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Hälsosam, snabb mat med asiatiska smaker  

Icha Icha öppnar på Centralstationen i Stockholm 

Nu öppnar Icha Icha på Centralstationen i Stockholm. Icha Icha är en svensk 
restaurangkedja med hälsosam mat med asiatiska smaker – som tillagas lika snabbt som 
en espresso.  

– Det är otroligt spännande och utmanande att öppna restaurang på Sveriges kanske mest 
pulserande plats. Allt är testkört och klart så nu välkomnar vi alla resenärer och andra 
förbipasserande som längtar efter riktigt god, nyttig mat, säger Niclas Sellebråten på Icha 
Icha. 

Icha Ichas mat är både god och nyttig och varje rätt 
komponeras efter gästens önskemål. Alla rätter är 
tillsatsfria och råvarorna färska och lokala så långt det 
går. Gästen komponerar snabbt sin egen rätt och den 
som är på kalorijakt får även den informationen.  

Kedjans första restaurang öppnade 2012 och planen är 
att öppna två nya restauranger om året. Icha Icha 
Centralstationen ligger i stationens norra del, där den 
tidigare foodcourten lämnat plats för en modern 
matdestination. Icha Icha Centralstationen har samma koncept som övriga restauranger i 
kedjan men enheten är mindre och menyn något förenklad. Förutom lunch och middag 
serveras även frukost. 

 – Vi har tagit fram en del specialare för just Icha Icha Centralstationen. Jag skulle starkt 
rekommendera våra varma lowcarb eggmuffins med en rykande färsk kaffe till, en grym start 
på dagen! säger Niclas Sellebråten. 

För mer information om Icha Icha, gå in på www.ichaicha.se 

För mer information, kontakta gärna: 
Oskar Andersson, vd och grundare Icha Icha, tfn 070 514 23 19 oskar@ichaicha.se 
Niclas Sellebråten, ad och grundare Icha Icha, tfn 073 434 54 64, niclas@ichaicha.se 
Karin Pontén, presskontakt Vår pr-byrå, 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se  

 
Om restaurangkedjan Icha Icha 
Icha Icha är en svensk restaurangkedja med hälsosam mat med asiatiska smaker – som tillagas lika 

snabbt som en espresso. Icha Ichas mat är både god och nyttig och varje rätt komponeras efter 

gästens önskemål. Alla rätter är tillsatsfria och råvarorna färska och lokala så långt det går. Icha Icha 

har idag fyra restauranger och siktar på fortsatt expansion. 
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