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PRESSMEDDELANDE 130212 
 
 

Solna blir ännu hetare när grillen tänds: 

BURGER KING® öppnar restaurang i Solna och 

skapar 35 nya arbetstillfällen 
 

Den 18 februari är det dags för BURGER KING
®

 att tända grillen i Solna och erbjuda riktiga hamburgare 

av 100 % nötkött. Den nya restaurangen är designad helt i Burger Kings globala koncept som har rullats ut 

världen över. I samband med öppningen skapar Burger King också ett trettiotal nya arbetstillfällen i Solna 

Stad.   

 

Den 79:e Burger King-restaurangen ägs och drivs utav Jonas Snygg som tidigare driver restauranger på 

Medborgarplatsen och i Skärholmen i Stockholm.   

 

”Vi har märkt att efterfrågan har ökat på grillade, hamburgare som Whopper och ska med stor glädje öppna min 

tredje restaurang i Stockholmsområdet”, säger franchisetagaren Jonas Snygg. ”Jag ser mycket fram emot att växa 

tillsammans med attraktiva Solna Stad och kunna erbjuda 35 unga personer arbete”, avslutar Jonas.  

 

En mängd öppningserbjudanden förväntas driva extra mycket trafik till restaurangen den 18 februari. Vid köp av två 

meal får den lille ett Kids Meal – helt gratis. Dessutom kommer Happy Hour-priser att göra öppningen extra 

kunglig. Gäster i farten kommer också att kunna beställa mat direkt från bilen, på restaurangens egna 

parkeringsplatser, vilket är unikt.  

 

Restaurangen är belägen i Solna Centrum och lokalen har anpassats efter Burger Kings inredningskoncept 

20/20 med hela 120 sittplatser. Det nya designkonceptet kan beskrivas som vågat och urbant med fokus på 

material. Ett färgschema i rött och svart ger känsla av modernism och är en del i Burger Kings satsning på att förnya 

restaurangmiljöerna och även utveckla en tydligare restaurangprofilering. 
 

”Våra expansionsplaner är rätt aggressiva och i år satsar vi på många nyöppningar så att ännu fler svenskar ska 

kunna njuta av grillade premiumprodukter till ett rimligt pris”, säger Sven Hars, Nordisk Marknads-och 

kommunikationsdirektör.  

 

Restaurangen är öppen måndag-fredag 09.00 -24.00 samt lördag-söndag 10.00 -24.00. 
 

För pressfrågor, vänligen kontakta: 

Max Bellman, MSL, tel: 0736-2741 17, max.bellman@mslgroup.com  

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Sven Hars, Marketing & Communications Director Scandinavia, King Food  
Tel: + 47 982 541 17, e-post: sven.hars@burgerking.no 
 
 
 
 
 
 
 
Om Burger King Burger King är en av världens största restaurangkedjor, med mer än 12 600 restauranger i 86 länder, varav 79 
restauranger finns i Sverige. 90 procent av Burger Kings restauranger världen över ägs och drivs av oberoende franchisetagare varav 
många är familjeägda som har funnits i flera decennier. Följ oss på Facebook och www.burgerking.se. 
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