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Ännu hetare när grillen tänds i Växjö: BURGER KING® öppnar restaurang i Växjö och
skapar 35 nya arbetstillfällen

Nästa vecka är det äntligen dags för BURGER KING® att tända grillen i Växjö och invånarna får nu möjlighet att njuta
av 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 på
orten.

Den nya restaurangen har byggts på Marketenterivägen 12 och kommer inte bara att erbjuda riktiga, grillade hamburgare utan
även Burger Kings nya globala designkoncept. Restaurangen drivs av NSP som sedan tidigare äger 39 Burger King-restauranger
runt om i landet.

Restaurangen är den 81:a Burger King-restaurangen i Sverige och med öppningen skapas ett trettiotal nya arbetstillfällen. En
uteservering har byggts så att Växjöborna ska kunna avnjuta grillade godbitar ute i friska luften och en Drive Thru finns för de som
vill ha en saftig Whopper i farten.

Under öppningshelgen, 28 februari – 3 mars, kommer en hel del happenings ske på restaurangen och särskilt barnen kommer att
gynnas. Förutom att ett Kids Meal endast kostar 19 kr arrangeras teckningstävlingar och ansiktsmålning medan kungakronor och
ballonger kommer att skapa kunglig stämning på plats. Dessutom kostar ett Whopper Meal endast 39 kr!

”Det känns suveränt att kunna möta alla hamburgerälskares behov och kunna erbjuda staden favoriter som Whopper och Big King.
 Just Växjö-borna har länge kommenterat, frågat och suktat efter en restaurang på vår Facebooksida och det är med stor glädje vi
äntligen tänder grillen”, säger Frida Persson, restaurangchef.

”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, Marketing & Communications Director. 

Restaurangen är öppen måndag-fredag 09.00 -24.00 samt lördag-söndag 10.00 -24.00.
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Om Burger King Burger King är en av världens största restaurangkedjor, med mer än 12 600 restauranger i 86 länder, varav 81 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.


