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Solna Centrum välkomnar Holy Greens  
 
Torsdagen den 14 januari slår den populära salladsbaren Holy Greens upp dörrarna till en ny restaurang i 
Solna Centrum. Genom den nya etableringen optimerar Solna Centrum sitt redan befintliga utbud inom 
kategorin. För Solna stads del blir den nya salladsbaren ett hälsosamt och intresseväckande 
restaurangtillskott - för alla som lever, bor och rör sig i Solna Centrum med omnejd. 
 
Nu välkomnar Solna Centrum en ny restaurang till portföljen, nämligen salladsbaren Holy Greens. Holy 
Greens riktar sig till kunden som efterfrågar en fräsch och enkel mat, som varken ger avkall på kvalitet eller 
smak. Holy Greens filosofi är att erbjuda en hälsosam och kreativ måltid gjord från grunden på dagsfärska 
svenska råvaror.  
 
- Det känns verkligen jätteroligt att kunna välkomna Holy Greens till Solna Centrum. I dagsläget har vi ett 

tjugotal restauranger i centrum och vi tycker verkligen att Holy Greens blir ett perfekt komplement, som 
garanterat kommer att bli mycket uppskattat bland våra besökare, säger Marie Larsson, centrumchef för 
Solna Centrum. 
 

- Äntligen får vi sprida vår gröna kärlek i Solna! Holy Greens vill göra det lättillgängligt och spännande för 
våra gäster att vara hälsosamma och hållbara. I det känns Solna som en perfekt match med en stor andel 
hälsomedvetna människor som bor och jobbar i området, där Solna Centrum känns som själva hjärtat. 
En perfekt plats för oss att slå läger och sprida vår gröna kärlek ifrån, säger David Egonson, grundare 
och konceptansvarig Holy Greens. 

 
Holy Greens öppnade för första gången 2013 och finns i dag i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. 
Solna Centrum blir den 16 restaurangen i portföljen och slår alltså upp dörrarna för sitt nya serveringsställe 
torsdagen den 14 januari klockan 10:00.  
 
För mer information om Holy Greens: https://holygreens.se/om-oss/  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Amanda Larsson, Communication Manager Nordics  
Telefon: 0730 – 95 71 88 
E-mail: amanda.larsson@urw.com  

  
 
 
 

 


