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*Burger	  og	  eventuelt	  tilhørende	  menu	  byttes	  til	  et	  tilsvarende	  produkt	  fra	  menukortet.	  Reklamation	  skal	  ske	  til	  personalet	  
med	  fremvisning	  af	  bon	  fra	  dags	  dato.	  Kan	  ikke	  ombyttes	  til	  kontanter	  eller	  gavekort.	  Eventuel	  prisdifference	  tilbagebetales	  
ikke.	  Gælder	  kun	  ved	  køb	  af	  Hereford	  Bearnaise	  eller	  Hereford	  Chipotle.	  

 

Sunset Boulevard udfordrer burgermarkedet på kvalitet 
Den danske fastfoodkæde Sunset Boulevard udvider konceptet og sætter to nye burgere på 
menuen. Burgerne består af Hereford-bøffer og kommer i en variant med chipotle og en med 
bearnaise, som begge skal udfordre det eksisterende burgermarked på kvalitet. 

Sunset Boulevard er bedst kendt for sine lækre sandwiches, men i 2010 udvidede fastfoodkæden 
menuen med tre lækre burgere, hvoraf The Original Burger sidste år blev kåret som testvinder. Nu 
tager Sunset Boulevard det næste skridt og præsenterer en helt ny burgerkategori, som består af to 
burgere. 

”Da vi for et par år tilbage introducerede vores første burgere, oplevede vi, at de på trods af hård 
konkurrence blev taget rigtigt godt imod. Nu vil vi gerne forkæle danskerne lidt ekstra, hvilket der er 
kommet en helt ny serie af burgere med Hereford-bøffer fra kødkvæg ud af. Burgernes størrelse og 
kvalitet placerer dem i virkeligheden mere i caféburgersegmentet, og vi har allerede set, at danskerne 
har taget godt imod dem”, fortæller Kristian Scheef Madsen, administrerende direktør hos Sunset 
Boulevard.   
 
100% tilfredshedsgaranti 
Hereford-burgerne kommer i to forskellige varianter: Hereford Chipotle og Hereford Bearnaise. 
Hereford Chipotle er med en krydret, letrøget chipotle-mayo kombineret med en sød ananas-chipotle 
chutney, mens Hereford Bearnaise er med en lækker bearnaise-mayo med frisk estragonsmag, bløde, 
stegte løg og krydret med peberbacon. 
 
”Vi er overbeviste om, at danskerne vil sætte pris på de nye Hereford-burgere; faktisk så overbeviste, 
at vi yder 100 procent tilfredshedsgaranti. Så skulle man mod forventning ikke være tilfreds med sin 
Hereford-burger, giver vi en ny, valgfri burger fra menuen, som for eksempel sidste års testvinder, The 
Original Burger*”, fortæller Jens Broch, marketing direktør hos Sunset Boulevard.  
 
Fakta om Sunset Boulevard 
Sunset Boulevard er Danmarks næststørste restaurantkæde og bedst kendt for sine friske sandwiches 
og burgere. Restaurantkæden blev etableret i 1996 af Jeppe Droob og består i dag af 44 restauranter 
- 43 i Danmark og en på Færøerne. På landsplan beskæftiger Sunset Boulevard ca. 1.000 
medarbejdere.  

For yderligere information kontakt venligst: 
Kristian Scheef Madsen, adm. direktør.  

Telefon: +45 20 40 27 85 

E-mail: kristian@sunset-boulevard.dk 


