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Nu tänds grillen åter i Jönköping: 

BURGER KING
®
 öppnar ytterligare en restaurang 

i Jönköping och skapar 35 nya arbetstillfällen 

Den 15 november är det åter igen dags för BURGER KING
®

 att tända grillen i 

Jönköping. Denna gång i centralt belägna Atollen där det nu kommer att erbjudas 
riktiga hamburgare av 100 % nötkött. Den nya restaurangen är designad i Burger 
Kings globala koncept som har rullats ut världen över. I samband med öppningen 
skapar Burger King 35 nya arbetstillfällen i trakten.  
 

”Det här är vår andra Burger King-restaurang i Jönköping vilket vittnar om 
populariteten i trakten. Intresset har varit stort inför vår öppning och med ett 
attraktivt läge, trevlig personal och grillade hamburgare kommer vi att erbjuda våra 
gäster en riktigt bra restaurangupplevelse. Vi är dessutom mycket stolta över att 
kunna erbjuda jobb till 35 ambitiösa ungdomar från trakten” säger George Zaia, 
franchisetagare.   
 
Den nya restaurangen är centralt belägen i Atollen mitt i Jönköping city. Lokalen är 
uppdelad i två plan med högt i tak och en stor terrass mot Munksjön. Restaurangen 
har 130 sittplatser, EyeClick-lekrum och två entréer varav den ena är direkt 
ansluten till ett parkeringshus med 400 parkeringsplatser. Inredningen är utformad 
enligt Burger Kings urbana och globala inredningskoncept 20/20 med ett 
färgschema i svart och rött. Konceptet är en del i Burger Kings satsning på att 
förnya restaurangmiljöerna samt 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 öppnar den 15 november och håller därefter öppet söndag-torsdag 
10.00-22.00 samt fredag-lördag 10.00-03.00.  
 
I samband med öppningen erbjuds en Whopper-meny för 39 kr och en Kids-meny 
för endast 19 kr. Gäller till och med den 24 november 2013. 
 

 

För pressfrågor, vänligen kontakta: 

Heidi Wold, MSL Tel: +46 706 305 817, e-post: heidi.wold@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 87 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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