
 

I Fältöversten samlas alla som bor och lever kring Karlaplan. Vi är en naturlig del av stadsdelen 
och erbjuder shopping med ett 60-tal butiker, servicetjänster, skönhetskoncept och 
restauranger. Fältöversten invigdes 1973 och ägs sedan 2012 av AMF Fastigheter som arbetar 
för att skapa stadsrum där människor vill vara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande   2018-03-06 

 
Phil’s Burger blir en del av Fältöverstens 
restaurangstråk 
 
Phil’s Burger blir en del av Fältöverstens kommande restaurangstråk 
längs Erik Dahlbergsallén och Valhallavägen. Restaurangen serverar 
hamburgare gjorda från grunden, utan tillsatser. 
 
2018 kommer ett nytt restaurangstråk att växa fram längs Erik Dahlbergsallén 
och upp mot Valhallavägen. Nu är det klart att Phil’s Burger blir en del av det 
nya restaurangstråket.  
 
Phil’s Burger kommer att servera hamburgare som är gjorda från grunden med 
riktigt bra råvaror och utan tillsatser. Alla hamburgare är gjorda på färskt 
hängmörat kött från Hälsingestinatan. Dessutom finns vegetariska och 
glutenfria alternativ. 

 
- Vi är riktigt glada att öppna på Fältöversten! Med riktigt bra hamburgare, 

hembakat bröd och dubbelfriterad pommes frites kan vi erbjuda alla de 
som bor och rör sig här i hjärtat av Östermalm en avslappnad 
matupplevelse, säger Philip Örtengren, grundare av Phil’s Burger. 

 
Brödet bakas i Phil’s Burgers egna bageri sju dagar i veckan och alla såser 
lagas från grunden. Phil’s Burger kommer att servera lunch och middag och ha 
entré på Erik Dahlbergsallén  
 

- Det finns ett sug efter kvalitetsburgare runt Karlaplan och Phil’s Burger 
kommer verkligen att kunna mätta den hungern. Därför tror jag att de blir 
ett klockrent tillskott till vårat nya restaurangstråk! Inom kort hoppas vi 
kunna presentera ytterligare grannar, säger Tobias Edberg, centrumchef 
för Fältöversten. 

Totalt kommer Fältöversten att välkomna fyra nya restauranger med tillhörande 
uteserveringar. Idag är det klart att Vissani Pasta och Phil’s Burger flyttar in. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Marcus Hallberg, presskontakt AMF Fastigheter 
E-post: marcus.hallberg@amffastigheter.se 
Tel: +46 8 696 31 13 
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Om Phil’s Burger 
Phil’s Burger grundades 2014 av matfantasten Philip Örtegren och entreprenören 
Peder Skaj. Konceptet bygger på att hamburgarna görs från grunden med riktigt bra 

råvaror och utan tillsatser. Menyn består av ett antal hamburgare gjorda på färskt 
hängmörat kött från Hälsingestinatan och utöver det finns det självklart vegetariska 
och glutenfria alternativ. Brödet bakar vi själva varje morgon i vårt bageri i Sundbyberg. 
I dagsläget finns Phil’s Burger på åtta olika ställen – i Stockholm, Uppsala och 
Eskilstuna.  
  
  
 


