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Bastard Burgers etablerar restaurang i Väsby Centrum
Väsby Centrum förstärker sitt restaurangutbud med hamburgerkonceptet Bastads burgers. Det beskrivs
som norrländsk Street food med New York-feeling som genomsyrar allt de gör, från musiken till maten och
dekoren. Lokalen de tar över är Handelsbankens förra lokal som vetter åt västra parkeringen och
Dragonvägen. Den omfattar 236 m2 och en uteservering på ca 50 m2. Öppning planeras till slutet av 2019.
-

Vi ser fram emot att etablera oss i Väsby Centrum, säger Simon Wanler som är vd. Vi vill finnas på
lägen med starka flöden och närhet till arbetsplatser. Vi tror även att publiken i Väsby är sugna på
ett bra streetfood-utbud och att vårt veganska utbud kommer att landa bra här.

Bastard Burgers startade som ett ’hål i väggen’ i Luleå. 18 sittplatser och en handfull vänner med en enda
ambition, att leverera Sveriges absolut bästa hamburgare. Idag är det samma personer som leder bolaget,
med samma ambition - att leverera den bästa tänkbara burgaren, men i betydligt större skala. Idag har man
20 restauranger.
Bastard burgers håller hårt i kvaliteten. De köper kött från utvalda välrenommerade gårdar med högsta
tänkbara kvalitet och maler köttet dagligen i våra restauranger enligt vår köttblandning. Alla dressingar,
picklingar m.m bereds på varje restaurang och shakes & floats är gjorda på ekologisk glass. Menyn har även
veganska alternativ och inom kort kommer även hela menyn gå att få vegetarisk/vegansk. Läs mer på
https://bastardburgers.se/
-

Det är så otroligt kul att välkomna Bastard Burgers till Väsby Centrum, säger centrumchefen Maria
Helling. Med detta hamburgerkoncept är vårt utbud av mat och dryck mycket starkt och vi har
skapat ett riktigt fint restaurangsutbud i Väsby Centrum. Vi tror att med ett varierat och bra
restaurangutbud kommer våra övriga butiker i Väsby Centrum att gynnas.

För frågor och mer information, kontakta:
Maria Helling, centrumchef
Mobil: 0768-71 50 81
Mail: maria.helling@newsec.se
Simon Wanler, VD Bastard burgers
Mobil: +46706500998
Mail: simon@bastardburgers.se
För pressbilder från Väsby Centrum:
https://www.vasbycentrum.se/press/
Väsby Centrum blev utsedd till Årets klättrare bland Stockholmarnas favoritcentrum av Evimetrix 2019 samt tredje bästa
kommuncentrum i Sverige enligt Markets och Ica Nyheters undersökning 2019. Större än jag trodde! Så säger många vid sitt första
besök hos oss. Med strategiskt läge intill E4:an, mitt emellan Stockholm och Arlanda, ca 700 parkeringsplatser, en väl utbyggd
kollektivtrafik med både bussar och pendeltåg, är tillgängligheten mycket stor. Vi har över 6 miljoner besökare varje år jämnt
fördelade över veckans dagar. Här finns ca 80 butiker & matställen i en trevlig miljö. I samma byggnad finns även Upplands Väsbys
kommunhus och Vårdhuset med flera vårdaktörer. Vår affärsidé är att skapa en lättillgänglig mötesplats som sätter kunden i fokus.
Genom omtanke ska vi erbjuda personlig service, trygghet och kunnighet. För mer info: se www.vasbycentrum.se

