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Pocket Café by Pontus Frithiof växer med
ett vegetariskt café i city
Krögaren och entreprenören Pontus Frithiof öppnar ett Pocket café i Norrsken
House på Birger Jarlsgatan 57. Caféet ska bli en attraktiv plats för frukost,
lunch och bageri i närområdet, både på plats och med catering. Pocket Café
by Pontus på Norrsken öppnar den 31 augusti och ska hålla öppet alla
vardagar, måndag – fredag från klockan 08.30 till 17.00.
På Pocket Café by Pontus i Norrsken House möts gästerna av dofter från
nybryggt kaffe och nybakat bröd. Konceptet Pocket Café by Pontus i DN-

skrapan har, sedan lanseringen förra hösten, blivit en självklar samlingsplats
under hela dagen för de som arbetar i huset, men även för de som har
vägarna förbi som vill njuta av goda lättare rätter, smörgåsar och bakverk.
Pontus tar nu cafékonceptet vidare och flyttar in på entréplan i Norrsken
House på Birger Jarlsgatan. Driftchef för det nya caféet är Åsa Lydmar som
närmast kommer från Strandvägen 1.
Caféet i Norrsken House kommer att servera en 100 procent vegetarisk meny
med gastronomisk höjd. På menyn återfinns frukost, lunch och takeawayrätter, gott kaffe, dagsfärskt bröd och bakverk från bageriet på Kungsholmen.
För att skapa igenkänning har restauranglokalen i Norrsken fått Pocketkonceptets ombonade miljö och atmosfär med de klassiska stolarna från
Thonet, en soffa i grönt (precis som caféet i DN-skrapan) samt en generös
bardisk som är navet för all beställning och servering.
I samband öppningen den 31 augusti införs en ny logistikfunktion som gör
det enkelt att förbeställa frukostar, luncher, fika med mera och få det
levererat till kontoret eller hem. Självklart med uppdukning och servering om
så önskas.
– Det är roligt att vårt cafékoncept tagits emot väl med enbart fina omdömen
från våra gäster. Därför är det spännande att öppna på en ny location. Norrsken
House känns som en självklar plats för vårt nya vegetariska utbud som matchar
med Norrsken House filosofi om att skapa en bättre värld för människor och vår
planet, säger Pontus Frithiof, grundare och ägare Pontus Group.
Även om satsningen på ett helt vegetariskt koncept är nytt följer caféet
Pocket by Pontus filosofi med fokus på miljö och hållbarhet. Krögarens
samtliga restauranger erbjuder alltid ett utbud av gröna alternativ med en
bas av närodlade, färska råvaror.
Norrsken House är ett ekosystem och ett öppet kontor för 350 entreprenörer
och startup-företag, som har visionen att göra världen till en bättre plats.
Norrsken Foundation investerar i startup-företag som har potential att
radikalt förbättra världen. Teknik är ett viktigt verktyg för att lösa problem
mer effektivt och på Norrsken strävar man efter att skapa en miljö som
stödjer företagarna så mycket som möjligt. De öppna lokalerna på Norrsken
House står även värd för hundratals event varje år.
– Att skapa en verksamhet med ett 100 procent vegetariskt utbud känns naturligt

för oss när vi nu flyttar in med Pocket Café i Norrsken House. I och med detta
stärker vi vårt gröna utbud ytterligare i alla våra verksamheter. Pocket Café har
prisats vår klimatsmarta hantering av råvaror, utan att göra avkall på varken
gastronomi eller bageri. Nu fortsätter vi på inslagen väg. Kan utbudet dessutom
bli mer växtbaserat är kombinationen oslagbar, avslutar Pontus.
.– Jag är väldigt glad för möjligheten att få vara med från start och få presentera
och driva ett helt vegetariskt koncept, som jag tror är en viktig avgörande del i
framtidens restaurangkoncept, säger Åsa Lydmar.
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Måndag-fredag klockan 08.30 – 17.00

Pontus Group grundades 1999 av Pontus Frithiof och består idag av 21
verksamheter. De helägda verksamheterna under Pontus in the Air på är belägna
på Stockholm-Arlanda Terminal 5 samt verksamheterna I DN-skrapan, Pocket
Café by Pontus, Accelerator Café by Pontus och Pocket Café by Pontus Norrsken
House, som drivs av bolaget Pontus Frithiof City Venues. Sedan våren 2015 driver
Pontus Group flertalet restauranger tillsammans med restauratören Thomas
Dahlstedt, Nordrest och Modis restauranger, bland annat servering på MTR
Express tåg mellan Stockholm – Göteborg och de populära Pocket by Pontusrestaurangerna i Stockholm, på Lidingö, Göteborg Novi Beach Club by Pontus i
Visby, Pic Poc på AC Marriott Hotel Stockholm samt La Girafe på Kungsholmen
som öppnar i mitten av september 2020. http://pontusfrithiof.com
Pontus Frithiof är inte enbart kock och krögare, utan även en sann entreprenör
och anhängare av förändring och förnyelse. Samtidigt håller han hårt i sitt
företags grundläggande värden: kvalitet, omtanke, personlighet, humor och en
nypa flärd. En Pontus-upplevelse ska innehålla allt detta, och såklart riktigt god
mat!
Pontus Frithiof mottog 2003 Gastronomiska Akademiens guldmedalj. Kokboken
Pontus by the Book belönades 2006 med priset för bästa kokboksdesign vid
Gourmand World Cookbook Awards samt ett silverägg i kategorin Design 2005.
December 2019 lanserades Pontus andra kokbok, Husmanskost - svenska smaker
tolkade av Pontus Frithiof och Tor Stålhandske. Kokboken är ett modernt
referensverk – en kärleksförklaring, en arbetsbok och en historisk nöjesresa med
185 recept om det svenska matarvet och husmanskost. Boken har redan utsetts
till "Winner Sweden" i kategorin "Chefs" av Gourmand Awards samt erhållit ett
silverägg i kategorin "Förpackningsdesign" i Guldägget 2020.
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