2021-09-27 14:00 CEST

HAWAII MÖTER MEXIKO I LIVLIG
ATMOSFÄR NÄR STUREGALLERIAN FÅR
EN NY MÖTESPLATS
Gänget bakom Sturebaren by Poké Burger öppnar nytt med Señor Bob, en
smakrik kärlekshistoria mellan Hawaii och Mexiko. Det blir en ny mötesplats
för lunch, middag och dryck i en varm och livlig miljö med bästa läge mitt i
Sturegallerian.
Señor Bob förenar hawaiianskt och mexikanskt i en värmande romans. Här
kommer vi finna mycket gott för alla smaker i form av autentiska burritos och
fräscha poké bowls. På menyn hittar vi även smårätter som med fördel delas
på som nachos och quesadillas. Allt lagas från grunden med plånboksvänliga
priser.

”High end fast food, med det bästa av två världar ska genomsyra menyn och vi
erbjuder även mindre rätter att dela på. Allt för att skapa en härlig stämning
runt bordet” säger Jerry Forsberg, partner.
I dryckesväg kommer färgglada, välarbetade cocktails, annorlunda soft drinks
och intressanta öl för den nyfikne att serveras. Hit ska vi gå för värmande
puls, oavsett veckodag och tid.
Det är gänget bakom Sturebaren by Poké Burger, vilka senaste somrarna även
stått för maten på Stureplan 1, som nu öppnar ytterligare en mötesplats i
Sturegallerian.
”Vi vill helt enkelt erbjuda våra gäster rätter vi själva tycker om att äta, i en
miljö som är både mysig och livad. Det ska vara lika roligt som gott” fortsätter
Jerry Forsberg.
Med läget mitt i Sturegallerian blir det en naturlig träffpunkt för lunch, After
Work, middag och dryck. Vi kan förvänta oss riktigt härlig stämning med
festlig känsla och det ryktas om en och en annan överraskning. Även gästspel
från Stureplansgruppens populära restauranger och barer står på önskelistan
över framtida händelser.
Señor Bob har premiär torsdag den 30 september och kommer ha öppet alla
dagar i veckan för lunch, middag och dryck. Du är varmt välkommen att
svänga förbi spontant.

Stureplansgruppen är Sveriges ledande företag inom besöksnäringen.
Företaget grundades 1996 och har som ambition att alltid leverera
gästupplevelser i världsklass. Flera av Sveriges mest hyllade enheter ingår i
vår produktportfölj, som Bank Hotel, L’Avventura, Ekstedt, Spy Bar och Gamla
Riksarkivet. Med en omsättning på 1,3 miljarder sek och verksamheter i
Stockholm, Göteborg, Åre och Visby skapar vi unika upplevelser.
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