Utför matleverans: Hela Örebro kommun
Levererar: Kylda och varma matlådor
Underleverantör: Vi levererar själva
Språkkunskaper:
Förutom svenska så har vi personal som pratar, engelska, syrianska, arabiska,
turkiska samt även lite kurdiska, franska och tyska. Dessutom har vi
teckenspråkskunning personal.
Matleverans från restaurang/kök

Husmanskost lagad från grunden med
noga utvalda råvaror är den enda
hemligheten.
Vi har en stor och bred variation med flera
alternativ per dag.

Postadress
Restaurang Parken
Bröderna D & S AB
Box 9080, 700 09 ÖREBRO
Besöksadress
Restaurang Parken
Adolf Mörners Plan 6 (Intill Brunnsparkens entré)
700 09 ÖREBRO
Mattjänstansvarig
Jim Lövgren 072-454 27 77
Telefontider Mån-Fred 07.00–10:00 & 11:00–14:00
E-post: info@restaurangparken.se
SMS: 070-454 27 77
Matmeny:
www.restaurangparken.se/veckans lunchmeny/
Kontaktpersoner:
Mattjänst: Jim Lövgren 072-454 27 77
Andra ärenden: Suleyman Kanat 070-418 46 18

Det här vi
Restaurang Parken ligger i Adolfsberg, Örebro. Verksamheten bedrivs i egna
lokaler sedan över 20 år tillbaka.
Leveranser och hämtning av matlådor har allt sedan starten varit vår största styrka
och är det som gjort oss välkända bland många örebroare. Husmanskost lagad från
grunden med noga utvalda råvaror är den enda hemligheten. Men även vår stora
bredd och variation med flera alternativ per dag plus att vi även erbjuder olika
sallader, pasta och pizza dagligen uppskattats av alla de tiotusentals gäster som
varje månad får sin lunch från oss.
Trygghet och bemötande
Vi levererar och lagar mat nästan årets alla dagar i vårt kök. Restaurangen har
också öppet nästan dagligen och vi finns här och kan emot gäster och svarar alltid i
telefon förstås.
Kompetens
Våra erfarna kockar och kallskänkor och all annan personal har flertalet av dem
jobbat på restaurangen i väldigt många år. En del har faktisk jobbar här sedan
starten för över 20 år sedan!
Så erfarenhet och kompetensen bland vår personal borgar för att du som gäst alltid
kommer få det bästa som vi kan erbjuda!

