PRESSRELEASE 2017-07-06

S TAR S & S T R IP ES ÖP P NAR
RE STA URANG I PALLASHUSET
Nu är det klart att restaurangen
och sportsbaren Stars & Stripes
flyttar in i nya lokaler i Pallashuset mitt i Borås. Ytan är på
totalt 575 kvm i två plan och
vetter mot Hallbergsplatsen
och Lilla Brogatan. Inflyttning
planeras till 1 november 2017.
Stars & Stripes är en sportsbar i
premiumsegmentet som satsat på
bra råvaror, en unik miljö och det
senaste i teknik. Förutom en bred
målgrupp som gästunderlag har
man även familjer i fokus med ett
eget barnkoncept – Humlans hörna.
– Läget i Pallashuset är idealiskt för oss och passar vårt koncept perfekt. De rymliga lokalerna ger stora möjligheter att
skapa en restaurang utöver det vanliga. Vi tror att vi kommer att attrahera många olika målgrupper, säger Ramzi El Amri,
franchisetagare för den nya restaurangen.
Också de båda fastighetsägarna är nöjda med beslutet.
– Vår ambition är att utveckla Hallbergsplatsen ytterligare och det känns därför roligt få att välkomna en restaurang som
Stars & Stripes i Pallashuset, säger Lars Angwald, vd på Cernera.
– Fler matställen i centrum bidrar till en levande stadskärna och vi gläds åt att ytterligare en restaurang väljer att öppna i
Pallashuset, säger Patrik Ivarson, vd på Järngrinden.

Den första Stars & Stripe-restaurangen öppnade i Karlskrona 2010. Tanken var att skapa en mix av klassiskt steakhouse och modern
sportsbar. Med sitt koncept service i USA-klass, god mat, spännande miljöer som får gästen att känna sig hemma och den bästa
sporten på monitorerna är Stars & Stripes idag en franchisekedja med sju restauranger. Den nya restaurangen i Borås blir den
åttonde i ordningen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
CERNERA FASTIGHETER AB
LARS ANGWALD, VD
Tel: +46 705 89 55 33
Mejl: lars.angwald@cernera.se
JÄRNGRINDEN AB
PATRIK IVARSON, VD
Tel: +46 706 59 23 53
Mejl: patrik.ivarson@jarngrinden.se

