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Nytt freshfood koncept i Växjö
Ett nytt matkoncept ”We Love Food” flyttar in på Grand Samarkand. En öppen
restauranglösning med ca 50 sittplatser byggs just nu mitt i gallerian på Grand Samarkand.
We Love Food kommer drivas av två lokala entreprenörer med bakgrund som kockar och
som brinner för mat som tillagas med kärlek och omtanke.
We Love Food kommer erbjuda dagsfärsk sushi, smakrika tapas, ultrafräsch freshfood,
smoothies, raw juices, coffee, vatten, soft drinks och till och med ett mindre utbud av vin, öl
och bubblande cava. Allt serverat och tillagat med stort hjärta och nyskapande, kreativa
smakkombinationer. We Love Food samarbetar med friskvårdskonsulent och kostrådgivare
och kommer varje vecka presentera en wellness tallrik med hälsa och välbefinnande i
centrum. Man kommer även skapa näringsrika och goda sallader baserade på säsongens
råvaror.
Det nya matkonceptet, som slår upp portarna den 17 april, har en yta om ca 100
kvadratmeter och ligger centralt på bästa möjliga läge i centrat.
- Vi är fantastiskt glada och stolta över att två unga entreprenörer utvecklar ett nytt
matkoncept och sjösätter det på Grand Samarkand. Tillsammans med övriga restauranger
och caféer i centrat breddar vi vårt matutbud, säger Mats Jäderberg, centrumchef.
Grand Samarkand har blivit det naturliga första valet när det gäller att äta, shoppa och trivas
för många i vårt upptagningsområde. Det känns riktigt roligt att nu även kunna erbjuda ett
riktigt fräscht matställe som kommer tilltala många av våra kunder.
Att besöka en galleria eller en handelsplats handlar inte längre bara om vad man stoppar i
shoppingkassen – utan lika mycket om vad man stoppar i magen. Under de senaste åren har
restaurangdelen blivit en av de viktigaste delarna för att ge kunden en positiv upplevelse i
köpcentrat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexi Winter, Ägare och Restaurangansvarig, We Love Food
Telefon: 073-213 26 12
E-mail: hej@welovefood.se
Mats Jäderberg, Centrumchef Grand Samarkand
Telefon: 0706-60 01 24
E-mail: mats.jaderberg@newsec.se
Fredrik Forsling, Uthyrningsansvarig Eurocommercial Properties
Telefon: 08-678 53 63
E-mail: fredrik.forsling@ecpnv.com
Snabbfakta Grand Samarkand
Antal butiker: Ca 70 butiker, caféer och restauranger Yta: 34 000 m2 uthyrbar handelsyta varav
24 000 m2 ägs av Eurocommercial Properties. Parkering: 1500 P-platser Omsättning: ca 1,3 Mdr.
Besökare: 4,1 miljoner besökare/år Ägare: Köpcentrumet ägs av Eurocommercial Properties, en av
Europas mest erfarna ägare av köpcentrum. Förvaltning: Förvaltning sköts av Newsec Asset
Management AB som även förvaltar Eurocommercials övriga nio köpcentrum i Sverige.
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