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YOUR PERSONAL GUIDE TO 
EXPERIENCE EAT UP ÅRE

A  S W E N G L I S H  
O N - L I N E  M A G A Z I N E  



NU BÖRJAR SMAKÄVENTYRET! 

ÅRE

Eat Up Åre upplevs bäst till fots, på cykel 
eller varför inte på en spark? 
Smakvandringen tar ca 3,5-4 timmar och 
avslutas på Country Club. Det blir en After 
Eat Up med drycker och musik  

Eat Up Åre startar på första stationen; 
Restaurang Grow på Holiday Club kl. 12:00, 
12:30, 13:00 eller 13:30, den tid Du valt vid 
biljettköpet. 

Här tilldelas Du en karta med rutten till de 
10 olika stationerna. På baksidan av kartan 
finns 10 kryssrutor - en ruta för varje 
smakportion. En smak per station. Valfria 
drycker köper Du till på varje station.   

Under smakvandringen möter Du kockar, 
kreatörer och deltagare som också älskar 
mat. Eat Up tar Dig till kreativa butiker, 
restauranger och caféer i Åres mysiga lilla 
by. Ett tillfälle att upptäcka och smaka på 
en magisk plats helt enkelt. 

Åre är så mycket mer än Skandinaviens 
alpina hjärta. Den mysiga lilla byn är en 
riktig hotspot vad gäller mat- och 
dryckestrender. Skidåkning, affärer och 
matupplevelser.  Åre har verkligen allt som 
gör livet njutbart och härligt. Vi hoppas du 
också hinner åka lite skidor innan eller 
efter Eat Up Åre! 

VÄLKOMMEN TILL EAT UP ÅRE, LÖRDAG DEN 14 APRIL 
EN SMAKVANDRING SOM BJUDER PÅ GODA* MATUPPLEVELSER 

I SKANDINAVIENS ALPINA HJÄRTA!    

Photocred: Tina Stafrén

*SMAK, HÅLLBARHET, LOKAL KULTUR



EAT UP FOOD WALKS

En kul och spännande dagsaktivitet som
kombinerar kultur och motion med

rikitgt goda smaker. Ett härligt
matmingel för nyfikna matälskare  

och inbjudna kreatörer.  
Passar alla åldrar! 

 
#eatupåre 

#eatupfoodwalks

Photocred: www.fotograftina.se



Matentreprenör sedan 1999, utbildad i Chile där han 
utöver arbete som kock, sous-chef och köksmästare 
drev catering- och eventföretag.  Under åren flitigt 
anlitad av fler olika ambassader i Santiago de Chile. 
Sedan 2009 boendes och verksam i Sverige via 
samarbete med ProChile i Stockholm. 

Drivkraften har alltid varit att ge gästen den bästa 
måltidsupplevelsen oavsett om det är en skolelev, turist,
ambassadör, äldreboende eller restauranggäst. Att 
servera mat baserat på lokala råvaror, med kreativitet 
och kärlek - är en självklarhet.  Idag är Enrique 
Måltidsutvecklare i Hörby Kommun och strävar efter att
inspirera till en hållbar framtid med matglädje i 
centrum. 

Photos-cred: Restaurang Grow

Instagram: @holidayclubare 

Det är dags för grönsakerna att ta plats i nya spännande 
former och smakkombinationer. Grön matglädje präglar 
köket på Grow, Holiday Club Åre. Här lagas mat till 
aktiva gäster som tillbringar dagarna på fjället såväl 
sommar som vinter. 

"Menyerna planeras ofta över kokkaffe i en stuga på 
fjället och när vi gör äggröra för flera hundra personer 
på hotellet så knäcker vi alla äggen för hand. För oss är 
det  riktigt att laga mat med kärlek" Förklarar Linus 
Håkansson som är Food & Beverage Manager på Holiday
Club Åre. 

Att minska på matsvinnet är en del i arbetet att jobba 
långsiktigt och ett led i det arbetet har varit att sätta 
nya smakkombinationer och att använda råvaror på 
kreativa sätt. 

Instagram: @quike_urra 

http://www.instagram.com/quike_urra
http://www.instagram.com/holidayclubare
https://www.instagram.com/quike_urra/


IG & FB:  @vinbarenare 

Med smakinfluenser från hela världen har vinbaren i Hotell Åregårdens anrika lokaler blivit ett 
mycket uppskattat och populärt krypin. 

Om man är intresserad av viner och spännande smaker är Vinbaren ett måste under ett besök i 
Åre. Menyn bygger på att man ska testa flera olika rätter, och kompletteras av en gedigen 
vinlista sammansatt av duktiga sommelierer. 

Photocred: Vinbare Åre

Website:   www.vinbaren-are.com 

http://www.instagram.com/vinbarenare
http://www.vinbaren-are.com/


Åre Kafferosteri är ett familjeföretag 
som etablerades i maj 2007. I 
uppstarten drevs det av Eva Gefvert 
Nordell men sedan december 2008 
drivs det av både Eva Gefvert Nordell 
och Per Nordell. Det är också vi två 
som äger företaget. 

Vår ambition är att ge svensken en 
smakupplevelse utöver det vanliga, 
både i hemmet och ute på byn. För 
att nå dit rostar vi endast specialkaffe
som är färskt när det kommer till 
kunden. 

Förutom egenrostat specialkaffe 
bakar och lagar vi allt från grunden. 
Vi använder oss av mjöl från 
Warbrokvarn och Ångstakvarn. 
Vi har mycket naturligt glutenfria och
mjölkproduktsfria produkter och för 
oss är det viktigt att använda oss av 
bra råvaror. 

Kunskap, passion och ansvarsfull 
hantering är våra ledord.  

Photocred: Åre Kafferosteri

Website:    www.arekafferosteri .se 
Winner world Roasters Cup 2014,  
Swedish Barista Champion 2012,  
11th WBC 2012 

IG & FB:  @arekafferosteri  

http://www.arekafferosteri.se/
http://www.instagram.com/arekafferosteri


Flowfood Mince: 
IG&FB: @flowfoodcompany 
www.flowfood.no 

Simply tasty, smart and healthy plant-based 
food. Made with algae and greens from the 
Nordic sea and soil. For folks that want to 
eat less or no meat. No GMO, no funny 
fungus, no processed soy. For a happy you 
and a happier planet! Photocred: Fabienne Theiler - Tina Stafren

Triss i Norska kockar. Där träffar Ni Richard 
Nystad, Lena Flaten & Hans-Thomas 
Henriksen som lagar veganska 
överraskningar med Flowfood mince. 

Lounge 385 
IG&FB: @lounge385 

Ett restaurang med café mitt inne i Åre 
stationshus som riktar in sig på god mat, 
hälsosamma juicer, gott kaffe och en mysig 
atmosfär! 

Lounge385 är ett Café i skön loungestil i 
Station Åre. En dagsöppen restaurang, café 
och bar som tar hand om ICAs svinn. "Vi 
rättar dagens mat efter vad vi får att ta hand
om. Även bakverk, juice och smoothies," 
säger Ylva som driver restaurangen. I övrigt 
försöker dem att köpa så mycket ekologiskt 
och närproducerat som möjligt. Rawfood 
fika är populärt och det finns stor risk att 
man vill byta Lounge385 mot kontoret 
eftersom miljö är så charmig. 

Till större sällskap öppnar Loungen även för 
kvällbokningar. 

http://www.instagram.com/flowfoodcompany
http://www.instagram.com/lounge385


Bri flyttade från BC, Kanada till Sverige för ca 
14 år sedan. Hon har arbetat inom restaurang
och serviceindustrin i 20 år, och har bland 
annat jobbat med skördefestivalen Feast of 
Fields och The Great Canadian Beer Festival 
på Vancouver Island. British Columbia är 
stolt över sitt "field to table, boat to table" 
och hållbara sätt att leva. Detta har bidragit 
till att främja hennes passion för bra råvaror 
och detaljrik matlagning. 

I Sverige har Bri arbetat som kock i Åre på 
Dahlbom på torget och på Ölbaren samt är 
nu kökschef på B’s (Åregården) där hon 
skapar asiatisk magi med smakrika råvaror.  

Photocred: Robert Henriksson

Photocred: Hotel Åregraden

www.aregarden.com 

Åregården är ett modernt och exklusivt 
fjällhotell med anor från 1895 mitt i Åre By. 
Här ryms 54 rum, 1 svit, 2 hotellägenheter, en
lobbybar, tre restauranger och en nattklubb. 

B’s Restaurant:  

I hjärtat av anrika Hotell Åregården hittar du 
B’s, ett mysigt krypin med sushi i fokus. 
Restaurangen har växt fram i mötet av 
kärleken till det asiatiska köket och hur det 
möter lekfulla sommelier arbete och delikata 
cocktails. 

Instagram: @hotelaregarden 

http://www.instagram.com/hotelaregarden
http://www.aregarden.com/
http://www.instagram.com/hotelaregarden


Richard Nystad: 
IG: @richardnystad 

Richard Nystad is one of Norway´s most 
profiled “green -chefs”. He is one of the 
founders behind the health concepts 
Hagen and Persillery in Trondheim. He 
has travelled all over Norway and 
presented a healthy food philosophy in 
the form of lectures, food courses, 
presenting dishes to festival goers 
across the world. These festivals 
include; Øya, Vinjerock, Pstereo, Hove, 
Hafslund Environment Festiv. 

Lena Flaten: 
IG: @lena_flaten 

Lena Flaten is from Norway but lives in 
Sweden where she founded the 
restaurant and production kitchen 
“Flammans Skafferi” in a small village in 
Jämtland, the heart of Scandinavia. Lena 
is also one of Sweden’s best outdoor 
chefs. Her love of organic, locally - 
produced goods is visible in all her 
menus, where she is proud to profile 
artisans and producers from her region. 

Hans-Thomas Henriksen: 
IG: @hansethomas 

Hans-Thomas är kock sen 25 år och har 
arbetat som kökschef i 14 år. Han kan 
allt från att laga riktig husmanskost till 
fest- a la carte och high end- 
matlagning! Numera är han kock, 
inspiratör och kreatör hos 
engrosfrukt.no 

http://www.instagram.com/richardnystad
http://www.instagram.com/lena_flaten
http://www.instagram.com/hansethomas


Instagram: @krusbyfaviken 

Fäviken tar steget och öppnar upp sin pop- 
up i centrala Åre med tre nya koncept från 
tidig morgon till småtimmarna, och gör sitt 
prisbelönta och berömda mathantverk 
tillgängligt för alla. 

I tidigare Svartklubbs nyrenoverade och 
mysiga lokal vid Åre torg kommer inte 
mindre än tre nya koncept att samsas, som 
tillsammans fyller i stort sett dygnets alla 
vakna timmar med en chans att smaka på 
Fäviken. Vi börjar direkt från morgonen: 

KRUS heter det café som serverar frukost, 
lunch och mittemellan med Fäviken-bakade 
surdegsbröd av mjöl från Ångsta och Warbro 
kvarn, hemmagjord yoghurt, omelett, soppa, 
söta bakverk och självklart kaffe från Åre 
Kafferosteri. Ordet krus är det jämtländska 
samlingsnamnet för allt gott du kan äta till 
kaffet. Du kan ta med dig det goda och njuta 
hemma om du vill det. 

Photocred: Krus

UVISAN är den nya middagsrestaurangen i 
samma lokal, där Fävikenkocken Uvis 
Janicenko skapat konceptet genom att 
sammanföra sitt lettiska ursprung med sitt 
hjärta i japansk matlagning och de 
jämtländska råvarorna. 

SVARTKLUBB består, och återföds som en 
cocktailbar i samma lokal som UVISAN med 
meriterade bartendern Hampus Thunholm 
som överraskar våra smaklökar med 
ingredienser som sur mjölk, mossa och 
vasslepicklade morötter. 

Samlingen av Fävikens pop-ups mitt i Åre gör 
den matlagning som restaurangen är välkänd 
för lätt tillgänglig för alla byns gäster och 
invånare, och är en god chans att få en 
inblick i det speciella mathantverk som 
Fäviken och Magnus Nilsson ligger i spetsen 
för att utveckla. Välkommen in! 

Website:  www.krusare.se 

http://www.instagram.com/krusbyfaviken
http://www.krusare.se/


www.grädda.se 

Det lilla bageriet i Åre som 
tillverkar bröd, bakverk och glass 
själva och låter fantasin 
bestämma vägen. 

"Det som arbetats av våra händer 
i tidig gryningstimma och som 
fått tid och värme för att jäsa sig 
stora, vackra och luftiga, för att 
sedan gräddas i ugn under 
kontrollerande ögon med 
fortlöpande temperaturmätning. 

Vi har valt att utforma Gräddas 
lokaler och möbler i varma och 
milda lugna färger. Vi vill att du 
är med i miljön och ger den färg, 
liv, rörelse och glädje! Sitt gärna 
hos oss och ta del i tidningarnas 
nyhetsutbud. 

Vi har flera nyhetstidningar, men 
också magasin för inredning, 
mode, resor mm. Vi vill att du 
skall få tid för samtal, inspiration, 
kontemplation, vila och 
återhämtning. Vi vill också ge dig 
tillfälle att njuta av ett riktigt gott 
fika" Grädda Åre 

Photocred: Grädda Åre

FB&IG: @graddabakeryare 

http://www.xn--grdda-hra.se/
http://www.instagram.com/graddabakeryare


Solen lyser från en klarblå himmel och det är 
vitt på fjälltopparna, isen har precis lagt sig och 
ligger spegelblank på Åresjön. Det är otroligt 
vackert och det har varit riktigt kallt under 
några nätter. 18 november 1984 får Åre sitt 
efterlängtade bageri. Bybor åker skridskor på 
den blanka isen till invigningen, andra årebor 
vandrar genom byn till Årevägen 40. Klockan 
12:00 var det stor bullfest. Det bjöds på härligt 
rykande färska kanelbullar, saft och kaffe. Unga 
som gamla i Åre gjorde dagen till succé. Redan 
14 dagar efter invigningen fick Åre Bageri köpa 
ytterligare en ugn. 

Åre Bageri är ett familjeägt företag i Åre, med 
egen tillverkning, som erbjuder smakrika 
upplevelser för alla sinnen, med naturliga 
råvaror & handens verk. Det är en av Åres 
bästa restauranger med eget bageri & 
konditori. Surdeg, Solens mat och sagolika 
desserter! 

Bakat på recept med inspiration från hela 
Europa. Bagaren Ernst från Schweiz med 
bakverk i den högre skolan, Ulla från Finland 
med sina härliga finska råg- och surdegsbröd, 
Hansi från Österrike med vackra korgbröd och 
schwartzwaldstårtor, Marie från Göteborg 
med klassiska tårtor, hustrun Lena från 
Västervik med restaurangservice, ordning och 
reda, samt Greger från Brunflo med massor av 
idéer och beprövade recept från sin mormor, 
som också jobbade i Åre som bagare för länge 
sedan, hon körde ut brödet i Åre på spark. 

Photocred: Åre Bageri

Instagram & Facebook: @arebageri_ 
www. arebageri.se 

http://www.instagram.com/arebageri_
http://www.arebageri.se/


Facebook & Instagram: @vil latottebo 

Restaurangen har under åren mottagit 
hyllningar och goda betyg i Vägarnas 
Bästa, Gourmet 199 bord, Sveriges bästa 
bord och White Guide. Idag ägs och drivs 
verksamheten av bröderna Per-Åke 
Kristiansson och Thomas Christiansson. 
Köksmästare är Joakim Rudolphi och 
hovmästare/sommelière är Erik 
Sundsten. 

Villa Tottebo grundades 1995. Själva 
byggnaden låg bakom sjukhuset och 
flyttades i ett enda stycke till sin 
nuvarande plats 50 meter söder om Åre 
torg. Denna händelse gav stor 
uppmärksamhet i byn. Konceptet har 
sedan starten varit: moderna smaker i 
traditionsrik miljö.  

Website:  www.vi l latottebo.se 



Malmöbaserade kocken Nicolina Karlsson 
möter Sápmi-ambaassdören/kocken Ann 
Sparrock. Tillsammans kock-rockar dom 
loss i Stitch N Stones Studio!  

Stitch N Stones: 
IG: @stitchnstones 

Photocred: Christine Johanson

www.stitchnstones.se 

Studion Åre är en verkstad, mötesplats och 
showroom för kreativitet av lokala märken. 
Fokuset ligger på modernt hantverk genom 
lokal produktion som värnar för hållbarhet. 

Studion består idag av 5 företag som alla 
delar passionen och kärleken till fjället, 
naturen och hållbar konsumtion. Ni hittar 
varumärket Stitch N Stones med sin 
produktion i Studion, där de designar och 
syr vegakepsar, mössor och andra 
accessoarer. Bakom märket står Emma 
Ruzicka och Anna Nilsson, som tillverkar 
produkterna efter beställning. Ni hittar även 
Fotograf Christine Johanson och Nicole 
Modigh bakom smyckesmärket Free Spirit 
Shaking Soul, och kan ta del av deras 
senaste gemensamma skapelse, The 
Judicious Collection, en samling statement 
affischer som beskriver några av de 
utmaningar världen idag står inför och 
påminner oss om varför just 
eftertänksamhet kring konsumtion är så 
viktig. Andra som även är representerade i 
Studion är Cmd Skiis, ett lokalt skidmärke 
samt äventyraren och medidatören 
Mercedes Lundström. 

http://www.stitchnstones.se/


Nicolina Karlsson, Malmö 

IG: @nicolinack 

Malmöbaserade kocken Nicolina 
Karlsson, som tidigare jobbat med 
Nordens första kvinnliga Michelinkock 
Titti Qvarnström, möter Sápmi- 
ambaassdören/kocken Ann Sparrock. 
Tillsammans kock-rockar dom loss i 
Stitch N Stones Studio! En av 10 
spännande stationer under Eat Up Åre 
den 14 april. 

Ann Sparrock, Sapmi-ambassadören 

IG: @annspa78 

Från Jukkasjärvi Ishotel utanför Kiruna 
till Åre i söder. Ann är uppvuxen i en  
renskötarfamilj och idag driver hon ett 
eget  renskötselföretag inom Jijnjevaerie 
sameby. 

Matlagning har varit Anns passion sedan 
barnsben. Hon tillbringade mycket tid 
hos sin farmor som lade grunden för 
hennes kunskap inom traditionell samisk 
matlagning.  

Idag arbetar hon för att den samiska 
matkulturen ska få en självklar plats 
inom det offentliga köket och nå ut till 
fler gäster. 

Hon håller också kurser och workshops 
inom samisk matlagning för att inspirera 
flera.

http://www.instagram.com/nicolinack
http://www.instagram.com/annspa78


IG: @thecountryclubare 

Photocred: The Country Club 

Photocred Big Lake Coffee: Martin Fryklund 

Big Lake Coffee: 
IG: @biglakecoffee 

www.aregarden.com 

Efter  matvandringen möts vi i 
baren på The Country Club. 
Där finns möjlighet att handla 
drinkar och gott kaffe från Big 
Lake Coffee. 

"Åredalens i särklass mest 
mytomspunna och omtalade 
nattklubb har fått sig en 
välförtjänt uppfräschning och 
är nu, 40 år efter premiären, 
fortfarande i klassisk högform. 
Titta in framåt småtimmarna, 
beställ en drink och skapa 
partyhistoria. Nattklubben 
erbjuder också live spelningar 
under säsongen. 

www.biglakecoffee.se 

"Big Lake Coffee focuses on 
the entire specialty coffee 
industry, certified and 
sustainable coffee imports, 
hand-roasted session coffee. 
They also offer courses for 
private groups or companies 
looking to discover coffee as 
something exciting and new. 
Any Coffee...  Any Brew! 

Join our coffee revolution! 

http://www.instagram.com/thecountryclubare
http://www.instagram.com/biglakecoffee
http://www.aregarden.com/
http://www.biglakecoffee.se/


Svamp & sesambuljong - Sweet & yuzu syrad maki.  
Yuzu syrade morötter, miso  majonnäs & nashi päron. 

Rostad kikärtsröra med rökt paprika och vitlök, Pico de gallo, friterade 
kikärtor och fetaost från Oviken. 

Chokladbrownie med vetemjöl från Ångsta Kvarn,   serverad med grädde och bär.   

Ostkaka på Skärvångens Vit Caprin. ost med  bakade och inlagda betor med chili. 
Krudité på färska betor, honung, citronskal, och korianderfrö. Skum på mjölk från 

Åre bondgård. 

Musselkokt krabbterrine , krabba från Hitra utanför Trondheim.  
Serveras med sjögräs, lime och bläckfiskmayonnaise, på Husåknäcke. 

Mezzeluna Funghi,  egen pasta på ekologiskt durumvete från Gotland med kantarell 
och champinjon med en doft av ostarnas ost: 

Parmigiano-Reggiano. Mini Grissini med tomatkompott. 
Avslutas med en vårsorbet av hallon. 

Yoghurt gjord på mjölk från Åre bondgård med sylt på höstens blåbär.

Skåne möter sapmi. Egenfångad fjällröding inlagd med lök, muskot, salt & olja på 
gaahkoeh (säckbröd) med kräm på torkad citron och ramslök. 

Flowfood mince, en ny Nordisk råvara  gjord på grönt från hav och land,  
på Lena Flatens nybakade bröd. 

VM soppa - lokala råvaror med internationell prägel: morot/sötpotatis med 
chili, gurkmeja, ingefära och apelsin. 
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E X P L O R E  |  B A R C E L O N A  E D I T I O N

BOGOTÁ: 15 April 
SUNDSVALL: 5 May & 6 Oct 
TRONDHEIM: Coming soon 
ÖSTERSUND: Coming soon 

 
Do you want to host an Eat Up event 

 in your magic place?  
Contact us!  

info@eatup.nu
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Website: www.aresweden.com 

Åre Destination ägs av näringslivet i Åre och är en samverkansplattform 
för utvecklingen av Åre som en året runt destination. 

Vår vision är att bli Europas ledande alpina året runt destination. 
Gemensamt skapar vi förutsättningar för en långsiktig och hållbar 
utveckling av Åre. Matupplevelser är en viktig del, varmt välkomna! 

Facebook:  @aresweden 

Photocred: Anette Andersson 

http://www.aresweden.com/
http://www.instagram.com/aresweden


Facebook & Instagram: @foodinactionpr 
Website: www.foodinaction.se 

EAT UP är ett koncept skapat av Food In Action 
Business Group, en dagsaktivitet och en hybrid av  
egna tidigare koncept som crEATive Östersund och  
Kulturkalaset. Alla pintxosturer i San Sebastién, 
Matkaravanen i Malmö och populära Madamilen är 
också våra inspirationskällor. Eat Up är skapat för att 
göra magiska platserna  lite godare, roligare och 
attraktivare. Både att besöka och att bo i. 

FOOD IN ACTION ett bolag med lång erfarenhet av 
att skapa, starta och driva hållbara varumärken. Vi 
vågar gå före, samt har stora immateriella värden och 
know-how inom gastronomi-världen, både nationellt 
och globalt. Vi har alltid hjärtat i det hållbara köket, 
kan både värdskap, PR/lobby, kreativ produkt- 
konceptutveckling och kommunikation. 

KONCEPT skapade/initierade av Food In Action, bl.a  
Jazzköket, The Great Nordic Feast i London, Eat Art- 
festivalen, Östersund Creative City of Gastronomy 
inom UNESCO, Brunkullans Te. 

ÖSTERSUND är vår lilla hot spot och vi jobbar globalt. 
Vi har lång erfarenhet av att arbeta långsiktigt och 
strategiskt genom att bygga system för 
destinationsutveckling och måltidsturism – kopplat 
till de kreativa näringarna. 

VISION OCH MÅL Vi styrs av viljan att göra världen 
godare, njutbarare och hållbarare. Genom nya modiga
vägar, smarta prioriteringar, gräsrotsmetoder och 
alltid ett starkt fokus på råvaror med kvalitet, hjälper 
vi våra kunder till långsiktiga vinster, även för 
lokalsamhället. 

Photocred: Tina Stafrén

Photocred: Robert Henriksson

http://www.instagram.com/foodinactionpr


IG: @svenskcaterab 
FB:@svenskcaterostersund 
www.svenskcater.se 

"Svensk Cater är en av
Sveriges ledande
livsmedelsgrossister för
uteätarmarknaden och
storkök. Vi är rikstäckande
och från Gällivare i norr till
Malmö i söder har vi 20
lager. Alla med ett noga
utvalt sortiment som möter
den lokala marknadens
behov. Ett starkt lokalt
engagemang är vårt
signum.  

Vi erbjuder ett brett
sortiment av produkter
från internationellt kända
varumärken i kombination
med produkter från lokala
producenter. 

Med över 52.000 aktiva
varunummer är vi den
grossist i Sverige som har
det bredaste och djupaste
varusortimentet. Vi är en
fullsortimentsgrossist
vilket betyder att vi
förutom mat och dryck
också levererar non food
produkter, allt för att din
verksamhet ska bli så
komplett som möjligt. "
Svensk Cater 
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http://www.instagram.com/svenskcaterab
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