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Pieplows Restauranger & Pieplows Möten

“Med upplevelsen i centrum”

Det vanligaste vi hör när vi presenterar oss som koncern är;

”Oh vad bra att man kan få allt det från er”

Och det är sant. Det är få tillfällen då vi måste säga nej.
Tack vare att vi har så många olika restauranger / lokaler & 
tack vare all vår fantastiska personal med all deras kompetens &
 deras kontakter så kan vi nästan alltid besvara varje förfrågan med; 

”Vad roligt. Det �xar vi!”

Oavsett vem du är eller var du är så är du varmt välkommen till oss!





Årstiderna i Kockska huset
Årstiderna i Kockska huset erbjuder en unik miljö som ni inte hittar någon annanstans i
Malmö. Det är en väldigt speciell känsla varje gång man går ner under de vackra tegel-
valven från 1500 talet. Sedan det för första gången bedrevs krogverksamhet här på 1600-
talet så har det varit en favoritplats för livsnjutare från när och fjärran. 1967 öppnade
Lars Lendrup restaurang Kockska krogen och 1997 �yttade Årstiderna in i Kockska huset.
Restaurangen �ck utmärkelsen Årets Klassiker vid Restauranggalan 2018.

Vi erbjuder

A la carte - I den vackra matsalen serveras säsongens råvaror tillagde med kunnande och
passion.

Private dining - Högst upp i huset �nns Jörgen Kocks våning. En exklusiv våning för
privata middagar för 5 – 30 personer.

Konferenser/Möten - Små eller stora sällskap hittar här en inspirerande miljö med allt som 
behövs för en konstruktiv dag.

Fest - För livets alla högtider, privat eller yrkesmässigt så �nns festsalarna i Kockska huset.

Bröllop - Vår, sommar, höst eller vinterbröllop. Vi har de perfekta lokalerna för festen. 

Bar - Den nyöppnade Skänken erbjuder drinkar, goda smårätter, musik och mysig miljö.

Catering - Vi levererar mat till hemmet eller till företaget.

Event - Följ med på en historisk rundvandring i Kockska huset. Ca 30 minuter tar turen
som startar 1517 på gatuplan och avslutas i nutid i vår vackra matsal. Ni avnjuter ett glas 
mousserande vin under vandringen. Eller varför inte boka en middag med vinprovning i 
det vi kallar för ”Vin, mat och prat”. På vår hemsida hittar ni kalendariet med roliga event 
och händelser under årets gång.

040 23 09 10 • info@arstiderna.se • www.arstiderna.se
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Pieplow Food Republic
På Food Republic är fräschör, kvalité och proaktivt miljöarbete ledorden. Frukost och lunch-
servering samt moderna möteslokaler för upp till 70 personer. I det helt nybyggda kontors-
huset på Carlsgatan 14 �nns en mysig liten restaurang som vi är oerhört stolta över. Här
kan man ha ett avslappnat frukostmöte eller en heldagskonferens i någon av våra mötes-
lokaler. Man kan slinka in för något att äta och dricka och man kan köpa med sig god mat
hem. Allt till bra priser serverat av vår trevliga personal. 

Vi erbjuder

Frukost - Kom in och ta en kaffe och en macka eller boka ett möte i en av våra lokaler.

Smart Food - Buffé måndag – fredag med dagens kött, �sk och vegetariska

Smart Pickups - Köp hem våra matlådor. God mat tillagade i köken på de olika Pieplows 
Restauranger och paketerade på Food Republic. Fantastisk mat till fantastiskt pris
= fantastiskt bra!

Smart Meetings - Vi har tre toppmoderna lokaler för era mötesbehov;
Jord - för upp till 70 personer
Vind - för upp till 20 personer
Vatten - för upp till 15 personer

040 97 30 43 • info@foodrepublic.se • www.foodrepublic.se



MALMÖ



Plectrum Malmö
Plectrum Malmö ligger på Comfort hotell ett stenkast från Malmö centralstation. I vår
rymliga och luftiga matsal, upplyst av modern ljusdesign serverar vi hotellets frukost. I
anknytning till hotellets foajé ligger vår restaurang med loungekänsla där vi serverar
a la carte-rätter med bistrokänsla. Vi har även möjligheter för konferenser med skräddar-
sydda menyalternativ för �ka, lunch och middag.

Vad vi erbjuder

Frukost - Hotellfrukost så som den ska vara! Öppet både för boende på hotellet och givetvis
även för alla frukostsugna som vill lyxa till det.

A la carte - I vår restaurang erbjuder vi en varierad bistromeny.

Konferens - Ska ni ha konferens på Comfort bistår vi gärna med våra konferensmenyer.

Event - Stora och små event skräddarsys för er upplevelse.

0709 444 811 • info@plectrum.se • www.plectrum.se
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Plectrum Umeå
Plectrum Umeå ligger på Comfort hotel Winn i hjärtat av Umeå. Det är en självklar
mötesplats för den hungrige och/eller törstige Umeåbon och besökaren. Maten kan
beskrivas som enkelt kärleksfull. Du får allt från vegetariskt till färsk �sk till hamburgare. 
Och prova gärna våra härliga freakshakes – Desserten som har allt! På tisdagar är det
pop quiz och på helgerna är det livemusik med olika band eller trubadurer.

Vad vi erbjuder

Frukost - Hotellfrukost så som den ska vara! Öppet både för boende på hotellet men givetvis 
även för alla frukostsugna som vill lyxa till det.

A la carte - I restaurangen erbjuds en varierad meny som delvis för tankarna till USA med
sina shakes, burgare m.m.

After Work - Varje fredag är det AW med en specialmeny till riktigt bra pris.

Tema/eventdagar - Burger Tuesday, Lördagslunch, POP Quiz, livemusik m.m. Det händer
saker hela tiden på Plectrum i Umeå! Läs mer på hemsidan.

090 71 11 05 • umea@plectrum.se • www.plectrum.se
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Skeppsbron 2 - Mötesplatsen
Skeppsbron 2 är i alla avseenden den perfekta eventplatsen. Det centrala läget gör det till en
naturlig mötespunkt som är lättillgängligt för tillresande. De vackra verandaliknande
lokalerna längs med Malmö kanal ger festen, AW:n, vinprovningen eller mötet en underbar
inramning och vår personal tillför kunnande och glädje. Här skräddarsyr vi tillsammans
ert event för att skapa den, för er, perfekta tillställningen. 

Vi erbjuder

Matlagningskurser - Tillsammans med personal från Pieplows Restauranger tillagar ni en
härlig tre rätters meny som ni sedan avnjuter tillsammans med utvald dryck. Både lärorikt 
och roligt är det att skapa måltiden från grunden. 

Dryckesprovningar - Lär er mer om vin, öl, whisky och att kombinera dryckerna med mat.
På ett underhållande sätt guidar våra sommelierer er i de ädla dryckernas värld.

AW - Club Staying Alive fortsätter ha After Work med den bästa stämningen i stan. Det
�nns även möjlighet att ha privat AW för företaget eller kompisgänget.

Fest - Med centrala Malmö som backdrop är Skeppsbron 2 en svårslagen miljö. Kvällssolen
glittrar i vattnet nedanför vår vackra terrass där ni avnjuter ett glas champagne innan
middagen serveras i matsalen precis innanför. Vi skapar den perfekta stämningen för er
födelsedagsfest, ert bröllops�rande etc.

Konferens/möte - Med modern utrustning, god mat och personlig service är Skeppsbron 2
rätt plats för era möten. Vi tar hand om detaljerna runt omkring så ni kan fokusera på det
viktiga.

Skräddarsydda event - Stort eller litet. Hör av er till oss så hjälper vi er att ta ert event
från vision till genomförande.

040 30 62 02 • info@skeppsbron2.com• www.skeppsbron2.com
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Pieplows Mat
Pieplows Mat ligger i Mercedes fantastiska lokaler i Fosie. Här har vi en lunchrestaurang
med fokus på god och fräsch mat alltid med vegetariska alternativ. Givetvis har vi även
en salladsbuffé och bröd. Här �nns även lokaler för konferens eller möten både för små och
stora sällskap. Vi har konferensrum i alla storlekar från små intima mötesrum till Mercedes
stora auditorium. Vi tar gärna vårt kök till er genom catering och våra lokaler är perfekta
för alla sorters fester och event. På sommaren sitter man med fördel på vår �na innergård.

Vad vi erbjuder

Lunch - Vi serverar lunch mån-fre och alltid med tre olika alternativ; kött, �sk och veg.

Konferens - Vi har konferenslokaler för de �esta behov. Från smått till ritkigt stort. Från
köket erbjuder vi frukost, �ka eller varm mat beroende på önskemål och behov.

Catering - Vi levererar mat till fest och företag med härliga cateringmenyer.

Fest och event - Bröllop, födelsedagar, student eller företagsfest? Listan kan göras lång.

040 608 80 22 • info@pieplowsmat.se • www.pieplowsmat.se





Årstiderna by The Sea
På Dockgatan 1 huserar Årstiderna by The Sea. En modernt vacker restaurang med lunch-
servering året om och kvällsservering på sommarhalvåret. Med den vackra småbåts-
marinan som bakgrund så är uteserveringen en härligt avslappnande plats att spendera
några sommartimmar på. Närheten till vatten avspeglar sig även i menyn som erbjuder
mycket �sk och skaldjur. Här �nns underbar miljö för de informella mötena, after worken
med kollegorna, den viktiga affärslunchen och givetvis för fester, stora som små.

Vi erbjuder

Lunch - Buffé på ovanvåningen och a la carte på nedanvåningen.

Middag - På sommarhalvåret serveras en ljuvlig meny med mycket av havets
läckerheter. Men givetvis även kött och vegetariskt. 

Fest - De ljusa, vackra lokalerna, närheten till vatten och underbart god mat är den
perfekta kombinationen för er fest.

Catering - Vi levererar mat till hemmet eller till företaget.

040 23 34 88 • info@arstidernabythesea.se • www.arstidernabythesea.se





Plectrum Vesterbro
Plectrum Vesterbros centrala läge mitt i det trendigaste området i Köpenhamn och en kort
promenad från Huvudbanegården gör oss till ett perfekt val för Köpenhamnsbesöket. 
Det mycket populära Comfort hotell bidrar med gäster från 392 rum till en internationell
prägel i det mysiga mingel- och barområdet. Vårt kök återspeglar den internationella
prägeln och vi sätter gärna krydda på både rätterna och tillvaron i den vackra matsalen
med plats för 240 ätande gäster. Det �nns lokaler för både stora och små event och vi har
mötesrum för upp till 75 personer.

Vi erbjuder

Frukost - Kom in och avnjut en riktigt hotellfrukost i hjärtat av Köpenhamn.

A la carte - Både lunch och middag serveras från vårt kök.

Konferens/möten - Konferenslokal för upp till 75 personer och mindre mötesrum för upp
till 18 personer.

Lounge/bar - En mysig hotellbar med goda drinkar, fantastisk miljö och givetvis kunnig
och vänlig personal.

Event - Stora och små event skräddarsys för er upplevelse.

+45 3378 8000 • info@plectrumvesterbro.dk • www.plectrumvesterbro.dk



Varmt välkomna
önskar Andreas & Linda
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