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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 fixar 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 tegelvalven från 1500-talet. Sedan det för första gången bedrevs krogverksamhet här på 1600talet så har det varit en favoritplats för livsnjutare från när och fjärran. 1967 öppnade
Lars Lendrup restaurang Kockska krogen och 1997 flyttade Årstiderna in i Kockska huset.
Restaurangen fick 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 finns 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 finns festsalarna i Kockska huset.
Bröllop - Vår, sommar, höst eller vinterbröllop. Vi har de perfekta lokalerna för festen.
Catering - Vi levererar mat till hemmet eller till företaget.
040 23 09 10 • info@arstiderna.se • www.arstiderna.se

Quattro Stagioni - A taste of Italy
Tänk er bort till en plats där luften är fylld med doften av solmogna tomater, rosmarin
och nyriven parmesan. Tänk er bort till en plats där vinet är det bästa i världen och där
kulinarisk komplexitet ligger i enkelheten. Där råvarorna och smakerna får eget spelrum.
Tänk er bort till terracottafärgade innergårdar. Till pampiga familjerum där det andas
tradition och doftar av vällagad pasta. Ta ett djupt andetag. Ta vara på stunden och njut.
Vi har 150 sittplatser inomhus och på gården kan vi ta emot upp till 50 gäster.
Vi erbjuder
A la carte - A la carte serveras onsdag - söndag.
Take away - Alla våra pizzor finns för avhämtningspris.
Konferens/möten/fest - Restaurangen är möjlig att abonnera för större sällskap.
Gården - Vår mysiga innergård är öppen när vädret tillåter.
040 30 62 02 • info@quattro-stagioni.se • www.quattro-stagioni.se

Dockans Hamnkrog
Dockans Hamnkrog är belägen, precis som restaurangens namn ger antydan av, i vackra
Dockan ett stenkast från Malmö city. Mitt på trädäcket precis vid vattnet och långa rader
av segel- och motorbåtar kan man sitta och blicka ut över en fantastisk utsikt.
Vi har valt att hålla vår matsedel tematiskt passande en hamnkrog men enklare och mer
familjära rätter som hamburgare, fish & chips, m.m.
Ute har vi byggt en stor och härlig uteservering som ger riktig loungekänsla med barer,
specialbyggda trämöbler och parasoller som för tankarna till betydligt sydligare breddgrader. Perfekt för brygghäng!
Vi erbjuder
Lunch - Vi serverar dagligen lunch inne och ute där kocken lägger upp maten till er
direkt vid beställning, både dagens och vegetariskt. Vi erbjuder även ett par fasta
lunchrätter med favoriterna från vår kvällsmeny.
Eftermiddag - En enklare och kortare meny för timmarna mellan lunch och kväll.
Kvällsmeny - På vår kvällsmeny hittar man både fisk, kött och grönt med en härlig mix
av klassiska hamnkrogsrätter och mer modern gastropubsmat. Vi har även en liten meny
till barn som alltid bjuds på glass efter maten.
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@dockanshamnkrog.se • www.dockanshamnkrog.se

CARLSGATAN MALMO • EDISON PARK LUND

Pieplow Food Republic
På Food Republic är fräschör, kvalité och proaktivt miljöarbete ledorden. Här serverar
vi klassiska caféprodukter men även veckans lunchgrytor. Vi har även möteslokaler för
upp till 70 personer. I det moderna kontorshuset på Carlsgatan 14 finns vårt mysiga lilla
café som vi är oerhört stolta över. Här kan man ha ett avslappnat möte eller en heldagskonferens i någon av våra möteslokaler. Man kan slinka in för något att äta och dricka
och man kan t.ex köpa med sig en god sallad hem.
Vi erbjuder
Café - Kom in och ta en kaffe och en macka eller varför inte en fräsch sallad eller en
värmande gryta. Här hittar ni även bakpotatis, smoothies och mycket mer.
Möten och konferens - Vi har tre toppmoderna lokaler för era mötesbehov; “Jord” för upp
till 70 personer, “Vind” för upp till 20 personer och “Vatten” för upp till 15 personer.
Catering - Vi levererar gärna vårt utbud till ert möte eller konferens i era egna lokaler.
T.ex sätter vi gärna ihop våra populära frukost-, lunch- och fikapåsar till er efter era
behov.
040 97 30 43 • info@foodrepublic.se • www.foodrepublic.se

F O S I E M A L M Ö • E D I S O N PA R K L U N D

Pieplows Mat Fosie
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 finns 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 fina innergård.
Vad vi erbjuder
Lunch - Vi serverar lunch mån-fre och alltid med tre olika alternativ; kött, fisk och veg.
Konferens - Vi har konferenslokaler för de flesta behov. Från smått till riktigt stort. Från
köket erbjuder vi frukost, fika 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

Pieplows Lunch Box
Pieplows Lunch Box är ett take away-koncept som idag utgår från tre av våra enheter,
Dockans Hamnkrog, Pieplows Mat Fosie och Pieplows Mat Lund. Hanteringen är enkel,
genom vår internetporal beställer man enkelt sin mat, betalar och väljer sedan om
man vill hämta själv eller få maten levererad. All vår mat packas i klimatsmarta och
miljövänliga förpackningar och som policy tillhandahåller vi ej några engångsbestick.
Macka tack! är ett del av Pieplows Lunch Box som i förstahand riktar sig till företag där
man kan förbeställa trevliga lyxmackor till frukostmötet, konferensen eller liknande. Våra
mackor är fyllda till bredden med fräscha och smaskiga råvaror.
Vad vi erbjuder
Mat för avhämtning eller utkörning.
Mackor för möten och konferens.
info@pieplowslunchbox.se • www.pieplowslunchbox.se

Pieplow Food Solutions
På Pieplows Restauranger har vi en lång erfarenhet av att driva restauranger hos andra
företag som t.ex personalmatsalar och hotellrestauranger och det är en form som vi trivs
väldigt bra att arbeta i. Vi har flera restauranger som tillhandahåller olika former av fasta
tjänster med företag och hotell. I Malmö hittar vi Pieplows Mat i Fosie som ligger i
Mercedeshuset och vars primära roll är att tillhandahålla inte bara lunch men även
frukost och konferensbeställningar till Mercedes. På Dockans Hamnkrog, även här i
Mercedeshuset har vi i många år (tidigare som Årstiderna by The Sea) fungerat som
personalmatsal vid sidan om vår dagliga drift. I Lund hittar ni Pieplows Mat (Grenden),
Pieplow Street Food och Pieplow Coffee Shop på Axis Communications som till skillnad
från våra samarbeten med Mercedes inte är öppna för allmänheten utan finns
tillgängliga för de ca 2000 anställda som jobbar där.
Är ert företag på jakt efter en restaurang in-house? Kontakta gärna Linda Pieplow
för samtal och möte.
info@pieplowfoodsolutions.se • www.pieplowfoodsolution.se

Våra festvåningar
Vi erbjuder ett flertal lokaler och lösningar för er som ska anordna en tillställning eller
av andra anledningar vill njuta av möjligheten att äta i egna lokaler.
På Årstiderna i Kockska huset har vi en lång tradition av allt från privata middagar
till stora fester och bröllop. Nere i privata valvet i restaurangen sitter man bekvämt upp
till 25 personer. Är man lite fler eller vill ha mer utrymme så erbjuder vi både Kockums
våning och Stanza della famiglia (Quattro Stagioni) som båda tar emot upp till 40 gäster.
För större tillställningar går det bra att abonnera Quattro Stagioni (gamla stora gillesalen)
för sällskap upp till 120 personer.
På Dockans Hamnkrog erbjuder vi möjlighet att abonnera vår vackra festvåning som
ligger en trappa upp på vårt övre våningplan. Här tar vi emot upp till 80 personer som
sitter med vacker utsikt över småbåtshamnen. Vill man istället vara på nedre plan kan
vi här ta emot upp till 40 personer.
Vill ni veta mer?
Kontakta Katarina på kontaktuppgifterna nedan så hjälper hon er.
katarina@arstiderna.se • 040 23 09 10 • www.pieplowsrestauranger.se

Varmt välkomna
önskar Linda & Andreas

