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• Pieplows Restauranger är en upplevelsekoncern med över
 40 års historia av mat ,dryck och service i olika format.

• Koncernen drivs av Andreas och Linda Pieplow.

• Förutom restauranger och matsalar bedriver vi allt inom konferens,
festsalar, företagsevent, bröllop, catering, minnesstunder

och annan gastronomisk verksamhet.

• Under paraplyet Food Solutions erbjuder vi helhetslösningar
inom F&B för företag. Så som t.ex personalmatsalar med

tillhörande konferensservice.
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Årstiderna i Kockska Huset
Årstidernas Festsalar

Dockans Hamnkrog
Pieplows Brasserie
Dykeriet by Pieplow

Pieplows Mat
Pieplow Street Food

Pieplow Food Republic
Pieplow Lunch Box
Pieplow Coffee Shop

m.�.





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 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.

#alacarte #privatedining #konferens #möten #fest #bröllop #catering

040 23 09 10 • info@arstiderna.se • www.arstiderna.se





DOCKANS HAMNKROG
Dockans Hamnkrog är belägen, precis som restaurangens namn antyder,

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 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!

#lunch #alacarte #festvåning #brygghäng #afterwork #catering

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





PIEPLOWS BRASSERIE
Pieplows Brasserie ligger ett stenkast från stationen i Hyllie och Emporia

på Hyllie Boulevard 53. Vi huserar i kontorshuset EDEN som är en s.k.
”Symbiotic Building” där hela husets fokus ligger på välbe�nnande och

hälsa. Ett koncept som sträcker sig även till restaurangen.

Vårt brasserie är en modern restaurang som är öppen för alla och där
ambitionen är att bli en naturlig samlingsplats för närområdet. 

Vi erbjuder utöver daglig restaurangservice även event, catering, café,
konferens och mycket mer.

#mötesplats #lunch #alacarte #fest #event
#aw #konferens #catering #café #frukost

040 93 86 88 • info@pieplowsbrasserie.se • www.pieplowsbrasserie.se





DYKERIET BY PIEPLOW
Dykeriet med sin restaurang och kiosk ligger i gamla dykklubbens
lokaler i Lommas gamla hamn. Kiosken är öppen under sommaren

och restaurangen är öppen årent runt.

På Dykeriet har vi en havsinspererad meny med moderna rätter
men med en klassisk touch. Invändigt har vi ombonat och mysigt
med marint inspirerad inredning. Ute på vår stora terass hittar

ni en uteservering utan dess like där det passar lika bra att
njuta av en svalkande glass som en härlig cocktail.

#alacarte #event #konferns #möten #bröllop #fest #afterwork

info@dykerietbypieplow.se • www.dykerietbypieplow.se









PIEPLOW FOOD REPUBLIC

På Food Republic är fräschör, kvalité och proaktivt miljöarbete ledorden.
Här serverar vi klassiska caféprodukter, härliga bowls med inspiration
från asien men även veckans specialrätt. Vi har även möteslokaler för

upp till 70 personer.

I det moderna kontorshuset på Carlsgatan 14 �nns vårt mysiga lilla
restaurang. Här kan man ha ett avslappnat möte eller en heldags-

konferens i någon av våra möteslokaler. Man kan slinka in för något att äta
och dricka och man kan givetvis köpa med sig lunch om man är på språng.

#möten #konferenser #bowls #lunch #café #catering #grabngo

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

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 �era restauranger
som tillhandahåller olika former av fasta tjänster för företag.

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, event och konferensbeställningar till Mercedes. I Malmö har vi
även Pieplows Mat på Annebergsgården vid Pildammarna där vi driver

restaurang 7 dagar i veckan.

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 �nns
tillgängliga för de ca 3000 anställda som jobbar där. 

#f&b #personalmatsal #frukost #�ka #konferensservice
#mötesservice #event #teambuilding

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

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 �er eller vill ha mer

utrymme så erbjuder vi både Kockums våning och Festsalarna.

2021 inledde vi ett samarbete med Frimurarhuset Malmö som total
mat och dryckesleverantör. Detta samarbete innebär att vi kan erbjuda

deras pampiga festsal till våra gäster. Lokalen är belägen på Isak Slaktaregatan
i Malmö och rymmer ca 200 sittande gäster.

#fest #bröllop #möten #högtider #konferenser #event

Vill ni veta mer?
Kontakta oss så hjälper vi er.

info@arstiderna.se • 040 23 09 10 • www.arstiderna.se





PIEPLOWS CATERING

Vi på Pieplows Restauranger har en lång tradition av catering
till bröllop, fester, student, jubileum och andra tillställningar.

Vi levererar catering från alla våra restauranger som alla arbetar
med samma kompetens och kvalité vilket ger en garant för en

välsmakande och genomtänkt matupplevelse.

Från våra kök kan vi leverera allt från mat till den mindre festen
till de riktigt stora evenemangen.

#konferens #fest #bröllop #möten #företagsevent #högtider

info@pieplowsrestauranger.se  www.pieplowscatering.se





PIEPLOW FOOD SOLUTIONS

Vi levererar skräddarsydda helhetslösningar till ert företag när det
kommer till catering, konferens�ka, lunch, middag och företagsevent.

Våra restaurangenheter har många års erfarenhet av matlagning,
bröllop, middagar, event och olika företagsevenemang från en till

�era tusen personer.

Vi erbjuder ett koncept som fungerar för er och er personal.

Kontakta gärna oss för samtal och möte.

#f&b #personalmatsal #frukost #�ka #konferensservice #mötesservice

info@pieplowsrestauranger.se • www.pieplowfoodsolution.se





PIEPLOWS LUNCH BOX

Pieplows Lunch Box är ett take away-koncept som idag utgår från
två av våra enheter, Pieplows Mat Fosie och Pieplows Mat Lund.

Hanteringen är enkel, genom vår internetportal 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.

#utkörning #nowaste #online #takeaway #matlådor

info@pieplowslunchbox.se • www.pieplowslunchbox.se



INFO@PIEPLOWSRESTAURANGER.SE

WWW.PIEPLOWSRESTAURANGER.SE
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