Pressmeddelande fredag 20 april
Eatery Luma Park BBQ-brunch Live
Eatery i gamla Lumafabriken i Hammarby Sjöstad startar brunchklubb. Med perfekt läge vid
Hammarbykanalen och med en stor uteplats med eftermiddag- och kvällssol är det premiär lördag
den 5 maj för Eatery Luma BBQ-brunch Live mellan kl 12-17.
I en av Sveriges häftigaste industribyggnader ligger Eatery Luma Park med restaurang, café, event
och konferens. Förutom en omtyckt lunchrestaurang och ett välbesökt café utökas nu öppettiderna
och Hammarby Sjöstads nya knutpunkt bjuder in till BBQ-brunch på lördagar med premiär 5 maj.
”Ta båten från Söder och du är hos oss på bara några minuter eller från Nybrokajen på 20 minuter.
Tvärbanan stannar precis utanför. Vi är helt klart en undangömd oas och det är hit du ska gå med
kompisgänget eller familjen för skönt häng mitt på dagen”, berättar Emelie Sandahl, event- och
marknadsansvarig.
”Vi kör bbq-brunch varje lördag och kommer bjuda på en intim stämning toppat med en känsla av
garden party. Vår kock grillar på uteplatsen och menyn uppdateras varje vecka. Vi kommer dessutom
bjuda på livemusik med skön unpluggedkänsla av lokala talanger från våra grannar Rytmus och
Kulturama. Och för de allra minsta finns det en pysselhörna där kreativiteten kan flöda fritt”,
fortsätter Emelie.
Brunchbuffén uppdateras varje vecka och på grillen hittar vi bland annat flankstek, lax, halloumi,
spetskål och mycket mer. Dessutom dukas det upp en buffé med tillbehör som bland annat
kronärtskocka, bönsallad, bulgursallad och flera olika såser. Hammarby Sjöstad fortsätter att växa
och Eatery ser det som en självklarhet att satsa på brunch i området, något som har saknats. Med
förhoppning om att bli ett av Stockholms härligaste brunchställen hoppas Eatery på att fler hittar till
Hammarby Sjöstad.
Förutom brunch håller Eatery Luma öppet för after work fredagar till kl 19.00 – perfekt att samla
vännerna och kollegorna för något svalkande i glaset och fira in helgen med kvällssol och skön musik.
Eatery är ett snabbt växande koncept som även finns i Sickla, Kista och efter sommaren i Grand
Central i Sundbyberg. Med flera fantastiska konferens- och festlokaler erbjuder Eatery möjlighet till
allt från konferens och bröllop till middag och kickoff.
Eatery Luma BBQ-brunch Live
Premiär lördag 5 maj kl 12.00-17.00
Livemusik med jazzduon Clara Thorsell och Jakob Farrenkopf
Lumaparksvägen 7
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