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Stockholm den 18 februari 2019

Pocket by Pontus flyttar in i Lidingö Stadshus
I höst får Lidingö ett nytt förstklassigt restaurangtillskott när krögaren och entreprenören
Pontus Frithiof öppnar Pocket by Pontus i Lidingö Stadshus. Med det centrala läget i stadshuset
nära Lidingö Centrum kommer restaurangen med sitt uppdaterade bistrokoncept erbjuda frukost,
luncher, takeaway och catering. Pocket by Pontus på Lidingö öppnar i september.
Efter drygt ett års upphandling av ny krögare till Lidingö Stadshus föll det slutgiltiga valet på konceptet Pocket by
Pontus med restauratören Nordrest tillsammans med krögaren Pontus Frithiof. Menyval, råvaror, miljömedvetenhet
och servicenivå var de avgörande faktorerna för Lidingö Stad. Med sin nya entréhall blir Lidingö Stadshus en trevlig
mötesplats som kompletteras med en restaurang som passar utmärkt för affärsluncher och lunchmöten. Precis som
på krögarens övriga Pocket-restauranger, som bland annat finns i Solna Business Park, Arenastaden och i slutet av
sommaren 2019 även i nya Regionens Hus i Göteborg, kommer det härliga bistrokonceptet i uppdaterad version till
Lidingö. Tidigare Pocketbesökare kommer att känna igen sig i menyn, atmosfären och interiören.

– Det ska bli roligt att få öppna upp dörrarna till Pocket på Lidingö. Läget och den trevliga och rymliga lokalen passar
vårt nya, uppdaterade bistrokoncept perfekt. Vi kommer från och med maj kunna erbjuda Lidingöbor, företag och
besökare i området ett nytt alternativ för frukost, lunch, takeaway samt catering. Vi gör det med snabb service samt
goda och vällagade rätter, säger Pontus Frithiof, ägare och grundare Pontus Group.
Lunchmenyn kommer att erbjuda dagens rätter med en kötträtt, en fiskrätt samt även en vegetarisk. Pocket by
Pontus kommer ha öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00-16.00. Restaurangen erbjuder även möjlighet till
utökade öppettider vid olika förfrågningar och evenemang.
Pontus Frithiof står bakom konceptutveckling och menyer medan restauratören Thomas Dahlstedt på Nordrest står
för driften av restaurangen.
För ytter ligar e i nfor mation och hö gupplösta bil der, vän lige n
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Pontus Group grundades 2002 av Pontus Frithiof och består idag av de helägda verksamheterna Pontus in the Air, Monstro och American
Express Lounge by Pontus på Stockholm-Arlanda Terminal 5. I DN-skrapan finns verksamheterna: Atelier 23, Tidningshuset by Pontus, Deli by
Pontus, Bakery by Pontus samt Catering by Pontus inklusive Foodtruck by Pontus, som drivs av bolaget Pontus Frithiof City Venues. Sedan våren
2015 driver Pontus Group flertalet restauranger tillsammans med restauratören Thomas Dahlstedt, Nordrest, där delar de på ansvaret för
servering ombord på MTR Express tåg mellan Stockholm – Göteborg, Pontus in the Park, Pocket Solna, Pocket by Pontus i Arenastaden,
Tekniska by Pontus på Tekniska museet samt Vinterträdgården by Pontus. http://pontusfrithiof.com

