
Pressmeddelande 

September 2020 

Brunchen är tillbaka på Royal Park – växtbaserad Brunch Royal 

Royal Park STHLM drar nu igång säsongens växtbaserade eventserie och bjuder in till Brunch Royal 

– en uppvisning i hållbarhet tillsammans med John & Co, en växtbaserad avsmakningsmeny 

bestående av åtta serveringar vid Brunnsvikens kant i vackra Hagaparken. Från och med lördag den 

26 september är ni hjärtligt välkomna! 

 

 

 

Royal Park STHLM bjuder kontinuerligt in till kulinariska gästspel och andra spännande evenemang. 

Den populära och uppskattade växtbaserade brunchen är nu tillbaka i ett fängslande 

avsmakningsformat fyllt med säsongens överraskningar från destinationens eget växtlabb – John & 

Co Plant Lab. På menyn försöker man alltid införliva det egenproducerade och lokala, såsom tempeh, 

ost, glass och andra fermenterade produkter. Till avsmakningsmenyn kan man njuta av ett anpassat 

dryckespaket som förhöjer smakupplevelsen, tillgängligt både med och utan alkohol. 

-Det är viktigt att vi arbetar oss mot en hållbar framtid och med vårt eget växtlabb kan vi utveckla nya 

spännande produkter och framtidens matupplevelser. Vi har högkvalitativa råvaror och alla våra 

grönsaker är 100 % ekologiska från Lilla Labäck och våra kockar bemästrar verkligen den veganska 

matlagningskonsten, säger Ulrich John, ägare av och vd för Royal Park Sthlm.  

Framöver kommer nya, spännande evenemang att äga rum med allt ifrån växtbaserade 

avsmakningsmenyer, kulinariska gästspel, livestreamade konserter och många andra överraskningar 

så håll utkik! 

 

 



Information och priser 

Brunch Royal inkluderar: 

- Sittningstid – kl 12:00 (3 tim) 

- Växtbaserad avsmakningsmeny – 8 serveringar 

- Anpassat dryckespaket – med eller utan alkohol 

- Övernattning – dubbelrum 

 

Växtbaserad Avsmakningsmeny 

595 SEK per person 

Dryckespaket 

395 SEK per person eller 195 SEK per person för alkoholfritt  

Lägg till övernatting 

500 SEK per person 

Bokning: https://www.royalparksthlm.com/event/brunch-royal/ 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ulrich John, ägare och vd för Royal Park STHLM 

E-mail: ulrich.john@royalparksthlm.com 

www.royalparksthlm.com 

 

Royal Park STHLM är en destination med hotell, spa, sport, konferens och kontor vid Brunnsviken i 

Hagaparken. Med ett exklusivt gym och spa i Haga Health Club och en powerbox med boxningsring, 

utegym, swimrunbana, kajakuthyrning och restaurang med uteservering. Royal Park Education & 

Hospitality Hub är ett innovations- och utbildningscenter i Stockholm. Genom en innovationsplattform 

för fysisk- och digital utbildning i kombination med relevanta nätverk utvecklar vi tillsammans 

effektiva lösningar och skalbara affärsmodeller som bidrar till en hållbarframtid inom turism- och 

besöksnäringen. Välkomna att besöka Royal Park STHLM, www.royalparksthlm.com 
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