Culinary Craft
Culinary Craft är ett nytt och ambitiöst
restaurangprogram på Thomasgymnasiet.
Culinary Crafts Matsal drivs av gymnasieelever, som får möjlighet att utveckla sin
talang och kunskap inom måltidshantverket
till en måltidsupplevelse i verkligheten.
Vi arbetar med många olika koncept, från
fast food till ”fine dining”. Vår vision är att
våra elever ska få prova på så många olika
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moment och matkoncept som möjligt.
Culinary Crafts Matsal finns på Campus
i nyrenoverade lokaler, med utsikt över
Mälaren. Öppet under höst- och vårtermin.
Välkommen på lunch
– en lektion i verkligheten!
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För mer info, besök:

www.mittsträngnäs.se
eller följ oss på
facebook.com/Mitt Strängnäs
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Bageri & Café Rogge
Gyllenhjelmsgatan 20
www.hotelrogge.se/bageriet
0152–228 88

Grekisk Taverna
Västervikstorget 12
www.grekisktaverna.se
0152–140 30

Riva, restaurang-bar-lounge
Västervikstorget
Facebook @Riva restaurang-bar-lounge
070–818 44 89, 073–769 13 73

SURDEG – EKOLOGISKT – HÄLSOSAMT
Välkommen på lyxig hotellfrukost, fika, jobba,
plugga, mötas, umgås eller bara njuta av en god
lunch på vår soliga uteservering.

Restaurang i gästhamnen med stor uteservering.
Grekisk- och à la carte meny.

En restaurang med medelhavskänsla i såväl mat
som utsikt.

Harrys restaurang & pub
www.harrys.se/restauranger/strangnas/
0152–228 85

Strängnas Fusion Restaurang
Seminarievägen 10, Strängnäs (Tomas Arena)
070-247 29 33 eller 070-320 20 23
www.strangnasfusionrestaurang.se

Brasserie Oskar Erikson
Storgatan 26
www.brasserieoskarerikson.se
073–891 54 84
Hos oss är att använda dom gröna, närmaste
råvarorna långt från tillsatser och annat en självklarhet! Från jord till bord är vårt fokus.
Café Prinsen
Järnvägsgatan 7
Facebook: Café Prinsen
0152-176 70
Färskt bröd varje dag! Mysigt café mitt i stan.
Edsbacka Bistro Strängnäs
Västervikstorget 6
www.edsbackabistro.se
0152-163 00, strangnas@edsbackabistro.se
Kvarterskrogen i småbåtshamnen med svenska
smaker och råvaror. Vi strävar efter personlighet
och kvalité.
Father Steakhouse
Storgatan 19
www.fathersteakhouse.se
0152–33 20 00
Father Steakhouse har valt ut de bästa favoriterna
från världens alla hörn. Med en bred och utvecklad
meny som sätter grillat i fokus.

I GOTT SÄLLSKAP – Harrys är en svensk, genuin
matpub och restaurang. På Harrys står det varma,
välkomnande bemötandet och den goda, vällagade
maten i centrum. Välkommen till Harrys mitt på
torget i Strängnäs.

Strängnäs Fusion är restaurangen med svenska,
tjeckiska och centraleuropeiska inslag. Vi erbjuder
även catering till bröllop och fester samt leverans
av lunchlådor.

L´Oasis
Järnvägsgatan 1
www.loasis.se
0152–101 23

Thai Garden Restaurang
Västerviksgatan 21
www.restaurangthaigarden.se
0152–50 61 50

Medelhavshavs mat med fransk inriktning.
Två uteserveringar och ofta med levande musik i
restaurangen.

Välkomna till vår soliga trädgård under månaderna
maj, juni, juli och augusti. Thailand har många olika
mattraditioner. Vi lagar traditionell thaimat.

Matkronan
Galleria Präntaren
www.matkronan.se
0152–75 00 75

Ugglans Grill
Vattugränd 3 (Ugglans Park)		
0152–102 65

Dagens husmanskost, fika, små andra rätter, goda
smörgåsar och soppa.
Pizzeria Mälaren
Storgatan 24		
0152–150 99
Pizzor, Kebab, Sallader och Tunnbrödsrullar för
avhämtning och servering. Bröd smör och kaffe
på maten ingår i priset!

Strängnäs äldsta korvkiosk. Erbjuder traditionell
korvkioskmeny och har en egen uteservering vid
Ugglans park.

