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För mer info, besök:

www.mittsträngnäs.se
eller följ oss på 

facebook.com/Mitt Strängnäs

Culinary Craft är ett nytt och ambitiöst 

restaurangprogram på Thomasgymnasiet. 

Culinary Crafts Matsal drivs av gymnasie-

elever, 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 

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!

Culinary Craft

Mat eller fika?

Välkommen till Strängnäs 

utbud av restauranger

och caféer!

Mitt 
Strängnäs   

Mitt Strängnäs   

Mitt 
Strängnäs   

RESTAURANG
OCH CAFÉ

Guiden

För mer info, besök:

www.mittsträngnäs.se
eller följ oss på 

facebook.com/Mitt Strängnäs

Culinary Craft är ett nytt och ambitiöst 

restaurangprogram på Thomasgymnasiet. 

Culinary Crafts Matsal drivs av gymnasie-

elever, 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 

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!

Culinary Craft

Mat eller fika?

Välkommen till Strängnäs 

utbud av restauranger

och caféer!

Mitt Strängnäs   

Mitt 
Strängnäs   

RESTAURANG
OCH CAFÉ

Guiden

För mer info, besök:

www.mittsträngnäs.se
eller följ oss på 

facebook.com/Mitt Strängnäs

Culinary Craft är ett nytt och ambitiöst 

restaurangprogram på Thomasgymnasiet. 

Culinary Crafts Matsal drivs av gymnasie-

elever, 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 

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!

Culinary Craft

Mat eller fika?

Välkommen till Strängnäs

utbud av restauranger

och caféer!

Culinary Craft
Culinary Craft är ett nytt och ambitiöst

restaurangprogram på Thomasgymnasiet.
Culinary Crafts Matsal drivs av gymnasie-
elever, 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

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!



 

  

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.

Elsas Kantin
Eskilstunavägen 34
www.elsaskantin.se
0152-189 55

Lunchrestaurang med fokus på vällagad mat, 
rikligt med gröna tillbehör samt cateringverksamhet 
för små och stora sällskap. Kvällstid går det att 
boka lokalen för företagsevent eller privata fester.

Espresso House 
Gyllenhjelmsgatan 20
www.espressohouse.com
0765 -219407

På Espresso House erbjuder vi världens bästa kaffe-
upplevelse till världens bästa gäst. Hit kan man 
komma morgon som kväll för något att äta eller 
en mysig fika, eller varför inte beställa hem mat via 
vår cateringverksamhet eller boka vårt konferens-
rum för era möten?

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.

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

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

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

Dagens husmanskost, fika, små andra rätter, goda
smörgåsar och soppa.

Riva, restaurang-bar-lounge
Västervikstorget
Facebook @Riva restaurang-bar-lounge
www.restaurangriva.se
0152–33 49 85

En restaurang med medelhavskänsla i såväl mat
som utsikt.

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

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

The Bishops Arms
Gyllenhjelmsgatan 20
www.bishopsarms.com
0152-228 80

Välkommen till vår omtyckta Gastropub, här kan 
du koppla av i mysig brittisk pubmiljö. Våra köks-
mästare erbjuder prisvärd mat lagad med lokala 
råvaror och specialiteter. Vi erbjuder även ett av 
Europas bredaste öl- och whiskeysortiment och 
samarbetar med välrenommerade vinproducenter.

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

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




