Harrys växer – öppnar krog i centrala Landskrona
Under ett drygt halvår har Harrys letat efter det perfekta läget och fört diskussion med Landskrona
kommun om tillgång till de bästa, centrala lokalerna. Och nu står det klart – Harrys flyttar in i det gamla
domstolshuset. Efter sommaren öppnas dörrarna till den 640 kvadratmeter stora restaurangen som
kommer erbjuda uppdaterade, svenska klassiska maträtter och underhållning i en välkomnande miljö. –
Hos oss är alla välkomna. Både för en middag med familjen, en helkväll med vännerna eller för en
avslappnad stund på uteservering. Vi har haft ett positivt samarbete med kommunens centrumutveckling
och är glada att få möjlighet att placera Sveriges bästa krogkedja i en vacker skånsk stad med närhet till
kontinenten, säger Niclas Möller, VD Harrys. Krogkedjan har idag en hundraprocentig västkusttäckning
med restauranger i Malmö, Helsingborg, Ängelholm, Halmstad och Falkenberg. En öppning i sydöstra
Skåne var därmed ett självklart nästa steg för Harrys som har den långsiktiga målsättningen att
fördubbla antalet krogar inom tio år. – Allt har känts rätt med Landskrona. Lokalen, staden och de nya
krögarna. Ann Seth är en stark lokal aktör med lång erfarenhet inom restaurangbranschen, som kommer
att göra ett fantastiskt jobb med att erbjuda Landskrona ett genuint mat- och underhållningskoncept,
säger Niclas Möller. Nyligen fyllde krogkedjan 20 år och påbörjade ett utvecklingsarbete för att förnya så
väl koncept som erbjudande. Idag bejakas kedjans svenska ursprung såväl i design och inredning som i
menyerna, och inspirationskällan Harry Nilsson, en klurig livsmedelshandlare i Falkenberg, som drev en
folklig och personlig handelsbod är fortfarande en stark förebild. – Att Harrys öppnar med sitt nya
koncept i Landskrona är en positiv addering till det lokala utbudet. Vi är glada att kunna erbjuda en bra
produkt i ett extremt bra läge och ser vi fram emot öppningen i höst, säger Ann Seth, krögare i Harrys
Landskrona.

