”Att äta en god måltid
tillsammans är världens mest
uppskattade aktivitet”

Den lilla krogens Eddy
Lundqvist berättar om

Det goda
mötet
Att komma innanför dörren till Den lilla krogen känns ungefär
som att vara hembjuden till goda vänner efter en dag på jobbet.
Det är någon annan som har tänkt ut vad som ska lagas till middag och
som just lägger sista handen vid något som doftar fantastiskt gott.
Här är det bara att slå sig ner och låta sig bli omhändertagen.

– Det är min idé med Det goda mö-

medarbetare smidigt röra sig mellan
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borden och det öppna köket med

restaurangbranschen och besjälad
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Under åren har han gång på gång
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en en sån här kväll fylls jag av både
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kombinationen av god mat och
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terar han. Just nu har gästerna det
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precis så bra, gott och trevligt som
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jag har drömt om.

människor. Det har varit detsamma

Kring borden surrar förtroliga
röster varvade med hjärtliga
skratt. Kvällens tidiga gäster trivs

på alla de restauranger han job-
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Ser goda möten varje dag

bat på sedan kockutbildningen i
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Konceptet Det goda mötet har
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stegvis tagit form i hans tankar ända
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Hertig Johans torg.
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– Här vid borden ser jag varje dag

– Att samlas kring bordet och

och han presenterar kvällens

riktigt goda möten, säger han. Att

äta en god måltid tillsammans är

meny.
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världens bästa aktivitet för företag,

lika trevligt som att bjudas hem till

organisationer, föreningar och andra

riktigt goda vänner.

grupper. Allt är serverat, ingen be-

Eddy Lundqvist håller sig för tillfället lite i bakgrunden. Han ser sina

höver uppleva krav på att prestera,
alla kan känna sig inkluderade.
– Efter några timmar är gäng-

– Av gammal vana är det till exempel tradition att bjuda medarbetarna på julbord i december. Eller att

et mer sammansvetsat än på

en gång om året utmana varandra

länge. Här ﬁnns tid för samtal och

i en pubsport. Jag behövde bara

diskussioner. Automatisk
teambuildning alltså,
där eventet består
av att äta och
dricka gott. Och

fråga runt bland mina
egna vänner för att
få veta att många
mycket hellre vill
bli bjudna på

att umgås med

riktigt god och
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Avslappnat och kravlöst
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Den lilla

– Atmosfären är avslappnad och

krogen öppnade i

kravlös. Kom som du är, så ska vi

Eddy har skapat
Det goda mötet för
att till exempel arbetsgi-

december 2016 och
blev direkt en av de mest

bjuda dig på det bästa vi har, är lite
av vår ﬁlosoﬁ.
Den rustika känslan sitter alltså

vare som vill visa medarbetarna

populära restaurangerna i Sköv-

sin uppskattning ska ha ett skönt

de. Kvällstid är de 44 sittplatserna

i väggarna sedan många hundra

alternativ till mer fart- och kravfyll-

inomhus är oftast fullbokade både

år. Den rimmar dessutom bra med

da aktiviteter. Han ser också att Det

på kvällstid. På sommaren växer

restaurangens ärliga ambitioner att

goda mötet fungerar perfekt när

möjligheterna ut på torget med en

presentera riktigt bra mat. Många

nya personer kommit in i en arbets-

härlig uteservering som kan ta emot

av råvarorna kommer från utvalda

grupp och alla behöver lära känna

ytterligare 54 matälskare.

gårdar och producenter som Eddy

varandra bättre.

– Det här huset är så vackert. Vi
har skapat miljön med byggnadens

Istället för pubsport

unika karaktär som utgångspunkt,

har en lång förtroendefull relation
med.
– Vi köper mycket lokalt, ekolo-

– En fördel är att Det goda mötet

säger Eddy och sveper med handen

giskt är ett förstahandsval, vi väljer

kan ske när som helst på året. Till

ut över rummet. Tegelväggarna

så långt det är möjligt svenskt och

och med ﬂera gånger per år!

är original. Jag gillar den varma

tummar aldrig aldrig aldrig på kvaliteten.
Menyn följer årstiderna
Han skapar menyer med samma
tankar som de ﬂesta av oss planerar
en resa. Han räknar upp tre faktorer
som tillsammans ger den perfekta
matupplevelsen.
– För det första något vi känner
igen och är trygga med. För det
andra något som känns spännande
att få på tallriken. Och så något nytt
– en ny smak, en ovanlig råvara, ett
oväntat tillbehör.
– Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Sen följer vi såklart
årstidernas växlingar och särskilda
utbud. På senhösten får vi in vilt,

– Så utifrån samtalet med be-

Claes Wernersson på Qvänum Mat &

svenska traditionella rotfrukterna,

ställaren tar vi på oss uppdraget att

Malt. Bryggeriet huserar i ladugår-

på våren måste vi få servera färsk

komponera en måltid med mat och

den på Gategården, strax utanför

sparris och andra primörer.

dryck som passar sällskapet och

Kvänum.

Inför Det goda mötet

just deras goda möte.

vill han gärna ha ett

På Den lilla krogen

samtal med den

ﬁnns alla möjligheter

som beställer och

att upptäcka nya

bokar bord. Vad

drycker.

är syftet med

– Vi är väldigt lyckliga över det
resultat med denna öl, den gillas
både av våra gäster och oss själva.
Vi vill gärna utveckla och brygga ﬂer
unika öl.

– Vi älskar de-

mötet? Vilka personer kommer att
vara med? Önskas

Skräddarsydda möten

i alla dess former

Det goda mötet på Den lilla krogen

och har därför

en trerätters meny

valt ut ett sortiment

eller passar det bättre
med en kombination av

stillerade drycker

som vi är mycket stolta
över. Vi jobbar inte med

skräddarsys alltid inför varje ny
bjudning.
– Det viktiga för mig är att skapa
förutsättningar för en riktigt trevlig,

mellanrätter? Har någon av gästerna

någon speciﬁk leverantör utan har

god och givande upplevelse. När

särskilda behov?

plockat guldkornen som komplette-

gästerna efter en kväll hos oss

rar vår mat.

vinkar hej då och försvinner ut på

– Tanken med en förbeställd meny
hänger ihop med min idé om att

– Därför ﬁnns bland annat många

torget vill jag se efter dem och kän-

Det goda mötet ska kännas som att

öl från Qvänum Mat & Malt och

na mig nöjd över att vi har gett dem

komma hem till goda vänner. Mötet

viner från vår vän Avelino Montes

något utöver deras förväntningar.

ges mycket bättre förutsättningar

som jobbar som drycksansvarig på

om var och en slipper välja från en

Sjömagasinet i Göteborg. Många

ganisationer och grupper nya möj-

meny, snegla på vad bordsgrannen

av våra viner hittar man enbart på

ligheter att visa uppskattning och ge

väljer och kanske känna en osäker-

några av Sverige toppkrogar.

något tillbaka till de människor som

het kring vad som är ok att beställa.
Det gäller både mat och dryck.

Den lilla krogen har även tagit
fram en egen lager bryggd hos

Har du egna önskemål?
Eller vill du att vi diskuterar oss fram till ett kul förslag?
Allt börjar med ett samtal till Eddy.
0500 - 41 11 01 • eddy@denlillakrogen.se • denlillakrogen.se
Rådhusgatan 9 • 541 30 Skövde

– Det goda mötet ger företag, or-

till vardags gör ett bra jobb och ger
mycket av sig själva.
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på vintern använder vi gärna de

