
Känn dig som hemma på



Vi har alltid, sedan starten 1991, jobbat med 
freshfood och nyttigare mat.  
Det är mer aktuellt än någonsin.

Genom åren har vi lyckats erbjuda våra kunder god 
och fräsch mat. Vi har stärkt oss på freshfood mark-
naden och serverar otaliga mixsallader per dag, varje 
sallad helt unik efter kundens egen smak.  

ÄT MER GRÖNT



Ledorden för vår meny är dagsfärskt, gott och  
nyttigt. Kombinera det med valfriheten att 
blanda din egen sallad eller smörgås, så har du 
en oslagbar kombination.  

Utöver våra välkända Submarines serverar vi också 
Wraps, Sallader, Varma Mackor, Bakad Potatis, Varm 
Pasta, Focaccia, Lasagne och Soppa. Ett brett men 
noggrant utvalt sortiment, anpassat för den svenska 
marknaden. Till detta erbjuder vi ett komplett kaffe 
och bakverks sortiment, allt serverat på porslin och i 
en ombonad miljö.

VÅR MAT



Traditionellt sätt har Sandys kundkrets främst 
vart kvinnor, 20- 45 år. Det är med glädje vi 
ser vårt koncept nå ut till fler och locka en  
bredare kundkrets.  

Fler och fler män ställer sig i våra lunchköer. Fler ung-
domar tar sin kvällsfika hos oss. En trend vi välkomnar. 
Sandys kundkategori är den hälsomedvetna och trä-
ningsintresserade. Kunderna har generellt sätt högre 
inkomst än genomsnittet, och är ofta högutbildade. 

VÅRA GÄSTER



Grunden i vårt koncept är vår mat och vår 
meny. Vi har ett modernt och nyttigt utbud, 
i komibination med en hemtrevlig miljö som 
bjuder till att varva ned, och ta det lugnt. 

Vårt nya inredningskoncept kallas 
 ”Känn dig som hemma på Sandys!”
Vi kombinerar modernt med traditionellt. Ombonade 
färger, med olika rum ger dig den rätta känslan.  
Sandys är ett koncept som rör sig frammåt med tiden, 
med starka anor från det som varit.  
Bästa av två världar.  

KONCEPTET



Vi har kontinuerligt sedan 1991 arbetat med 
att utveckla konceptet och målet är att etablera 
Sandys på varje större ort i Sverige.  

Sandys är ett väldigt starkt varumärke i Stockholm, 
med våra tjugotal butiker sprider vi glädjen och kvali-
tén vidare från ort till ort. Och fler ska de bli. 

ETABLERING



Sandys nya miljö och sortiment skapar en 
stämning och olik någon annan, den perfekta 
fikaplatsen. En het kopp kaffe är alltid nära 
tillhands.   

Med en fantastisk böna från vårt rosteri i Italien har vi 
skapat den ultimata fikaupplevelsen. Bryggkaffe och 
Espresso i världsklass, i en miljö som skänker ro och 
njutning. 

KAFFE & CAFÉ











Sedan lanseringen i Nyköping har vårt Frozen 
Yogurt koncept blivit en succsé. Ett komple-
ment till ett redan starkt sortiment.  

Inget svalkar och ger glädje bättre än en Frozen  
Yogurt. Med den rådande hälsotrenden söker sig fler 
konsumenter till detta nyttigare alternativ. 

FROZEN YOGURT



Känn dig som hemma på


