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Lion Bar har serverat nöjda gäster sedan 1996. På våra pubar ska alla ha råd med en mat-
bit och något att dricka. Vi strävar alltid efter att erbjuda god mat och ett brett utbud 

av drycker till bästa möjliga pris. I en avslappnad miljö får våra gäster en skön upp-
levelse där glädje och humor är självklara inslag. Vi försöker alltid upprätthålla 
goda och långvariga relationer med våra gäster.

EN PUBKEDJA SOM BRYR SIG!
Sedan januari 2018 drivs alla våra restauranger av franchisetagare. Varenda 
Lion Bar-restaurang är unik, men gemensamt är att vi alltid erbjuder en av-
slappnad familjär mötesplats. Idag är Lion Bar ett starkt varumärke som sam-
arbetar med Sveriges största leverantörer inom restaurangbranschen. 

Lion Bar har en långsiktig och stabil affärsverksamhet med bevisad lönsam-
het. Våra barer är folkets vardagsrum, här ska gästen känna sig hemma. 

Att känna glädje och gemenskap tillhör Lion Bars kärnvärden, som ock-
så bidrar till att våra enheter idag är lönsamma bolag.

På Lion Bar vill vi dra vårt strå till stacken för att hjälpa människor i 
nöd samt värna om vår planet och dess utrotningshotade djur. Detta 
är vi extremt stolta över och är avgörande för oss i val av vilka leve-
rantörer vi vill jobba med. Sedan jobbar vi en del kring ekologiskt 
sortiment. Vårt långsiktiga mål är att allt som dricks och äts hos 
oss ska vara ekologiskt. Som en del av detta har vi valt att foku-
sera på fyra delmål av FN:s Globala målen, Agenda 2030. Läs mer 
om detta på www.globalamalen.se

VILL DU BLI EN DEL AV LION BAR?
Tycker du om att jobba med människor, är du serviceinrik-

tad, handlingskraftig med en positiv inställning? Oavsett 
om du har tidigare restaurangerfarenhet, äger en pub 

eller vill byta bana i livet är du välkommen till oss. 
När du tillhör vår kedja får du vägledning och hjälp 

med allt som berör både bolagsfrågor och daglig 
drift. Vi som centralt jobbar med varumärket 
Lion Bar, hjälper dig med allt för en snabb start 
och säker drift. 

Alla delar av konceptet är väl dokumentera-
de på detaljnivå i form av en handbok, som 
våra franchisetagare får tillgång till via 
vår digitala internkommunikationsplatt-
form, både via webben och via vår egna 

applikation för mobila enheter.

HELA SVERIGES PUBKEDJA 

INGEN
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BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA



Lion Bar har valt Söderberg & Partners

Lion Bar har inlett samarbete med Söderberg & Partners, vilket ger dig 
möjligheten att konkurrensutsätta ditt försäkringsavtal kostnadsfritt!

Söderberg & Partners är en av Sveriges största försäkringsförmedlare 
och hjälper små som stora företag att upphandla sina försäkringar. I 
genomsnittsutfallet ger Söderberg & Partners bättre premier, bättre 
villkor och en högre servicestandard.

Fördelar: 
 Vi garanterar att vi sänker era kostnader
 Du sparar tid
 Bättre villkor
 Löpande rådgivning

Ayman Sadiq
073-50 51 399 • ayman.sadiq@soderbergpartners.se



 
 

• 
17

89
1 

• 
w

w
w

.js
sv

er
ig

e.
se

 
 

 

KONTAKTA OSS!

LEDNING@LIONBAR.SE

LIONBAR.SE


