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Klart med ny krögare för Restaurang Kungsgården
Den välkända krögarfamiljen Ulf van Houten och Susanne Hansson tar 
över Restaurang Kungsgården på Flyinge. Redan 1 september öppnar 
restaurangen igen för att servera elever och personal.
- Det känns jättebra att vi nu har en krögare med gediget kunnande och 
stort intresse för både mat, hästar och Flyinge, menar Christina Rosell, 
VD för Flyinge.

Ulf och Susanne har varit inblandade i mat på Flyinge redan tidigare. Då som 
catering ansvariga för vissa evenemang under främst 1990-talet. De har drivit krogar 
i bland annat Lund men har under ett par år varit ifrån restaurangbranschen nästan 
helt. Men när Flyinge sökte ny krögare till Restaurang Kungsgården väcktes intres-
set igen och nu är planerna stora för framtiden.

- Det ska bli roligt och är en spännande utmaning, menar Ulf van Houten.

Huvudfokus under hösten är att elever och personal på Flyinge ska få tillgång till bra 
och näringsriktig mat. Restaurangen kommer också att vara öppen under de evene-
mang som är inplanerade under hösten.

- Målet är att kunna ha en lunchrestaurang som är öppen för allmänheten i början 
av nästa år. Men just nu är det viktigast att ungdomarna här på anläggningen får 
tillgång till bra mat, berättar Ulf.

Ulf och Susanne bor bara ett par minuter från sin nya arbetsplats och det kommer 
att bli ett intensivt arbete för att få alla detaljer på plats med ett kök som behöver 
byggas om, menyer som ska skapas och kontakta leverantörer för att få tag på råva-
ror.

- Vi är glada för husmanskost och det kommer att genomsyra menyerna. Vi följer 
också årstiderna och arbetar i första hand med närproducerade och ekologiska råva-
ror. Så har vi jobbat i 20 år och det ska vi fortsätta med, avslutar Ulf van Houten.

Flyinge är en av Sveriges tre riksanläggningar för ridsport. Här utvecklas kunskap, hästar och människor med målet att bli 
Swedish Equestrian Center of Excellence. Anläggningen är ett modernt hippologiskt kompetenscentrum. Flyinge är ett av 
världens äldsta stuterier med anor från 1100-talet. Anläggningens huvudfokus är avel, hästförädling och evenemang.  
Mer information hittar du på www.flyinge.se

För mer information: 
Christina Rosell Ulf van Houten
VD Flyinge och Krögare, 
Ridskolan Strömsholm Restaurang Kungsgården
070-298 90 20  070-976 17 81
christina.rosell@flyinge.se	 restaurangen@flyinge.se
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