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Brasserie21
öppnar på
Studenternas
Äntligen har det blivit dags för restaurangverksamheten att rulla
igång på Studenternas. Uppsalabaserade Triller Mat och Bröd
är de som kommer servera såväl matchbesökare och spelare som
konferensgäster, semesterfirare och uppsalabor.
Det blir alltmer liv på Upp
salas stora mötesplats Stu
denternas. Flera företag har
redan flyttat in i det välbe
lägna kontorskomplexet
i anslutning till idrotts
arenan, och nu, lagom till
den riktiga uteserverings
säsongen, slår äntligen por
tarna upp till Brasserie21.
I september 2019 stod det
klart att det skulle bli det
Uppsalabaserade familjefö
retaget Triller Mat och Bröd
– som sedan tidigare driver
allt från bageri och catering
till restauranger, caféer och
butik här i Uppsala – som
också kommer att driva
restaurangverksamheten
på Studenternas. Lotta
Triller, grundare av Triller

Mat och Bröd, ser med lika
delar spänning och glädje
fram emot öppningen av
Brasserie21 den 10 juli.
– Jag och hela familjen
har ett stort sportintresse,
med ett särskilt gott öga till
fotboll. Vi har haft i bakhu
vudet att det skulle vara
fantastiskt att få driva verk
samhet på Studenternas se
dan flera år tillbaka, när vi
förstod att det var något på
gång här. När vi vann Sport
fastigheters upphandling
för att driva restaurangen
på Studenternas föll pussel
bitarna på plats. Vi känner
också att inredningskon
ceptet som arkitektbyrån
Millimeter har tagit fram
baserat på en specifikation

från Sportfastigheter och
i dialog med oss har blivit
riktigt bra. Och så är det
roligt att namnet är inspi
rerat av den ursprungliga
invigningen av Studenter
nas den 21 mars 1909, säger
hon.
Matilda Freij, ansvarig uthyrare och förvaltare för

Studenternas på Sportfast
igheter, understryker hur
glad hon känner sig över
att det blev just Triller som
kommer in som mataktö
ren på Studenternas.
– De har ett genuint en
gagemang i Uppsala och
föreningslivet, de är fan
tastiska på att skapa en
välkomnande och familjär

Matilda Freij från Sportfastigheter och Lotta Triller har haft ett tätt samarbete inför öppningen av
Brasserie21 på Studenternas. Den 10 juli slår portarna upp för besökare.
Foto: Mediehuset UNT

atmosfär, och de har kapaci
tet att driva den omfattan
de verksamhet det kommer
att bli här på Studenternas,
menar hon.
Brasseriet har plats för
200 sittande inomhus på
bottenplan, uppåt 70 på ter
rassen en trappa upp, samt
drygt 100 på uteservering
en på torget, med direkt ut
sikt över Fyrisån. Därutöver
kommer de att ansvara för
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Lotta Triller

maten till Studenternas
konferensverksamhet och
VIP där det ryms upp till
700 personer vid mingel.
– Vi ser fram emot att få
välkomna alla som är ute
och rör sig längs åstråket
– föräldrar med barn såväl
som glada sommararbeta
re som vill ta en aw, säger
Lotta.
Från augusti är det tänkt

att verksamheten kom
mer lägga i nästa växel
när många börjar jobba
efter sommarsemestern,
och konferenser samt för
hoppningsvis även match
er med åskådare kan dra
igång igen. Och eftersom
brasseriet ligger precis

intill en av huvudingång
arna till arenan, mot tor
get, kan det stundvis bli
ordentlig tillströmning
av folk.
– Den pulsen känns det
fantastiskt att vi kommer
vara en del av. Vi kommer
också öppna tidigare på
morgonen, så att man ska
kunna svänga förbi och
äta eller köpa med sig fru
kost på väg till jobbet eller
skolan. Vi har alltid som
vision att bli lite av ett an
dra hem för våra besökare,
och jag ser fram emot att vi
ska få vara med och skapa
atmosfären här på Studen
ternas, avslutar Lotta med
ett leende.

