
Zanin Tufek 0766 23 93 94, Tomas Bach 0768 86 61 11 
info@thesteakhouse.se

FRANCHISE

Som franchisetagare presenteras er restaurang i vår app och på 
vår hemsida. Era gäster har möjlighet att enkelt boka bord direkt på 
hemsidan och få erbjudande via appen.

Smart bokning
s-

system online!

APP & WEBB KONTAKT

Vi erbjuder en helhet. Här får ni både koncept med maten & miljön 
i ett paket för marknadens lägsta priser. Har du kört fast och går 
i samma gamla fotspår? Då erbjuder vi dig som har en ny eller en 
befintlig verksamhet en nystart, en nytändning med vårt spännande 
Steakhouse&design koncept. The Steakhouse är en välkänd krog i 
Kristianstad som etablerades redan 1969. Från början var det en 
liten pizzeria, den första i Skåne, andra i Sverige. 2009 ändrades 
konceptet till ’steakhouse’ och har sedan dess ständigt prövats och 
utvecklats till att hitta de bästa råvarorna och den perfekta menyn. 
Ihop med en gemytlig inredning har vi ett naturligt ställe att träffas på.

KONCEPTET
Konceptet bygger på en bred meny med stort fokus på grillat. Vi har 
våra hemmagjorda burgare, steaks i alla storlekar, combos, möra 
ribs, fitnessrätter, sallader mm. Vi är allt annat än en ”fine dining” 
restaurang och våra priser ska passa alla målgrupper och alla 
plånböcker. Det vill säga, hos oss är alla välkomna! Vi lämnar ingen 
missnöjd, hungrig eller rånad på sitt besök här.

THE STEAKHOUSE



Idag handlar det om helhetsupplevelse och känsla. Vi strävar efter att 
ge gästen ett helhetsintryck hos oss på Steakhouse med mat, dryck, 
service och miljö.

Du betalar en inträdesavgift på 75 000 kr. I detta får du tillgång 
till själva varumärket, hjälp vid uppstart, första tryck av menyer, 
utbildning av kökspersonal, del på hemsidan, del i appen, hjälp 
vid inredning av möbler. Du är även med i centralavtalen med våra 
leverantörer där du får tillgång till råvaror för mycket bra villkor. 
Därefter betalar du 2% av försäljningen i avgift och 1 % 
av försäljningen i marknadsföringsavgift.

MILJÖ AVGIFTER & ROYALTY

The Steakhouse Deli är för dig som vill öppna ett Steakhouse men 
har en mindre lokal och mindre antal platser. Där erbjuder vi en 
Steakhouse Deli meny som har lite enklare meny än våra Steakhouse. 
Här är det fokus på våra hemmagjorda burgare men även våra 
steaks, möra ribs, fitness sallad och massa side orders & dippor 
att beställa till. Vi lämnar ingen missnöjd, hungrig eller rånad på sitt 
besök här.

Deli är för dig som har 30-60 antal platser men ändå vill ha en 
gemytlig steakhousekänsla i din lokal och få ut det bästa av ditt 
utrymme. Det behöver inte ha ett det mest centrala läget och passar 
även utmärkt i gallerior.

Deli är ett mer lättarbetat koncept och kräver inte lika stora 
investeringar som helheten The Steakhouse.

STEAKHOUSE DELI 
- STEAKHOUSE I EN MINDRE VARIANT

VAD FÅR DU AV OSS?

VAD SÖKER VI HOS DIG?
KOSTNADSEXEMPEL

Franchisetagare

Franchiseavtal
7% rabatt till

3% till
Steakhouse franchise

Franchisetagare

Total kostnad

Omsättning ca. 500.000 kr/mån

Inköp från Martin & Servera 7% 
Ca. 150.000 kr/mån 

(30% bruttovinst på 500.000 kr)

15.000 kr/mån

10.500 kr/mån

3500 kr/mån

Starkare varumärke.

Tillgång till marknadens bästa inköpspriser, 
rabatter och råvaror till mycket bra villkor.

Tillgång till möbler av högsta kvalité utan några 
mellanhänder. Marknadens bästa priser.

Central marknadsföring.

Utbildning av personal.

Social kompetens och driftig.

Erfarenhet av branschen.

Älskar att jobba med service och människor.

Har en ordnad ekonomi.

Medveten om att det krävs hårt arbete.

Betraktar din satsning ur ett långsiktigt perspektiv.


