Tanken på en egen food truck kom till oss
då vi fick se bilden på en föregångare –
YMCA Motor kitchen.
Tänk om! Med en food truck skulle vi kunna låta gäster
och verksamheter utanför gården ta del av vår matlagning. Vi skulle kunna servera grupper, läger och andra
evenemang. Inte minst gillade vi tanken på den frihet det
innebär att ha en verksamhet på rull
YMCA motor kitchen

Streetfood

”När du funnit stigen

Vi är KRAV-certifierade och våra menyer varierar

bakom snåren, berätta om

en kopp varm choklad upp på menyn. På somma-

den, inte vart den leder,

eller gårdens egna laxpudding. Men oavsett säsong

bara att den finns.”

och tycker om!

(Anders Carlberg, Fryshuset)

med säsong. På vintern dyker en mustig gryta eller
ren känns det helt rätt med kockens matigare wrap
serverar vi ALLTID streetfood som vi själva vill ha

Boka YMCA Food truck!
Självklart kan man boka in trucken för evenemang
på Kärsögården – där kommer den att nyttjas både i
den befintliga verksamheten och för nya spännande
evenemang.

Nu har Kärsögården en food truck!
… och vad det kan leda till vet vi inte, men:
… att vi kommer att använda den i vår egen verksamhet
på gården - det vet vi.
… att vi kommer att ta med den på en massa äventyr - det
hoppas vi.
… att nya spännande möjligheter väntar runt hörnet – det
tror vi!

Som förening, företag eller organisation kan ni boka
in oss, må det vara en turneringshelg, kundträff eller
festival.
Vi kan också hjälpa till som en del i en kampanj eller
på ett event. Ja, vi kan faktiskt fortsätta prata om hur
fantastiska Kärsögården och YMCA food truck är
hur länge som helst.
Kontakta oss så får ni se!

Vilka vi är
Kärsögården…
drivs av en föreningsalllians vars huvudmän består av
Bromma KFUM och KFUM Söder/ Fryshuset. Anläggningen har funnits i KFUMs regi sedan 1919 och drivs utifrån vår
tro att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk
aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna
utvecklas och må bra.
Kontakta oss gärna
Telefon: 08-759 07 00
E-post: info@karsogarden.se
Webb: www.karsogarden.se
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