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Nytt kafé.
Bredäng har
fått ett nytt
fik som vill
locka unga

”Vi specialiserar oss på utländska bakelser och bakverk
som burek och baklava”, säger Nour Alshaar.Foto: privat

Baklava, burek, milkshake
– och wifi. Nya Café Middle East på Bredängstorget
vill locka unga.
– Vi vill vända oss mest
till ungdomar som kan sitta här med wifi och plugga
och ta en milkshake eller
glass, säger ägaren Nour
Alshaar.
l Nu har Café Middle East
upp portarna på Bredängstorget. Premiärdagen
till ära bjuder de besökare på
gratis kaffe och en bit baklava.
– Vi specialiserar oss på
utländska bakelser och bakverk som burek och baklava,
säger Nour Alshaar.

▸▸Bakar ni dem själva?

– Nej, vi beställer dem
från ett bageri. Just nu har
vi fem olika sorter, vi får se
hur de går åt att variera. Vi
får in nya hela tiden så att vi
kan testa vilka som blir kundernas favoriter. Nu har vi
de vanligaste med pistagenötter eller valnötter, säger
Nour Alshaar.

Burek, som är en slags
matpaj, finns med spenat,
köttfärs och ost. Men de har
även en efterrättsvariant
med choklad.
▸▸Bredängs konditori på
torget har ju i alla fall tidigare
haft baklava. Behövs det ett
till baklavakafé?

– Jag tror inte vi kommer
att ha så mycket konkurrens
av varandra. Vi riktar in oss
på andra saker än vad de har
och vi har en bra kommunikation med varandra. Vi vill
vända oss mest till ungdomar som kan sitta här med
wifi och plugga och ta en
milkshake eller glass, säger
Nour Alshaar.
Kaféet har öppet alla dagar i veckan och ägarna hoppas kunna utöka sortimentet
och ha uteservering i sommar.
Anna Rönngren
anna.ronngren@mitti.se
tel 08-550 550 71

Nu är det bråttom.

Njursvikt är vanligt, osynligt och ofta livshotande.
Hjälp oss att rädda liv!
Plusgiro: 90 03 67-4, Swish: 900 36 74. www.njurfonden.se
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