
 

 

 

 

 

Åda Golf and Country Club söker ny krögare 

 

Våra duktiga krögare letar efter 7 år nya utmaningar och vi letar krögare från och med 2023-

01-01 som har passion att driva en kvalitativ restaurang med stora utvecklingsmöjligheter. 

 

Åda Golf and Country Club erbjuder: 

 

• Mycket fin restaurang med bra kök. 

• Hotell med 18 rum / 36 bäddar 

• Konferens  

• Golfbana i toppklass 

• Padelbanor 

• Över 1000 medlemmar i klubben 

• Hotell och greenfeegäster 

• 3 km till Trosa 

• God lönsamhet för rätt krögare 

 

 

Här har ni möjlighet att skapa något riktigt stort med flera inriktningar. Allt från husmanskost 

till vita duken samt massor av event. Golfsäsongen sträcker sig ca 7 månader men har en 

potential för att bli en kvarterskrog året runt. Trosa har haft en väldigt hög inflyttningstakt 

de sista åren och nybyggnationer nära banan möjliggör detta.   

 

Den vi söker är en person med stor entreprenörs- och serviceanda. Någon som ser 

möjligheter, är positiv, social, duktig på att marknadsföra sig och har en stor vision för 

anläggningen. Restaurangen och hotellet är en mycket viktig del av den totala upplevelsen. 

Hotellet erbjuds också att drivas av krögarna för en bättre synergi av hotell och restaurang.    

Restaurangen har omkring 70 platser inomhus med tillkommande konferensytor med ca 100 

platser som går att fördela på 3 konferensrum som idag används till bröllop, konferens och 

andra evenemang. Utomhus finns terrass och loungedel med plats för ytterligare ca 100 

sittande gäster. Hotellet består av 18 dubbelrum / 36 bäddar.  

 

 

 



Våra krav: 

God erfarenhet av att driva restaurang i egen regi eller som anställd chef med 

personalansvar.  

Skicka en intresseanmälan där ni beskriver er tidigare erfarenhet inom restaurang och vad ni 

skulle vilja bedriva för inriktning på verksamheten. Vi återkopplar till er så fort som möjligt 

där vi kan fortsätta diskutera mer ingående. 

Intresseanmälan snarast eller senast den 1 augusti 2022 via E-post till: klubbchef@adagolf.se 

Fakta: 

Kontraktstyp: Arrende 

Hyra: Omsättningshyra 

Kontraktstid: Förhandlingsbart  1-3 år  
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