
I Mars 2017 öppnade Mårtens Hus i centrala Nyköping. Mårtens Hus är en 
familjedriven verksamhet – café & restaurang med vegetarisk-vegansk inriktning 
samt med rättigheter. Systrarna Robyn och Nadine Nordlund vill visa ett nytänk med 
spännande smakupplevelser när det kommer till den vegetariska och veganska maten. 

På Mårtens Hus experimenteras det med smaker, färger och texturer för att skapa 
något nytt. I cafédelen erbjuds det traditionella fikabrödet men även ett veganskt 
utbud och raw-food som är på väg att slå igenom allt större i Sverige. 

”Vi vill erbjuda kunden ett brett och säsongsbetonat utbud. Lunchen ni finner på 
Mårtens kan variera från vecka till vecka, kvällsmenyn är mer säsongsbetonad.”
 
Välkommen till Mårtens Hus för en rawfood-fika, vegetarisk och vegansk lunch, kaffe 
eller varför inte låta dina smaklökar förföras av den fina kvällsmenyn. Adressen är 
Västra Storgatan 38A.

MÅNADENS NYFÖRETAGARE

”Vägen fram till där vi är idag har varit lång och ett 
av de första stegen dit var hos Nyföretagarcentrum i 
Nyköping, ett otroligt skönt stöd. Även stort tack till 
Länsförsäkringar som vill lyfta fram oss småföretagare.”

ROBYN OCH NADINE NORDLUND
Mårtens Hus
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Starta eget-utbildningar
Rådgivning

Mentorprogram

För mer information om NyföretagarCentrums aktiviteter se hemsida:
 www.nyforetagarcentrum.se/nykoping eller 

Gilla NyföretagarCentrum Östra Sörmland på Facebook.

Starta eget-utbildningar:
I TRE KOMMUNER LÖPANDE UNDER TERMINEN
Gnesta och Trosa tisdagar, Nyköping torsdagar

PÅ LÄTT SVENSKA
Veckokurser under hösten. Se datum och tider på vår hemsida under 

Driva företag i Sverige

Rådgivning
Nyköping, Oxelösund, Gnesta 

Bokas på hemsidan
www.nyforetagarcentrum.se/nykoping

Mentorprogram
En mentor tar ditt företagande till nya nivåer. 

Ny grupp startar 12 oktober.

NyföretagarCentrum Östra Sörmland erbjuder 
311 

nya företag 

i år!

Det är självklart för oss att samarbeta med Nyföretagarcentrum.

Nyköping, Västra Storgatan 4, 0155-48 40 00 www.lfs.se

Det är självklart för oss att samarbeta med Nyföretagarcentrum.
Nyföretagarcentrum erbjuder ovärderlig hjälp för alla som vill ta steget 
till att bli företagare. Tillsammans har vi ett brett samarbete. Våra  
anställda är med i styrelsen, håller utbildningar och ger professionella 
råd inom bank och försäkring till blivande företagare och entreprenörer.

Länsförsäkringar Södermanland har en stark tradition som länets nära 
och lokala försäkringsbolag och bank.

Välkommen att kontakta oss!
Vi ses!

Vi brinner för lokalt 
entreprenörskap, socialt 
engagemang och framtidstro.


