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+ 
Bakgrunn 

 Gårdeier har en overordnet ambisjon om å skape et rikt 

næringsmiljø på Lilleborg, med et bredt tilbud til områdets beboere 

og bydelen forøvrig 

 Copa Con Oro har gjennom 3 år innarbeidet et kafékonsept på 

Lilleborg som oppleves som attraktivt av nærmiljøet 

 Det oppleves som viktig, både av gårdeier og beboere, at 

nærområdet har tilgang til en hyggelig kafé/restaurant med god 

kvalitet og hyggelig service 

 Dette dokumentet angir hvilke konseptuelle rammer ny eier av 

kafédriften i A7 forplikter seg til å drive innenfor 



+ 
Bærende elementer i konseptet 

 Leietaker forplikter seg til et driftskonsept  basert på følgende ambisjoner 

 Dagkonsept: Kaffebar åpningstid. Hverdager senest fra kl. 08.00 til tidligst kl. 19.00. 
Helger senest fra kl. 09.00 til tidligst kl. 19.00. 

 Kveldskonsept: Kafé med rimelige, enkle og gode middagsretter 

 Åpent hver dag fra morgen til kveld 

 Lokalene og uteservering skal være rene, pene og legge til rette for en god 
kundeopplevelse 

 Billig, populært og høyt volum fremfor høye priser 

 God kontakt med nærmiljøet og nærmiljøets ønsker og behov, både mht til produkttilbud 
og service 

 Overgang fra Copa Con Oro 

 Ny eier av kafédriften i A7 vil bygge videre på det konseptet som allerede er innarbeidet 
gjennom Copa Con Oro, og beholder eksisterende navn og dekor i minst 2 år. Etter 
dette planlegges samme konsept videreført, men under nytt navn og design 

 Copa Con Oro vil fortsette sitt brenneri i minst 2 år og man søker å oppnå synergier 
mellom kafédrift og kaffebrenneri (kursvirksomhet, team buildings etc). Copa Con Oro 
og Zaki tegner egen avtale om deling av lokalene, men Zaki står som ansvarlig utleier. 



+ 
Målgruppe 

Generelt 
 Kultur og reiseinteresserte 
 Eventyrlystne 
 Kaffeinteresserte 
 Livsnytere som er opptatt av 

balansen mellom mental og 
fysisk sunnhet 

 Nysgjerrige 
 Sosiale 

Spesifikt 
 Nærmiljø 
 Naboer 
 Nyetablerte familier 
 Unge friske og spreke 

mennesker 

 



+ 
Menykonsept 

 Drikke 

 Ferskbrent kaffe fra eget kaffebrenneri, 
servert av trente baristaer, mineralvann, vin, 
øl og andre alkoholholdige drikker 

 Spise (skille mellom dag- og kveldsmeny) 

 En variert frokost og lunsjmeny 

 Et enkelt utvalg bakervarer 

 Gode tradisjonelle varmretter og 
middagsalternativer, med en dynamisk meny  

 Eksempler: 

 Egg/bacon 

 Kyllinggryte 

 Biffmiddag 

 Hjemmelaget pizza 

 Tradisjonell norsk mat 

 Kundenes favoritter bestemmer menyen 

 

 



+ 
Endringer fra eksisterende konsept 

 Utvidelse av åpningstider 

 Åpningstider Hverdager fra senest kl. 08.00 til tidligst kl. 19.00. Helger senest fra 
kl. 09.00 til tidligst kl. 19.00 

 Utvidet sortiment  

 Dagtid: pris på lunsjretter vil sannsynligvis ligge fra kr 59 – 139,- 

 Kveldstid: pris på middagsretter vil sannsynligvis ligge fra kr 79 – 189,- 

 Mer av hjemmelagde retter 

 Daglig tilstedeværelse 

 Eksisterende personal beholdes i vesentlig grad 

 Zaki vil støtte til eksisterende personal (i hovedsak som kokk og daglig leder, 
samt støtte på kveldstid) 

 Ønske om mer ryddig og inviterende uteserveringsområde der man får 
noe mer struktur på ”barnevognmafiaen” 

 


