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Viking Line är stolt över att få presentera hamburgerhitten från 
andra sidan Atlanten – Ramenburger 
 
I New York har intresset för den nya hamburgaren Ramenburger exploderat och nu serveras den 
också på restaurang Frank’s på M/S Viking Grace, som trafikerar mellan Åbo och Stockholm. 
 

Vad är en Ramenburger? 

Ramenburger är en hamburgare som utvecklades av den kända nudelmästaren Keizo Shimamoto i 
New York. Hamburgerbrödet har ersatts av vetenudlar som formats efter biffen. Shimamoto tillredde 
denna nya version av burgare för första gången på en matmarknad i Brooklyn i somras. Till en början 
gjorde han bara 100 stycken av dem, vilket fick gourméernas intresse att vakna. Folk köade i timmar 
för att få smaka på den nya hamburgaren. 

 

- Restaurangen Frank’s på Viking Grace lämpar sig utmärkt för lanseringen av hamburgaren 
eftersom restaurangens hela koncept också för övrigt är nytt och annorlunda. Det blir 
spännande att se hur våra gäster tar emot denna innerätt. Kommer folk att åka med Grace 
uttryckligen för att smaka på denna nyhet, och kommer den att bli en evergreen? Mattrender 
kommer och går och det är roligt att pröva på dem vid sidan av de ordinära menyerna, särskilt 
när det handlar om ett fenomen som sprids i de sociala medierna. Vi tror också att vi är den 
första restaurangen i Finland, kanske i hela Norden, som serverar Ramenburgare, berättar 
Johanna Molin, produktchef på Viking Grace, entusiastiskt. 

 
 
Ramenburger-upplevelsen på Östersjön kröns av det faktum att portionen tillreds framför ögonen på 
kunderna, liksom allt annat som serveras på Frank’s. Det moderna restaurangkonceptet erbjuder 
också andra läckerheter, såsom pizzor som smälter i munnen, härlig pasta, saftiga biffar och fräscha 
sallader.  
 
Viking Line satsar mer och mer på mat och smakupplevelser. Måltiderna brukar  
vara en av höjdpunkterna på resorna och därför vill Viking Line utveckla utbudet  
och ta fram nya smaker för sina kunder. 
 

 

Mer information: 
Viking Line 
 
Johanna Molin, produktchef M/S Viking Grace,  
johanna.molin@vikingline.com,  
tfn +358 2 333 1305  
Christa Grönlund, informationschef Marketing Communications,  
christa.gronlund@vikingline.com,  
tfn +358 9 123 5242 
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