Yelp

”Wow alltså! Servicen var utmärkt, maten är fantastiskt och
uteservering (läget) underbart. Den godaste pizzan i Stockholm som jag
har ätit.”
FB
”Det var en god brunch i härlig avslappnad miljö. Bra mat som även passade
barnen i vårt sällskap.”

”Fin lokal, trevlig personal och mumsig brunch!!
Kommer tillbaka i vår och sitter ute med utsikt över Sumpan!!”
Trip

”Alla i sällskapet var jättenöjda. Cool atmosfär i restaurangen, som ligger
på bottenvåningen i Sundbybergs gamla vattentorn. Mycket goda
flatbreads/pizzor. Kul att man kan välja två smaker på en o samma
pizza. Tonåringarna frågade när vi kom hem om man kan ta takeaway
därifrån. Gott betyg”
Café
I det gamla vattentornet i Sundbyberg hittar vi Delibruket Flatbread. Precis som flera
andra pizzerior på listan gör Sundbybergs pizzafinest pizzor bakade på det napolitanska
viset: finmalet mjöl Tipo 00, surdegskultur och lång jäsningprocess. Fokus ligger på
ekologiska och lokalproducerade råvaror och bland toppings märks pulled pork,
gårdskyckling och nattbakat innanlår(!). Sundbyberg är kanske inte en given go to-plats
för en finare middag men vi lovar – det är värt omvägen. Pizzorna kostar mellan 95-169
kronor och du kan äta lunchbuffé för 99 kronor. På helgerna serveras pizzabrunch för
169 kronor.

Mitt Kök, Expressen
”….det är kul med alla restauranger som öppnar och som från början verkligen förstår
innebörden av att leverera inte bara god mat utan även mat med riktigt bra kvalitet.
Mat som även i lagad form skvallrar om att den vill göra gott för dig, från utsida till
insida, där det inte finns någonting att mörka. Igår var jag på ett sådant ställe.
Delibruket flatbred i Sundbyberg....
Sundbyberg ligger bara ca 10 minuter från Stockholm City så jag rekommenderar alla
att ta en sväng utanför tullarna för att besöka Delibruket och äta en pizza som kommer
ge själen en rejäl uppåtpuff!”

