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Mols-Linien åbner Nordens første flydende Espresso House  
 
Til maj åbner den nordiske kaffekæde Espresso House’s første kaffebar til søs, og det 
sker i Danmark. Kaffebaren åbner om bord på Mols-Liniens nye hurtigfærge, Express 3. 
 
Når Mols-Liniens nye hurtigfærge til maj lander i Kattegat, er det med en varm nyhed om bord. 
For første gang nogensinde åbner Nordens største kæde af kaffebarer, Espresso House, nemlig en 
kaffebar til søs – og det bliver om bord på den nye superfærge mellem Jylland og Sjælland. Den 
flydende kaffebar bliver dermed landets allerførste Espresso House uden for København. 
 
Espresso House, der serverer kaffe af højeste kvalitet fra eget risteri, fik Danmarkspremiere i april 
2016, hvor kæden åbnede en kaffebar på Rådhuspladsen, og er siden vokset med yderligere ni 
københavnske eksemplarer. Snart fortsætter udvidelsen altså til vands, og det bliver Mols-Linien, 
der skal huse den våde debut. 
 
”Baristakaffe er super populært blandt vores gæster og med Espresso House ved kaffebryggeren, 
får vi mulighed for at sætte kaffenydelsen endnu mere i højsædet. Lige nu er Espresso House ved 
at uddanne vores baristaer til nye højder, og vi glæder os meget til snart at byde vores gæster 
velkommen om bord på en helt ny færge med et endnu større udvalg af spændende 
kaffespecialiteter” siger Mikkel Hybel, der er marketingchef i Mols-Linien. 
 
Siden 2013 har rederiets færger serveret kaffe fra Baresso Coffee, som er den danske pendant til 
det nordiske Espresso House. Men da de to kaffe-kæder i sommer smeltede sammen, blev det 
besluttet at lade alle Baresso-barer konvertere til Espresso House både i navn og koncept. I løbet 
af 2017 og 2018 breder konceptet sig således til Mols-Liniens øvrige færger og ruter. 
 
"Det udvidede og forlængede samarbejde med Mols-Linien glæder os, og vi ser frem til også med 
Espresso House at kunne give gode kaffeoplevelser til de mange gæster om bord på 
hurtigfærgerne, ”siger Nickolas Krabbe Bjerg, som er direktør for Espresso House i Danmark. 
 
Passagererne om bord på Mols-Liniens Express 3 kommer til at opleve et større udvalg af 
sandwiches og salater og hjemmebagt brød og bagværk, ligesom kaffesortimentet bliver udvidet 
væsentligt. Gæsterne får mulighed for at bestille Espresso House-kaffe flere steder om bord, så de 
hurtigere kan tage plads i sæderne og nyde deres favoritdrik under sejlturen.  
 
Espresso House tæller over 298 kaffebarer fordelt over Sverige, Norge, Finland og Danmark.  
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For yderligere information kontakt venligst: 

Mols-Liniens marketingchef, Mikkel Hybel, på telefon 20 19 62 11 eller mail mhy@mols-linien.dk 

Direktør for Espresso House i Danmark, Nickolas Krabbe Bjerg, på telefon 53 88 09 00. 

 

For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen 

hos Mols-Liniens PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 42 28 10 01 eller mail 

tbj@ehrenberg-kommunikation.com. Pressebilleder i høj opløsning kan downloades i Mols-Liniens 

presserum på www.ehrenberg-kommunikation.com 

 
Om Mols-Linien 
 
I foråret 2017 indsætter Mols-Linien endnu en superfærge, Express 3. Superfærgerne kan tage op 
til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt laste campingvogne, busser og op til 
30 lastbiler på en overfart. Mols-Linien A/S sikrer med Kattegat-ruterne Odden-Aarhus og Odden-
Ebeltoft en hurtig, effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland. Mols-Linien overfører 
mere end 1,2 mio. personbilsenheder og 2,6 mio. passagerer om året. Rederiet råder over tre 
moderne hurtigfærger; hurtigfærgen Max Mols og de to superfærger, Express 1 og Express 2, der 
er blandt verdens største katamaraner. Overfarten mellem Ebeltoft og Odden varer 55 minutter og 
75 minutter mellem Aarhus og Odden. Med den nye motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, hvor 
hastigheden er sat op til 100 km/t, kan rejsen fra Aarhus til Storkøbenhavn gøres på lidt mere end 
to timer. Mols-Linien tilbyder desuden særlige løsninger til fragtbranchen, hvor lastbiler og 
løstrailere kan sejle mellem Odden og Aarhus på blot 75 minutter. På hver af Mols-Liniens tre 
hurtigfærger er der ladepladser til elbiler, ligesom der er ladestationer til elbiler på 
havneterminalen i Aarhus og Odden. Opladning er gratis og forbeholdt rejsende på Business 
BlueClass, som er de erhvervsrejsendes foretrukne billettype. 
 
Om Espresso House 
 
Espresso House’s historie går tilbage til 1996, da den første kaffebar blev åbnet af Charles og 
Elisabet Asker på Kyrko-gatan i Lund. Det, der begyndte som en lille kaffebar inspireret af både 
den italienske kaffekultur og den amerikanske kaffebartradition, er i dag Nordens største 
kaffebarkæde med over 298 enheder fordelt i fire lande: Sverige, Norge, Finland og Danmark. 
 
Espresso House er Nordens førende og hurtigst voksende kæde af kaffebarer. Hos Espresso House 
serveres kaffe af højeste kvalitet fra eget risteri, kager og brød bagt i eget bageri samt frisklavede 
salater og sandwiches i et hyggeligt miljø. Espresso House har over 2000 passionerede Baristaer,  
som alle brænder for kaffe og deler den samme vision: At give verdens bedste kaffeoplevelse til 
verdens bedste gæst! 
 


