Aira vinner Årets aﬀärskorg 2020
Tommy Myllymäkis nystartade restaurang Aira på Biskopsudden i Stockholm tilldelas under
måndagen det prestigefyllda priset Årets affärskrog, av Dagens industris magasin Di Weekend.
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Priset Årets affärskrog har sedan 1983 delats ut till den restaurang som bäst lämpar sig för
affärssammankomster i Sverige. Förra året tog den då nyöppnade söderkrogen Symbios hem
utmärkelsen och även i år ser vi en nyöppnad restaurang som vinnare. Göran Jonsson, krogredaktör på Di
Weekend och ansvarig för juryarbetet inför Årets affärskrog anser att det inte är enbart maten som utgör
en bra affärskrog utan också atmosfären och tillgängligheten.
– Vi är extra glada att kunna utse Aira till Årets affärskrog 2020, ett år som är så prövande för
restaurangbranschen. Det är en stor investering i en svår tid och då är det glädjande att se att gästerna
trots allt kommer och uppskattar det de får var med om. Aira är lyxkrog när det är som bäst, säger Göran
Jonsson.
Läs mer om Aira i Livets Goda – Sveriges Bästa Restauranger 2020 HÄR >>>
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Den välkände tävlingskocken Tommy Myllymäki och Svenska Brasserier öppnade under våren 2020 Aira,

efter många års planerande och byggande. Restaurangen ligger i en nybyggd fastighet vid marinan ute
på Biskopsudden, på Djurgården i Stockholm. Med Viktor Westerlind och Pi Li som kökschefer har Aira
sin grund i nordiska råvaror och traditionella matlagningstekniker, men utöver det hittas här även
smaksättningar och tekniker från Asien och andra delar av världen. Matupplevelsen är innovativ och
säsongsanpassad.
– Det känns jätteroligt att få ta emot detta pris, speciellt under ett år som detta! Aira öppnade mitt under
en pandemi och då känns det så klart extra roligt att få denna utmärkelse redan under vårt första år,
säger Tommy Myllymäki.
Aira erbjuder två olika menyer, en avsmakningsmeny som ligger på 2500 kr, samt en à la carte meny med
priser som sträcker sig mellan 250 kr till 850 kr. Vanligtvis erbjuder så kallade ”fine dining”-restauranger
endast en fast meny, men Aira har valt att kombinera de två för att göra upplevelsen av att äta hos dem
tillgänglig för fler. Tommy Myllymäki har tidigare sagt i en intervju att målet med Aira är att få gästen att
känna att det är något de vill uppleva igen, att de vill komma tillbaka. De har sedan öppning riktat in sig
på bland annat affärsgäster som vill komma och äta en vardagslunch, utan att det ska behöva ta så lång
tid.

Motivering:
Med utsökt känsla för smaker bjuds i detta gastronomiska tempel en restaurangupplevelse av högsta
klass. Di Weekends utmärkelse Årets affärskrog 2019 går till Aira.

