Den kulinariska destinationen Las Vegas
I delstaten Nevada hittar man en stjärna mitt i öknen som skiner lite extra starkt och platsen
heter givetvis Las Vegas. Staden som aldrig sover eller Sin City som det också kallas har många
olika namn, men något man kanske inte visste är hur många som reser till spelandets mecka
för att njuta av buffémiddagar och goda viner.
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Några av de allra bästa restaurangerna är sådana som Edge Steakhouse, The Capital Grille, Ferraro´s
Italian Restaurant och Kabuto, bara för att nämna några få. Man hittar en uppsjö av internationella
maträtter och det finns verkligen ingen brist på kulinariska upplevelser, samt att man även kan hitta
alternativ med Michelin-stjärnor om man känner för extra mycket lyx. Man kan dessutom beställa
roomservice direkt till pokerborden hos många av de lyxigare hotellen, något som vi svenskar verkligen
inte är vana vid.
I denna text tittar man lite närmare på några av de bästa restaurangerna i staden, men även vilka slags
aktiviteter man kan syssla med medan man väl befinner sig på plats bland alla neonskyltar och lyx i
överflöd.
Top Of The World Restaurant
Här kan man verkligen ta in stadens vackra vyer och landskap genom att boka ett bord högst upp på

Stratosphere Hotel. Den roterar dessutom 360 grader varje timme och menyn består av bland annat
trerätters middagar där man kan välja till Angus biff, lokal Porterhouse, eller Wagyu biff från Australien.
Man hittar givetvis skaldjur på menyn också, samt flertalet aptitretare och sallader.
The Capital Grille
Om det amerikanska uttrycket ”fine dining” låter intressant bör man titta in The Capital Grille i Las
Vegas. Denna restaurang erbjuder exklusiva luncher och middagar, men även flertalet ikoniska viner att
välja mellan för att göra dagen magisk.
Menyn består av både soppor och färska sallader, samt köksmästarens val där man hittar en uppsjö av
olika maträtter som bland annat innehåller filet mignon, wagyu kött, lamm, grillad kyckling och färsk
sushi. Man kan även njuta av hummer som är levererad direkt från atlanten för att behålla färskheten på
bästa möjliga sätt.
Restaurangen bjuder också på aptitretare eller sidorätter som går att dela i större sällskap, exempelvis
”Mac´n Cheese” blandat med hummer, smaksatta potatisklyftor, samt rostade vildsvampar.
Kabuto
Sushirestaurangen Kabuto tillagar autentisk sushi från Japan och fisken är importerad direkt från
närheten av Tokyo där den unika matstilen härstammar från. Man kan även beställa sake och njuta av
dessert efter huvudrätten, samt att menyn består av handrullade sushibitar från de allra bästa
fiskbitarna.
Lokalen är däremot inte särskilt stor och man bör se till att reservera platser genom att ringa
restaurangen i förväg om man vill försäkra dig om en plats.
Ferraro´s Italian Restaurant
Denna italienska restaurang har funnits i staden sedan 1985 och ägarna har som mål att du som gäst
alltid ska kunna äta, dricka och njuta av gott sällskap hos dem. De erbjuder familjerecept och traditioner
från Italien för att man ska kunna uppleva de allra bästa smakerna av italienska maträtter, samtidigt som
de tillhandahåller event och catering för den som vill anordna större evenemang.
Restaurangen erbjuder dessutom vegansk kost, samt både luncher och middagar. Menyn består bland
annat av klassisk italiensk pizza som Bianca, Salsiccia och Margherita, men även pastarätter som
Spagettini Scoglio vilket innehåller skaldjur blandat i tomatsås. Man kan dessutom välja mellan rätter
som Coniglio som består av kanin, eller Fritto Misto som tillagas av bläckfisk.
Aktiviteter i Las Vegas
Det finns väldigt många platser att beskåda i denna underbara stad, men de landbaserade casinona är
givetvis något man bara måste uppleva. De är lyxiga och imponerande samtidigt som de erbjuder
restauranger, barer, spelhallar och flertalet bordsspel att njuta av. Man kan även besöka olika
evenemang som arrangeras på plats, eller boka ett rum för en natt man garanterat aldrig glömmer.
Fysiska casinon är givetvis ett måste när du befinner dig på ”The Strip”, men när man väl kommer hem
och vill återuppleva lite av känslorna kan man alltid prova ett casino utan licens för att ta del av flera
bonusar, kampanjer och erbjudanden. Tack vare alla dessa fördelar och tillgången till exklusiva VIP-

klubbar känns det nästan som att resa tillbaka till den gyllene staden en ytterligare gång, även om det
sker virtuellt.
Andra nämnvärda aktiviteter kan vara promenader vid ”The Strip” som är en av de stora huvudgatorna
som sträcker sig hela 6,8 kilometer. Där kan man se alla de lyxiga hotellen som under kvällstid lyser upp
staden, men också utomhusshower, köpcenter och mycket mer. Eftersom staden befinner sig i öknen kan
man också ge sig ut på en utflykt utanför Las Vegas för att spana in alla berg och dalar, men också
naturen som finns i Mojaveöknen som omringar området. Medeltemperaturen är oftast varmare än 20
grader och det är bara under vissa månader som den understiger det, något som kan vara bra att veta för
den som funderar på utflykter eller vandringar runtomkring.
Man kan även gå och titta på ishockeymatcher eftersom Vegas Golden Knights har sin hemvist i staden,
samt att NFL laget Oakland Raiders planerar en flytt till Las Vegas under 2020.

