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Louis Roederer är utsett till världen

I motiveringen
m
belyser Drinks Internatio
efter att förbättra varje del av verk
Louis Roederer är ett champagnehus som t
vårdar man sina ekologiska odlingar och når

har också en uttalad filosofi att förädla alla

Ett modernt champagnehus som tar styrkan f

vinun

7602 Louis Roeder
Roederer Brut Premier 750 ml. 459 kr.
Brut Premier 375 ml. 228 kr.
7602 Louis Roederer
Roeder
Roederer Brut Premier 1500 ml. 929 kr.
77498 Louis Roede
Alk. 12%

PAGNEHUS
M ED NATUREN

ns mest beundrade champagnehus
us

onal Louis Roederers styrka och strävan
an
ksamheten - från druva till flaska.
ar ansvar om miljön. Med stort engagemang
ng
rer
toppkvalitet på sina druvor. Louis Roederer

a delar av jordbruket att bli biodynamiskt.

från sin historia med omtanke om framtiden.
en.

nic.se

77226 Louis Roederer Rosé 2014, 750 ml.. 609 kr.
76510 Louis Roederer Brut Vintage 2013, 750 ml.
l. 629 kr.
90234 Louis Roederer Cristal 2012, 750 ml. 2150 kr.
Alk. 12%

ZZZÀQHEUDQGVVH

I ett familjeägt vinhus som
>IREXSHmV%PFIVXS>IREXS
själv är vinmakare, tar man
inga genvägar eller gör
OSQTVSQMWWIVQIHOZEPMXIXHo
JEQMPNIRWREQRmVEZWmRHEVI
2oKSXWSQFMHVEKMXXMPPZMRIV
WSQL]PPEW}ZIVLIPEZmVPHIR

I den ocean av medioker Valpolicella
WSQÁRRIVZmKIRLMXPMOEWoEZEVXIV
SGLFPIOETPEKMEXJ}VW}OJVoRERHVE
HIPEVEZHIXEZPoRKEPERHIXTo
nämnda regions mest omtyckta stilar,
WoOmRRWHIXmRHoXV]KKXEXXZIXEHIX
ÁRRWFEWXMSRIVHmVYXIREQRQER
OERPMXEToSGLWSQPIZIVIVEVWYTIV
ToPMXPMKOZEPMXIXoVYXSGLMRYXEREXX
XYPPEToRoKSXQSQIRX>IREXSL}V
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”Fin doft av körsbär, med
mjuka, saftiga drag i en
sirlig elegant tappning”
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R
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”Sirligt, slank och elegant med
skön körsbärston och charm”
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Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.

EN CHAMPAGNE I VÄRLDSKLASS
M E D D J U P, S T R U K T U R O C H E L E G A N S .
»Charles« har en ﬁn doft av brioche, nougat och röda äpplen samt inslag av rostade nötter.
Avslutet är långt, friskt och krämigt vilket gör den både komplex och elegant med ett otroligt fokus.
»Charles« passar utmärkt som aperitif och till mat för gastronomiska höjdpunkter.

Svenska Dagbladet
2020

ART NR 77522
International Wine
Challenge 2020

Allt om Vin
2020

Livets Goda
2019

www.provinum.se

CHARLES
LEVERERAS I
PRESENTFÖRPACKNING

ALK 12%

469 KR

Ä K TA H A N T V E R K
i
VA R J E B U B B L A

champagne andré clouet brut rosé
750 ml, 319 kr. 12% vol. art.nr.77253.

Elegant doft i en stram och svalt bärig stil med ﬁnstilta nyanser av blodgrapefrukt,
röda äpplen, smultron och nygräddat vetebröd. Smaken är lätt till medelfyllig, charmerande
fruktig men torr med en len textur och frisk syra.
Roséchampagne är den perfekta romantiska aperitifen, passar även bra till rätter av vit
eller röd ﬁsk, till skaldjur i mild vitvins- eller smörsås, eller till eleganta vitmögelostar
som Brillat-Savarin, Chaource eller Brie.

www.wineworld.se

Alkohol är beroen

BETYG

”R O S ÉC H A M PA G N E M E D
E L E G A N TA D R A G ”

Roséchampagne med rödbäriga, friska, eleganta drag.
Inslag av bröd, citrus och en lätt mineralton.
Mattchar en laxtartar ﬁnt.
ALLT
ALL
T O M M AT - NR 6 2020

ANDRÉ CLOUET ROSÉ

En rosa Champagnetradition med
anor från 1700-talet!

ndeframkallande.

DRYCKESUPPLEVELSER
ATT SE FRAM EMOT

VIN I VÄSTERÅS
SPARKLING GÖTEBORG
VIN I LINKÖPING
EN ÖL & WHISKYMÄSSA I GÖTEBORG
GÖTEBORG VIN & DELI
VÄSTERÅS ÖL & DESTILLAT
KARLSTAD VIN & DELI
SPARKLING STOCKHOLM
UPPSALA VIN & DELI

AKTUELLA DATUM, BILJETTER & MER INFORMATION

www.svenskadryckesmassor.se

ÅLDERSGRÄNS 20 ÅR

2008 Santa Vittoria Langhe Rosso 2018. Alk. 13,5% vol, 3000 ml 349 kr

74201 Borgogno Barbera d’Alba 2018 Alk. 14,5% vol, 750 ml 169 kr

2443 Borgogno Barolo Riserva 2012 Alk. 15% vol, 750 ml 589 kr

Alkohol i samband med arb

La famiglia
Borgogno har skapat vin
i Barolo sedan 1761. Idag är
det den unge vinmakararen
Andrea Farinetti som förvaltar
traditionen och utvecklar
Borgogno in i framtiden.

74201 Borgogno No Name 2015 Alk. 14% vol, 750 ml 289 kr

70384 Borgogno Langhe Rosso 2016 Alk. 13% vol, 750 ml 109 kr

76584 Borgogno Barolo 2015 Alk. 13,5% vol, 750 ml 429 kr

bete ökar risken för olyckor.

POÄNGBEDÖMNINGEN
En restaurang kan maximalt äras med 100 LGP. Totalpoängen är snittet av de sex olika delmomentens poäng.
Hamnar två restauranger på samma poäng är det vinlistan som är det första skiljeavgörandet.
Därefter Mat & Dryck i kombination.
De tre intervall som gäller är 95-96 poäng som resulterar i en LG-stjärna. För 97-98 poäng utdelas två st
LG-stjärnor och slutligen, för tre st LG-stjärnor, så måste restaurangen nå minst 99 poäng.

RESTAURANG

VINLISTAN |

MAT & DRYCK

*** Frantzén

TOTALP.
99,66

|

98

100

| SERVICE
100

|

LOKAL/MILJÖ | MAT | HELHETSUPPLEVELSE
100

*** Operakällaren

99,50

99

100

100

*** Aloë

99,00

95

100

100

** AIRA

98,50

94

100

100

** Ett Hem

98,00

95

98

** Adam/Albin

97,83

96

97

100

100

99

99

100

99

100

100

99

99

99

99

98

99

99

99

98

98

99

** Oaxen Krog

97,66

98

99

98

98

95

98

** Gastrologik

97,16

94

97

100

97

97

98

** Agrikultur

97,00

95

97

96

96

99

99

* Agnes

96,83

94

99

95

94

100

99

* At Six

96,66

96

98

96

95

98

97

* MD Matbaren

96,33

99

92

96

97

98

96

* Djuret

96,16

100

98

97

96

92

94

* AG

96,00

98

94

94

94

98

98

* Portal

95,83

95

93

96

95

98

98

* Soyokaze

95,66

91

95

95

93

100

100

* Sushi Sho

95,33

92

98

95

91

98

98

* Ekstedt

95,16

92

95

96

96

96

96
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NO ALCOHOL JUST GOT PUNKED UP.
Legendariska BrewDog Punk
IPA ﬁnns nu även i alkoholfri
version, med all sin attityd.
Saftiga, tropiska frukttoner
blandas med nyslaget hö
och tallbarr. Allt mot en solid
maltbas. Full smak, ingen
alkohol, helt punk.

BREWDOG

PUNK AF

ALcOHOL FREE IPA

NYHET I DAGLIGVARUHANDELN
OCH PÅ SYSTEMBOLAGET UTE NU!

Import: Cask Sweden – www.casksweden.se, @casksweden, #casksweden.se

..

fam i lj e n vajras
p r i s b e l o n ta v i n e r
..
f ran hjartat av pi e mo n t e
.

..

G.D Vajras viner praglas av elegans och gar i en ursprungstypisk stil.
.
..
Respekt for tradition och historia genomsyrar hela verksamheten. De valjer ofta svarare,
..
..
mer kostsamma och utmanande sätt for att lyckas med den uttalade ambitionen att
..
..
..
..
alltid gora bästa mojliga viner. Genvägar finns inte.
..

b a r b e r a d ’a l b a
a l k:

s u pe r io r e 2 0 1 8
1 4 , 5 % a rt n r: 2 3 0 7 1

19 9:–

b a ro l o s e r r a lu nga
a l k:

2 0 16

13,5 %

LIVETS GODA
2020

a rt n r :

32 9:–

2330

93p

LIVETS GODA
2020

92p

LIVETS GODA
2020

b a ro l o a l b e
a l k:

2 0 16

14 %

a rt n r :

2 69 : –

2398

Importeras av Moestue Grape Selections – www.moestue.se

91p

30 Frantzén
56 Operakällaren
76 Aloë

100 AIRA
118 Ett Hem
136 Adam/Albin
154 Oaxen Krog
170 Gastrologik
186 Agrikultur

204 Agnes
214 At Six Dining Room
222 MD Matbaren
230 Djuret
238 AG
246 Portal
254 Soyokaze
262 Sushi Sho
270 Ekstedt

R EDA KT IONEN

Anders Enquist
Erik Dahlström
Christoffer Enquist
Niklas Jörgensen
Kent Hammarsten
Samt alla hemliga spioner och satelliter därute...
Ni vet vilka ni är.

Årets Vinbar 2020
278 Folii

C H E FRE DAKTÖR &
A N SVARI G UTGI VARE
Anders Enquist, 08-448 25 53
anders.enquist@livetsgoda.se
FOTO
Samtliga bilder & design: Erik Dahlström
erik.dahlstrom@livetsgoda.se
AN N ON S E R
Christoffer Enquist, christoffer.enquist@livetsgoda.se

WWW.LIVETSGODA.SE

BESÖKSADRESS
Vikdalsvägen 50, Nacka Strand
P OSTADRE SS
Box 4152, 131 04 Nacka
T RYC K
Åtta45
WE B M AST E R
Casper Cohen

KUNSKAP SOM ÖPPNAR
FÖR NYA MÖJLIGHETER
Erika Goytizolo studerar på Restaurangakademiens sommelierutbildning och i höst öppnar hon en peruanskinspirerad
restaurang tillsammans med maken Per Nordlind.
Hur kommer det sig att du tog steget att utbilda dig till sommelier?
– Jag har alltid fascinerats av och haft en stor beundran för sommelierens roll.
Hur otroligt viktig deras kunskap är för helhetsupplevelsen med mat och dryck
i kombination och inte minst för ekonomin på sista raden. Då jag är relativt ny i
restaurangbranschen var det viktigt för mig att ha sommelierkompetensen för
att förstärka min framtida verksamhet. Jag vill kunna stötta och inge förtroende
hos min personal och ta hand om mina gäster på bästa möjliga sätt.
Varför valde du Restaurangakademiens sommelierutbildning?
– Jag har kollegor och bekanta som gått utbildningen på Restaurangakademien
och de har rekommenderat den. Förutom det så var det namnlistan på alla
IDQWDVWLVNDIÄUHO´VDUH'H´ULQWHEDUDNXQQLJDPHGpHU¶ULJHUIDUHQKHWL
branschen, utan har också olika stilar, erfarenheter och styrkor.
Har utbildningen levt upp till dina förväntningar?
– Absolut, det kan man säga om inte mer. Det är tempo och dynamik under
lektionerna, praktiska moment blandat med underhållande anekdoter och
oändliga små fakta som kompletterar och höjer vårt studiematerial. Våra
föreläsare har varit fantastiska på att ge liv, energi och inspiration under
båda terminerna.
Finns det någon del av utbildningen som du haft extra stor behållning av?
– Jag skulle säga att alla moment har varit lika givande. Provningsmetodiken
till exempel gör mer än bara staplar ens slutsats på ett vin, den utmanar mig
att öppna mina sinnen och lita på egen intuition och eget smakminne. Att lära
sig hur produktion och processerna går till för vin, öl och destillat var också
fascinerande. Det roliga är att efter två terminer känns det som att man bara
har skrapat på ytan och resan har bara börjat om man vill fortsätta.
Hur har du fått användning av utbildningen hittills?
qªQV¶O´QJHKDUMDJIUDPIÄUDOOWEÄUMDWNRPELQHUDPDWHQVRPVNDoQQDVS¶
vår kommande restaurang med dryck. Det är roligt att förstå varför och hur
man kan höja eller komplettera smakerna. Extra utmanande blir det när vårt
matkoncept har mer hetta, syra och umami än andra lättare och vinvänligare
matkulturer. Det ser vi inte som en begränsning utan som en chans att gå ifrån
ramarna och våga erbjuda trevligare alternativ än vad som är förväntat.
Har du något tips till den som funderar på att utbilda sig till sommelier?
– Det viktigaste är nog att prioritera tid för egna studier. Det är den kluriga
biten att förutom jobb, familj, träning, tvätt och disk så ska man försöka avsätta
värdefulla timmar att gå igenom läromaterial före och efter lektionerna. Sen
kan man se fram emot en kunskap och ett yrke som aldrig slutar att utvecklas,
förändras och utmanas och som får så många involverade. Från producent och
vinmakare till sommelier, importör och slutligen som gäst eller slutkonsument.

Kommande kurser och utbildningar
AUGUSTI
10

Sommelier Steg 2, start

11

Master Class Pinot Noir genom
fem kontinenter, start

14

Yh-Internationell Sommelier, start

25

Sommelier Steg 1, start

SEPTEMBER
1

Restaurangchefsutbildning, start

2

Kökschefsutbildning, start

HA KOLL PÅ OSS

OKTOBER

Restaurangakademien är en levande utbildningsplats där det ständigt dyker upp
intressanta workshops, gästspel och specialarrangemang. Håll dig uppdaterad på
restaurangakademien.se

6

Grunderna inom vin, start

19

Master Class Riesling med
MW Romana Eschensperger

ANMÄL DIG PÅ RESTAURANGAKADEMIEN.SE

INFO@RESTAURANGAKADEMIEN.SE

08-128 60 360

CASTELFORTE AMARONE DELLA VALPOLICELLA D.O.C.G.
Art nr 12379 | 15% vol | 750 ml | 179:-

Alkohol är beroendeframkallande.

NIGAB.SE

Druvorna skördas under sensommaren och torkas
under vintern, för att addera koncentration och
smakrikedom. Den tidskrävande framställningen av
Amarone är ett hantverk som våra erfarna vinmakare
är mycket stolta över. Resultatet är ett fylligt
och smakrikt vin med inslag av fat, mörka körsbär,
kanel, torkade tranbär, russin och kakao.

Alkohol kan
skada din hälsa

CHEFREDAKTÖRN HAR ORDET

Livets Goda
Sveriges Bästa Restauranger 2020
Coronaviruset covid-19 skapade restriktioner med stor
isolering och distansering som följd och blev ett hårt slag för
alla branscher, inte minst för restaurangnäringen. Naturligtvis
påverkade detta vårt arbete med årets stjärnutnämningar och
allt blev ytterst speciellt då vi ödmjukt fick respektera
situationen vi hamnade i med coronaviruset.
Det blev helt enkelt inte möjligt för oss att besöka alla de
restauranger som vi velat utanför Stockholm. Vår slutgiltiga
bedömningsperiod ligger från feb-maj vilket innebar att den
gick hand i hand med covid-19 utbrottet och Sverige införde
reserestriktioner som innebar att vi alla ombads att ”stanna
där vi är”.
Detta innebar att planerna för årets tilldelning av stjärnor och
utgivning av årets guide fick planeras om och att fokus lades
på restauranger i Stockholm. Här är således guiden ”Livets
Goda Sveriges Bästa Restauranger 2020 – Stockholm” i digital
form och som fullödigt presenterar de 18 restauranger som
ärats med stjärnor. Efter sommaren hoppas vi att vi kan börja
besöka de restauranger som är aktuella för stjärnor utanför
Stockholm.

Om ”Livets Goda - Sveriges Bästa Restauranger”
Utdelningen av LG-stjärnor baseras på 100-skalan och
vilka poäng restaurangen får i de sex olika
bedömningskriterierna som ligger till grund för det
samlade betyget. Tre poängintervall avgör om
restaurangen ska få en, två eller tre Livets Goda-stjärnor.
De tre intervall som gäller är 95-96 poäng som resulterar i
en LG-stjärna. 97-98 poäng blir till två LG-stjärnor och
slutligen för tre LG-stjärnor så måste restaurangen ha ett
snitt från de sex bedömningskriterierna som landar
mellan 99-100 poäng.

20

Det innebär stjärnutnämningar och ytterligare en digital
utgivning i höst med ”Livets Goda Sveriges Bästa Restauranger
2020” då med fokus på södra och övriga Sverige.
Denna är planerad att ges ut under oktober. I november
kommer sedan en engelsk utgåva av guiden att ges ut
internationellt på digitala läsplattformar med samtliga
restauranger som tilldelats stjärnor och utnämningar 2020.
Denna engelska edition kommer även att gå ut i printformat.

Anders Enquist
Chefredaktör Livets Goda
– Sveriges Bästa Restauranger 2020

Om Livets Goda
Livets Goda är Sveriges ledande vinmagasin, både som
tryckt media och på internet, och firar 20 år 2020. Fokus
ligger på högkvalitativa viner och drycker, ofta i
kombination med mat, med fördjupande kunskap och
förståelse för kvalitet och nyfikenhet att ständigt upptäcka
nya drycker som ledord.

HYLLAD
NEBBIOLO
FRÅN PIO
CESARE!
PIO CESARE LANGHE NEBBIOLO
är tillverkat av 100% Nebbiolodruvor och
är lagrat 24 månader på franska ekfat,
vilket ger ett nyanserat kryddigt vin.
PASSAR UTMÄRKT TILL
Smakrika kött- och fågelrätter
eller en klassisk risotto.

Aftonbladet 18/10, 2018

GULD
Allt om Vin, 2019

SvD 22/6, 2018

Allt om Vin, 25/10, 2018
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Art nr 7306 | Alk 14,5% | Pris 179:-

Varannan förare som
omkommer i singelolyckor i
traﬁken är alkoholpåverkad.

92

91

Livets Goda
April 2019

Livets Goda
Dec 2019

POÄNG

Charles Smiths tolkning
av vinvärldens kanske mest
mångfacetterade druva...

The quality of being
important, valid &
significant.

Som alltid med Charles blir det inte
som förväntat. Här har vi ett krispigt
vin som pulserar av mineral och
friska toner av mogen persika.

Smakrikt med komplexitet och
karaktär. Stor och mäktig doft av
svarta vinbär, mörka plommon,
viol, tobak, örter och en
touch av... blyerts.

En förnimmelse av ek är väl det
enda som känns bekant för oss
som gillar en lagrad Chardonnay.

POÄNG

Fylligt och med nya dimensioner
som träder fram efter varje klunk.

CH SUBSTANCE

CS SUBSTANCE

Chardonnay
#79566 | 14% | 75 cl. | 179:-

Cabernet Sauvignon
#74083 | 14,5% | 75 cl | 179:-

Finns att beställa.

Finns i många butiker + att beställa.

Är du intresserad av spännande och goda viner? Kom med oss i FRIE N D S O F H AN D P IC K E D .
Tips, kunskap, provningar och senaste nytt om oss på Handpicked Wines och alla våra viner

Alkoholkonsumtion under

&
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GOLD

Premiär för Golden West.
Charles kittlar våra sinnen
med sin nya Pinot Noir.
Från höga höjder i Washington
State följer doften av slitet läder,
cederträ, anis, mörka bär och
fläkten av skogsmark och höstlöv.
Ljuva smaker som flyter ihop i ett
utdraget crescendo med optimal
balans och underbart avslut.
Wow - The New Classic!

GOLDEN WEST
Pinot Noir
#72276 | 13,5% | 75 cl. | 199:Går att beställa fr.o.m 20 juni 2020.

ST
N WE

Until now I have worked on the terms honesty and
communication. To these I now add art and tradition.
In addition, I have become a little more colorful,
so no more black and white labels for me.

Charles Smith

Golden West Vineyard sits on the far western edge of
Frenchman Hills and the soon to be appointed AVA Royal
Slope, located the 47th parallel overlooking the Columbia
River. At an elevation of 480 meters, Golden West has a
temperate microclimate moderated by the Columbia River.
The vineyard features similar temperatures and latitude
as the great Pinot Noir vineyards of Burgundy.
Golden West has always been farmed organically, and
the soil composition is also similar to Burgundy with ancient
limestone and fossilized sea creatures mixed with sand
and volcanic rock.
We planted this vineyard with a combination of four Pinot
Noir clones - 777, 115, 2A and pomard 5, to create a complex
and balanced wine. Enjoy Golden West Pinot Noir!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev på vår hemsida handpicked.se

graviditeten kan skada barnet.

Livets Goda

Musiken vi vill höra när vi går på resturang
ANDERS ENQUIST

NIKLAS JÖRGENSEN

Wait a Minute med Willow

Running Through My Mind med DejLoaf

Juice med Lizzo

Murphy’s Law med Roísín Murphy

Ride On The Wind med Beam

Tonight med Saint Etienne

Coast med Augustine

50//50 med Vantage

Passa Dig med Miriam Bryant

Cold Tears med AM & Shawn Lee

Lev Med Mig med Bennett med Lorentz

Zone 1 to 6000 med Nabihah Iqbal

Come Over med Sam Florian

Compositor Confundido med Ibrahim Ferrer

It´s My House med Diana Ross i Eric Kupper
Remix

Tiene Sabor med Buena Vista Social Club

– från albumet Ardipithecuss

– från albumet Cuz I Love You
– Roses Are Red Violets Are Blue
– singel
– singel

– från albumet Och Du Heter?
– singel

– singel

Year Of The Rose med Hjaltalin
– singel

Petit Prince Du Macadam med Folamour
– från albumet Umami

Morning Shift med Project Pablo
– singel

Nothing Left But Family med Rebecca
Ferguson, Nile Rodgers
– singel

If You´re Too Shy (Let Me Know) med 1975
– singel (edit)

I Feel High med Poolside, Ben Browning
– från albumet Low Season

Nervous Tics med Maribou State feat Holly
Walker
– från albumet Kingdoms In Colour
224

– från albumet No Saint
– singel

– från albumet Words and Music by Saint Etienne
– från albumet Metro City
– från albumet Outlines

– från albumet Weighing of the Heart
– från albumet Lo Mejor de Cuba
– från albumet Lost and Found

Doo Wop med Ms. Lauryn Hill

– från albumet The Miseducation of Lauryn Hill

What Cha’ Gonna Do for Me med Chaka Khan
– från albumet What Cha’ Gonna Do for Me

Keep on Shining med Curtis Harding
– spår

Fly Me to the Moon med Bobby Womack
– från albumet Fly Me to the Moon

Lovely Day med Bill Withers
– från albumet Menagerie

Clean Up Woman med Betty Wright
– från albumet I Love The Way You Love

’Deed I Do från med Blossom Dearie
– albumet Blossom Dearie

Vi älskar musik och vi älskar när restaurangerna spelar musik som passar stämning och atmosfär.
Här följer redaktionens låtar som vi skulle vilja höra därute...
Under vår profil LivetsGodaWineMagazine på Spotify hittar du den här listan
samt en massa andra sköna listor.

CHRISTOFFER ENQUIST

ERIK DAHLSTRÖM

It´s love med Naked Music NYC

Just One Kiss feat. Joss Stone med Raphael
Saadiq

– från albumet What´s on your mind?

What I might do med Ben Pearce
– singel

Night air med Jamie Woon
– från albumet Mirrorwriting

Spoons med Rudimental

– från albumet Home (Deluxe Edition)

In manner of speaking med Nouvelle Vague
– från albumet Nouvelle Vague Special Edition

Sonâmbulo med Céu
– från albumet Vagarosa

Starboy med Weeknd
– från albumet Starboy

Daydreamin´ med Lupe Fiasco

– från albumet Lupe Fiasco’s Food & Liquor

One kiss med Dua Lipa

– från albumet Dua Lipa (Complete Edition)

Moi…Lolita med Alizée
– från albumet Gourmandises

– från albumet The Way I See It

Bohemian Sunset med Jazzanova
– singel

A Time For Spring med Nicola Conte
– från albumet Other Directions

Sången Han Sjöng Var Min Egen med Lill
Lindfors
– från albumet Kom Igen

Take Me To Church med Hozier
– från albumet Hozier

Everybody’s Talkin’ med Harry Nilsson
– från albumet Aerial Bullet

I Was Made To Love Her med Stevie Wonder
– från albumet I Was Made To Love Her

Come To Me med Koop
– från albumet Koop Islands

Young Folks med Peter Bjorn and John
– från albumet Writer’s Block

Mouse House med Brazilian Lounge Project

Animal (Mark Ronson Remix) med Miike
Snow

Nobody Else med CASSIMM

Soul Meets Body med Death Cab For Cutie

Sweetest Taboo med Sade

Because the Night med Patti Smith

I say a little prayer med Aretha Franklin

On My Own 12” version med Zero 7

Ain´t no mountain high enough med Marvin
Gaye

Latch med Disclosure feat Sam Smith

– från albumet Ibiza Chill Cafe

– från albumet Silent To Me EP

– från albumet The Best Of Sade

– från albumet Definitive Soul: Aretha Franklin

– från albumet United

– från albumet Miike Snow
– från albumet Plans

– från albumet Outside Society
– singel
– singel

Factory med Band Of Horses
– från albumet Infinite Dreams
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ITALIENSKT
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Quercia al
Poggio 2017
ART NR 2376

139 KR
750 ML - 13,5 %VOL

Alkohol kan skada din hälsa.

validwines.se

validwines

Bäst i test!

En box med klass!

Bäst i test!
Bä

AFTONBLADET PLUS

5/5 POÄNG BOXTOPPEN

AFT
TON
AFTONBLADET
PLUS

Fredrik Schelin

Fredrik Schelin
Fred
F

Navarro Correas Reserve Malbec

Navarro Correas Alegoria Malbec

Box 2L / Nr:6515 / Alk 14% / Pris 259kr

75 cl / Nr:2161 / Alk 14% / Pris 119kr

För mer info se galatea.se

Alkohol kan
skada din hälsa
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TOTALPOÄNG: 99,66 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

98

Sedan öppningen har ett målmedvetet och ambitiöst
arbete pågått med vinlistan och nu med 1 500 titlar
noterar vi både en större bredd och ett större årgångsdjup,
emellanåt mycket djupt! Det är ytterst kompetent från
champagne till avec. Udda rariteter sällskapar med mer kända
topplabels, som det finns många av här. Prismässigt går det att
leta upp mycket intressant och bra. Samtidigt kan det springa
iväg väl högt emellanåt. Här har vi som ett exempel 2016 DRC La
Tâche för 45 000 kronor, det är defacto ca 20 000 kronor mer än
på Djuret, och 7 000 kronor mer än Operakällaren för samma
vin. Bortsett från detta att distinkta producentnamn på listan
kan dra iväg i sitt kändis- och kultskap: man har idag en vinlista
som det anstår en stjärnkrog av högsta rang.

MAT & DRYCK I KOMBINATION

100

Inledande små lysande starters med passande och
bra urval champagne på glas sätter kurs och
stämning. Man har sedan valt vägen att ha lite färre viner, om nu
runt sex olika viner kan anses som färre, till avsmakningsmenyn,
men det råder desto större generositet beträffande påfyllning.
Vi gillar konceptet, allt är väldigt smart och superbt väl anpassat
efter vad som serveras. Naturligtvis är det kvalitet och hög crustatus på vinerna och ofta är det också lite udda instick bland
mer klassiska pjäser som vi avnjuter. Vi erbjuds och lägger också
gärna till lite extrakrydda med öl och sake till
avsmakningsmenyn. När vi sedan kompletterar med ett par
buteljer från vinlistan så har vi ett ”home run” som heter duga
beträffande vin och mat i kombination.

Service & utförande

100

Servicen är i absolut världsklass. Lika hjärtlig som
proffsig, påläst och uthållig och alltid med en skärpa
i det avslappnade, från mottagandet i den sobert nakna entrén,
den inledande starten med små tilltugg och champagne i
hemmamysigt eleganta loungen, till sittningen i själva
restaurangen. Uppassningen är total men nyanserat vaken på
gästernas nycker och flödet klanderfritt. Gästerna står i centrum
och känslan av att alla som arbetar på Frantzén är till för just
respektive gäst under besöket är mycket smickrande och
rogivande.

100

Utan att vara pompöst eller pretto har man skapat en
oerhört stilistisk modern och lyxigt varm
restaurangmiljö i två olika plan, exklusive entrén på gatuplan.
På matterassen är köket hjärtat och runt detta löper den sobra
bardisken där vi gäster sitter och har full uppsikt över allt som
här händer och kan snabbt fånga respektive chef beträffande
frågor om det som serveras. De utplacerade borden ligger nära
omkring och missar inget heller. Det är kort och gott en superb
restaurangmiljö vi kliver in i.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

100

Det är en solid matupplevelse med många
vedertaget lyxiga råvaror från start till mål, från
skaldjur, gåslever, tryffel och kaviar till piggvar, dilamm och
svarta vinbär med 150-årig balsamico. Det handlar om intensitet
och koncentration, distinkt elegans och texturer, stor
smakrikedom med exakthet och balans liksom en turordning i
serveringsflödet som är briljant. Frantzén handlar om
passionerad matperfektion och intensivt goda smaker.

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

100

Frantzén förmedlar en internationellt lyxig men
samtidigt ”hemtrevlig” gastronomisk
helhetsupplevelse som är svårslagen. Det är en matoas som inte
bara inbjuder till en underbar gourmetupplevelse i harmoni och
balans, - både som lunch och middag - man fullföljer hela vägen
ut och tappar inte tråden eller energin på vägen, vilket innebär
att många av gästerna ofta gärna blir kvar efter avecavrundningen med konfektyr, kakor och choklad i loungen, eller
under varmare årstid på terrassen med utsikt över taken i
staden. Helheten är total.

Adress Klara Norra kyrkogata 26, 111 22 Stockholm
Tel 08-20 85 80

Internet www.restaurantfrantzen.com

Öppet Ons-Lör 12:00-00:00

Executive Chef BJÖRN FRANTZÈN & MARCUS JERNMARK
General Manager / HEAD Sommelier Carl FrosteruD

Antal sittplatser 23
HEAD CHEF Charlie Benitez

RESTAURANT Manager LUCAS JAKTLUND
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TOTALPOÄNG: 99,50 LGP
VINLISTAN

99

Ja, det är väl egentligen bara på Operakällaren i
Sverige där vi kan bli serverade 1937 Château Mouton
Rothschild på glas. Operakällaren är också i särklass när det
kommer till punkten vin/champagne på glas, både i fråga om
utbud och klass på viner. Vinlistan i övrigt står sig som en av
landets bästa med bredd i länder, regioner, producenter samt
årgångsdjup. Frankrike och Bourgogne är naturligtvis en
lysande stjärna här. Prismässigt lider man fortfarande av
störningar. Det går att hitta mycket bra och högt klassade viner
till klart överkomliga och bra priser, det går att ”fynda”, och det
går att konstatera att på sina håll och kanter ligger nivån
tokhögt. Men som vi sagt tidigare; i jämförelse med liknande
eminenta restauranger runt om i världen så får vi nog anse att
Operakällaren står sig rätt väl ändå.

MAT & DRYCK I KOMBINATION

LOKAL & MILJÖ

99

Lika vackert, anrikt och klassiskt som det stått sig i alla år.
Elegant, pampigt men också sobert. Högt i tak,
takmålningar, stora, runda klassiskt dukade bord med vita dukar
och ljuddämpande matta. Och utöver detta, utsikt mot slottet.
Det är något med Operakällarens klassiskt ståtliga interiör som
alltid får oss att känna oss oerhört avslappnade och harmoniska.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

100

Sommelierer smeker in vinerna till de serveringar
som kommer ut från köket. Vi är på klassisk och
tidlös matmark i elegant uppdaterat snitt och vi kör all in på
högkvalitativa, klassiska producenter och viner som aldrig
kommer bli ur tid. Det är underbart att få njuta av vin- och
matkombinationer på allra högsta nivå, det är ett finlir och
gediget hantverk av sällan skådat slag, från kök till service. Här
handlar det lika mycket om känslomässig upplevelse som
njutning. Menu du Chef inklusive Grand Cru Vinpaket hamnar
på 3 900 kronor (2 700 kronor med ett ”vanligt” vinpaket). Det
är i jämförelse med de flesta restauranger i kategori lyx en
väldigt bra nivå, och du får det bästa av två världar.
Operakällaren har dessutom den goda smaken att erbjuda en á
la carte. Detta innebär att man kan gå hit och njuta för en ännu
mer skonsam slant.

Service & utförande

100

Det råder ett stilla och harmoniskt lugn över all
servering som sker här. Superproffsigt med stor
värme. Perfektion utan att hämma eller få gästen att känna sig
stel eller obekväm är något Operakällaren har lärt sig att
bemästra sedan urminnes tider. Vin serveras med bästa
perfektion och fylls på med behag, serveringstempot är lyhört
gentemot gästernas manér och då och då kommer chefs ut till

Adress Operahuset, Karl XII:s Torg, 111 86 Stockholm
Öppet Tis-lör 18:00–01:00
Kökschef Stefano Catenacci

borden och gör de sista förberedelserna i en rätt innan
servering. Det blir aldrig vare sig för mycket eller för lite på
Operakällaren. Du känner dig oerhört väl omhändertagen, du
känner att du står i fokus utan att spotlighten behöver lysa dig
rakt upp i ansiktet. Service och utförandet är lika väl
balanserat som allt som serveras i mat- och vinväg.

99

Operakällaren med Stefano Catenacci i dirigentsätet
arbetar med klassisk förkärlek till råvaran som naturligtvis alltid det bästa med Sverige som utgångspunkt
och gärna lyxigaste som för säsong går att uppbringa - står i
centrum och inte ett onödigt krystat, påtvingat scenario av
umami, allt faller sig naturligt ändå; alltid elegant i sin
mäktighet, alltid vackert i sitt utförande och alltid
välbalanserat och sist men inte minst alltid med goda och rika
njutningar i gom och själ. Det föreligger soul i detta matpalats.
Elegant sådan, Luther Vandross någon?

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

100

Det är en underbar och genuin gastronomisk
upplevelse vi får. Det är en gourmetvärld där vi tittar
bakåt och får det bästa från svunna tider och där vi sedan leds
in i nutid och framtid. Allt vi ser framför oss på tallriken har en
funktion, en mening, ett syfte, ett mål – i fråga om både god
smak och synupplevelse. Det är modernt men inte skruvat, det
är elegant men inte pretentiöst, det är tidlöst men
uppgraderat. Det är kort och gott en underbar matkonst med
stort självförtroende och stor självklarhet. Operakällaren
sneglar inte nervöst på vad andra gör för stunden, man är trygg
i det man gör och står för. Det ska vi vara tacksamma för, så
beter sig en stjärnkrog.

Internet www.operakallaren.se

Tel 08-676 58 00

Antal sittplatser 50 plus ca 40 i chambre séparée

KöksMÄSTARE CECILIA KVIST

RESTAURANGCHEF Hugo Hall

HEAD Sommelier Johan Iller
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VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

I ärlighetens namn går vi inte hit för vinlistans
omfattning. Med det sagt så kan vi konstatera att man
jobbar kvalitativt med sin lista, fyller på den succesivt och att
vi här dricker både bra och gott till mycket humana priser, och
dyrare om vi så vill. Från smalare distrikt till mer klassiska
marker. Från inledande champagne till avslutande avec.
Frankrike, Italien och Tyskland leder och sedan fylls det på
med övriga världen. Det jobbas mer på bredd än på
årgångsdjup, vilket ger möjligheter att ”dricka kul och gott”.
Man har inte heller låst in sig i en konceptuell tankebana, goda
och bra viner är den gyllene regeln, oavsett vad. Smarta val,
det kan man komma långt på också. Och, fynda på klassisk
mark, med lite ålder, det finns det alltid möjlighet till här. Vi
saknar med andra ord inte något på denna front när vi är här.

Aloë huserar i villaförorten Älvsjö på Svartlösavägen
52, ifrån utsidan sett en villaliknande byggnad.
Kvällen inleds i ett litet chambre separée för några delikata
smårätter till drink eller champagne. Sedan kliver vi in i
restaurangen som efter uppgraderingen förra året är sober och
elegant med högt i tak med träbjälkar och mycket fönsterytor.
Det öppna köket är hjärtat i lokalen och har en stor bänk som
arbetsplats för kockarna eller för ett par gästplaceringar. Man
har inblick till köket från varje bord som är utformade på så vis
att man sitter bredvid varandra. Det finns 5 bord för 1-4
personer och ett stort bord för 10 gäster kan bokas av fler
mindre sällskap eller ett större. Det är smakfullt och trivsamt.

95

99

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

MAT & DRYCK I KOMBINATION

100

Att sätta viner till kökets kurvbollar kan inte vara
det lättaste för en sommelier, men här sitter
drycken solitt till vad som än serveras, och det är mycket.
Förmågan att hitta ett vin som matchar flera rätter är likaledes
smått imponerande. Sommeliersarbetet är numera ytterst
vältajmat med köket. Det som kommer ut från köket ska passa
drycken, och tvärtom. Vår vana trogen beställer vi in ett par
extra buteljer men då valen och den mängd vin man får i
dryckespaketet räcker långt för den ”normala gästen” så är det
ingen direkt nödvändighet, även om vi anser att ett
restaurangbesök inte är fullbordat utan ”stödhjulsvin” som
komplement till dryckespaket.

100

20 serveringar med så olika ”kryddetniska”
bakgrunder, konstellationer och smaker, ändå
skapas en helhet i rätterna och hela menyn igenom, det finns
en linje som för en del gäster kanske blir som ”att inte se
skogen för alla träd”. Vi har besökt denna restaurangpärla från
start och vi ser och har sett skogen tydligt under dessa år.
Ibland är det som att gänget på Aloë ser en helhet i hela menyn
innan den ens existerar i realiteten. Den ena rätten skapar en
naturlig fortsättning för nästa rätt att ta vid.
Det distinkta, de rika smakerna, den varierande
fantasifullheten. Till detta sätts viner som inte bara passar, de
ger sitt i helheten för att berika. På vinspråk kallas det kraftfull
elegans. På köpet får vi bra musik att njuta av också…

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

Service & utförande

100

Man arbetar smidigt, kunnigt, avslappnat och med
en stor självklarhet. Serviceteamet är väldigt starkt
för närvarande, och dessutom just närvarande för gästen.
Kunskapen om vad som serveras känns gedigen och
engagerande och inte ett ”rabblande” utan känslor. Synliga
chefs som kommer till bordet och presenterar rätten, med
inlevelse och inte för att de måste eller ska vara så på
finrestaurang. Värme råder i ambitionen att göra sina gäster på
bra humör och på bra humör blir vi alltid här ute i villaförorten.
Sist men inte minst, här vet man hur att servera ett vin!

Adress Svartlösavägen 52, 125 56 Älvsjö

Grundfilosofin är fastlagd sedan länge och man
håller tack och lov kvar denna: gastronomi med
svenska, europeiska liksom underbara orientaliska kryddor
med för säsongen bästa råvaror i fokus oavsett var de hämtas
ifrån. Det är befriande kompromisslöst, det är rikt på smaker
och det är vågade svängar i rätternas konstellationer. Visst kan
det någon enstaka gång blir på gränsen till överskruvade bollar
som slinker strax utanför nätmaskorna, men det är sällan,
oftast hittar bollen rätt in i krysset och ”publiken” ställer sig
upp och jublar. Aloë fortsätter våga vara unika och bjuda på en
guidad bergsklättring utan säkerhetslinor. Fast det känns ändå
samtidigt tryggt på ett vackert och pirrande sätt att lägga vårt
öde i denna restaurangs mat- och vinhänder. Det är kul,
spännande och förbålt gott.

Internet www.aloerestaurant.se

Öppet OnS-lör: 18:30 – 01.00
Kökschef Daniel Höglander & NICLAS JÖNSSON

100

Tel 08-556 361 68

Antal sittplatser 15-30

RestauranT MANAGER Mathilda Sandell

Sommelier Rasmus Lönneberg Klintberg
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Hanalei Island IPA GOP
Alk: 4,5% Art nr: 82696
Pris: 22,90:-

Big Wave Golden Ale
Alk: 4,4%, Art nr: 89665
Pris: 20,90:- + pant

Big Wave Golden Ale
Alk: 4,4%, Art nr: 89056
Pris: 22,40:-

ALKOHOL KAN
SKADA DIN HÄLSA

Finns
ns att köp
köpa
pa i butik eller beställa genom www
www.systembolaget.se
systembolaget se
För Horecakunder, kontakta order@brewery.se, tel 08 - 702 05 50

A
NYHET I FAST
SORTIMENTET

w
www.urbanwines.se

NYA SUCCÉTIDNINGEN

Mer info på www.livetsgoda.se/lgmat

FRÅN LIVETS GODA
Oavsett om du söker inspiration till nya maträtter eller
vill veta vad som händer i den gastronomiska världen så
är Livets Goda Mat specialtidskriften för dig. Lättlagat,
hälsosamt och festmåltider möts i en skön mix där
inspirerande fotografi uppmuntrar till stordåd i köket.
Räkna dessutom med passande dryckestips till de olika
skapelserna. Dessutom gör vi nedslag på den fantastiska
svenska restaurangscenen. Bli bättre i köket med
guidning från Livets Goda Mat!

Läs ditt exemplar på
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TOTALPOÄNG: 98,50 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

94

Ja, även om det går att hitta bra saker så är vinlistan
AIRA´s akilleshäl och man har satsat mer på bredd än
djup. Många länder och områden med spridda, enstaka skurar
beträffande vinproducenter. Många bra sådana ska tilläggas.
Tonvikten ligger på Europa med Frankrike som starkaste kort
och Kalifornien som största sidekick. För denna typ av exklusiva
restaurang AIRA är så ligger priserna inom acceptabel nivå även
om vi kan tycka att nästan 500 kronor för ett glas Pierre Péters
Blanc de Blancs l’Esprit 2013 är i överkant. Det finns även ett
godkänt utbud på glas med en områdesspridning och stiltyp
som passar menyn; Bordeaux, Piemonte, Chablis, Loire och så
vidare. Vi kan dricka mycket gott och bra här, inte tu tal om
annat, men i det stora hela, det finns en del att jobba på med
vinlistan för att nå samma höga klass som AIRA som helhet
håller.

MAT & DRYCK I KOMBINATION

100

Vi ställer oss mycket ödmjuka inför arbetet här.
Vilken fingertoppskänsla. Vinpaketet kostar 1 750 kr
och är ytterst kompetent med bra vinval innehållandes sådant
som Krug, Marquis d´Angeville, Egon Muller men också
överraskande och egenartade val som briljerar mycket i
matchandet till tasting menyn som innefattar ca 15 serveringar
och kostar 2 500 kronor. Det finns något självklart över hur
vinteamet sätter sina val och varken vi eller kockarna i köket
behöver oroa oss över att maten ”schabblas bort” med dåliga
vinal till. Dessutom möter vi genuin glädje när vi påpekar detta.

99

Det är ett vackert mattempel man beträder ute på
Djurgården. Med utsikt rakt ut mot vattnet och köket på
två sidor av gången gör vi entré. Här är också Chefs Table, mitt
emellan de två köksavdelningarna, med full överblick över vad
som sker i tillagningen. Allt är estetiskt mycket tilltalande,
stylat och modernt, samtidigt ligger något vackert klassiskt
över det hela. Längst bort i lokalen sett från entrén ligger
”baren” och utanför den uteterassen med 35 platser där man
erbjuder drinktilltugg och små sötsaker. AIRA har en underbar
restaurangmiljö och det är ordagrant högt i tak.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

99

Efter en trögflytande start och mycket i våra ögon väl
tidigt kritiska röster faktiskt, satte sig grejerna snabbt
och då small det till. Vid våra två besök här under sen mars och
april så satt spelet mycket bra. AIRAs finlir på tallriken är en fröjd,
de vackra och ödmjuka mattavlorna som inte förlorar sig självt i
något överkonstlat tramseri bara för syns skull, och som i gom
ofta nästan överraskande tar för sig och bjuder på rika smaker.
Med det sagt menar vi att man vågar ge rätterna karaktär utan att
tappa balansen. Allt görs med oerhört stor fingertoppskänsla,
ibland kan den minsta lilla servering bjuda på den största
mäktigheten. Textur är viktigt vilket håller uppe fräschören och
tillåter köket att ge mer muskler i rätterna. Finlir med mycket
textur och väl komponerad smakrikedom är vi svaga för, och det
får vi här! Vi har dessutom väldigt kul på vägen…

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

Service & utförande

100

AIRA har ett oerhört starkt serviceteam. Känns i
dagsläget närapå som ett restaurangers All Star
Team. Samtidigt i allt det eleganta och sobra spelet finns hur
mycket själ och hjärta som helst. Ett leende ligger alltid nära,
och utan ”falskspel”. Det ska inte bara vara så perfekt det går,
gästerna ska känns sig ytterst välkomna, känna värme och
omtanke. Det lyckas man med. Det är proffsigt med själ och
stolthet, det bubblar behärskat och vackert och de buteljer vi
beställer in utanför vinpaketet, det vi kallar våra stödhjul,
serveras precis som de ska med lyhördhet och känsla.

Adress Biskopsvägen 9, 115 21 Stockholm
TEL +46 8 - 4800 4900

99

Epitetet är lyx, det kostar och det smakar men AIRA
bjuder på en underbar gastronomisk smakupplevelse.
Egentligen inget nytt, revolutionerande och extremt
raffinerande under mat eller vinhimlen, ”bara” ett oerhört
solitt och gediget arbete i nordisk anda, ett mycket elegant
utfört hantverk med de bästa råvarorna för säsong och stund,
tillagat och serverat med det vi kallar stor känsla. Samtidigt är
AIRA ett ställe där vi känner att det är skönt att ”hänga” på, eller
som vi säger; efter-maten-barhänga. Det kan vi här. Sedan inte
minst; här kan vi välja mellan á la carte och en tastingmeny, det
är något vi värdera mycket högt. Det innebär en befriande
ickediskriminering trots lyxepitetet, och det innebär således
också att ni kan komma hit utan att satsa ”månadslönen på ett
besök”. Efter en lite förvirrande start beträffande både mat och
service sattes snabbt alla pusselbitar på plats och då växte ett
av Stockholms bästa och vackraste restaurangpussel fram.
Sverige har fått en ny krog i världsklass.
Internet www.aira.se / info@aira.se

Öppet Onsd - lörd lunch 12.00-13.30 Tisd - lörd middag 17.30-20.30 Tisd – lörd bar från 17.30

Antal sittplatser 46 med Chefs Table
GENERAL MANAGER Cathrine Everts

Kökschef Tommy Myllymäki

RESTAURANT MANAGER JOHAN LINDBERG

Köksmästare Viktor Westerlind

Sommelier Daniela Nylin & Alexandra Karosis
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Fylligt vin från
gamla vinstockar
med balanserad
smak av mörka
körsbär, björnbär,
lakrits och hallon
som för tankarna
till Frankrike.
Klassiker
i ny
kostym

Xavier

Côtes-du-Rhône
Grenache Vieilles Vignes

ORGANIC
Nr 2151
750 ml, 109 kr
Alkoholhalt 14,5 %

www.vinovativa.se

Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.
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TOTALPOÄNG: 98,00 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

95

Stor? Nej. Kompetent? Ytterst! Smart likaså. Man går inte
in för att skapa ett årgångsdjup eller stor bredd. Man
lägger upp kompetenta, kvalitativa viner på listan som passar
allt från vinhipstern, vinklassikern, vinälskaren, till den som
bara vill ”ha något gott”. Från start till kvällens avslut. Med
tanke på den variation menyn utgör så finns det viner för vilka
svängningar som helst. Det finns ett litet urval på glas av
champagne, rött, vitt och så vidare och visst kan detta vara mer
omfattande, liksom vinlistan i sig. Men samtidigt, nej, det är så
intelligent tänkt spelet mellan mat och dryck så vi nöjer oss
med det.

MAT & DRYCK I KOMBINATION

98

Till ”husmenyn” som kvällens meny kallas finns alltid
ett dryckesförslag som kostar runt 750 kronor. Det
innebär tre olika glas vin till respektive förrätter, varmrätter och
dessert. Låter lite men filosofin är att ha några få välvalda, bra
viner och sedan ”generöst med påfyllning”. Man har också
alltid ett vinförslag till osten samt till lunchmeny. Kan du ditt
vin och hittar det du vill ha på listan så är det bara att fråga om
det kommer att passa till något på menyn. Med den kompetens
denna pärla har i form av sommelierer så är det bara att ”go
with the flow” och låta sig bli guidad i vinvalen. På våra besök
här har vi kommit långt på att beställa en butelj bra bubbel, en
röd och en vit, då anpassat efter kockarnas för dagens
inlevelse. Spelet mellan kök och service är intimt och tajmat!

98

Det heter Ett hem av en orsak; en stor ”villa”. Entrén är
via den ombonade skyddade grönskande uteplatsen.
Antingen sitter du vid lämpligt väder här ute där det finns sex
bord och där ofta grillen gör sitt jobb med diverse rätter, eller så
sitter du inne i den inglasade ”verandan”, eller ”lusthuset” som
vi gärna vill kalla det, där det finns plats för 10 personer som
kan bli 16 personer om man som gäst hyrt glasverandan
exklusivt för en lunch eller middag. Sedan finns ”biblioteket”
med några få platser och slutligen då inne i köket med
kockarna, så kallad kitchen table. Som mest sitter man 8
personer här. Även om vi vurmar särskilt för Kitchen table så
trivs man var man än sitter här.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

99

Det är en ytterst balanserad, fräsch, hjärtlig och
spirituell matkonst Ett Hem bjuder på. Man tar dagen
som den kommer och att få veta menyn i förhand här gör sig
inte förrän det är dags att påbörja kvällen. Vad vi vet innan är
att det som blir det blir alltid bra, vi vet att det underbara
brödet bakas på plats i köket av kocklaget, vi vet att det handlar
om de bästa råvarorna som ”fångats eller plockats” in för
dagen, lokalt eller inte lokalt, utsökt hanterat av inspirerade
kockar, utsökt tillagat, utsökt och vackert serverat, det räcker
så.

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

Service & utförande

99

Naturligtvis är detta av yttersta klass. Och det beror inte
enbart på att det är intimt. På Ett Hem tar man hand om
sina gäster, teamet är hela tiden närvarande men aldrig
påträngande. Rutin och samtidigt hjärta och värme. Det är bara
att känna sig som ”hemma”.

99

Att börja med ett glas champagne inne i ”salongen”
eller ute på den skyddade uteplatsen är den start som
vi precis behöver för att komma ”in the mood”. Sedan, ja,
känslan blir naturligtvis total när du sitter i köket med kockarna
bakom den bardisk som avgränsar oss emellan. Med full inblick
från start till mål för varje liten minsta råvara som plockas fram
och lagas till byggs helhetsupplevelsen på. Varje litet
smakmoment får en ny inlevelse och den intima närhet som här
skapas är förförisk och smått sanslöst njutbart. Inte stort, inte
yvigt, bara fokuserat, distinkt passionerat och ömt. Men även
om du sitter ute på den vackra skyddade innegården så infinner
sig känslan av att vi befinner oss på en högst unik plats, eller
rättare sagt, vi är som hemma men långt borta. Dessutom; bra
musik! Det är svårt att ”tröttna” på att komma hit. Ett Hem är
beroendeframkallande!

Adress Sköldungagatan 2, 114 27 Stockholm
TEL +46 8 20 05 90

Internet www.etthem.se

Öppet Lunch mån - sön 13.00 - 15.00

Antal sittplatser 20-30

Middag mån - sön 18.30 - 23.30

Kökschef Leo Frodell & Jacob Ker Lamb

HEAD Sommelier Niklas Ödman
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En bit av det
speciella.
Speciella saker kräver sin plats för att bli vad de är.
En brant sluttning längs en vindlande ﬂod, en mineralrik
lerjord som ger en karaktäristisk terroir och århundraden
av samlad erfarenhet från hängivna vinmakare.
Vi kan bara instämma. Utan de kalkrika markerna som
korna betar på runt Burträsk, utan den exakta husﬂoran
där ostarna får vila i mer än ett år, utan kunskap från
generationer av ostmästare skulle Västerbottensost inte
få sin unika smak.
®

Välkomna våren med en bit av det riktigt speciella.

SLAKTAREN SOM BLEV VINMAKARE

I slakteriet arbetade man efter filosofin
nose-to-tail långt innan det var trendigt –
samma hållbara filosofi gäller såklart när
man producerar vinet The Butcher.
THE BUTCHER RED
Generös pinot-fruktig doft med
inslag av hallon, körsbär, jordgubbar,
örter och fat.

Pinot Noir
2918. Art.nr: 70521
Pris: 169 kr
Alkoholhalt: 13,5%
750 ml

The Butcher White
2018. Art.nr: 71739
Pris: 119 kr
Alkoholhalt: 13%
750 ml

Pinot Noir Magnum
2018. Art.nr: 70521
Pris: 335 kr
Alkholhalt: 13,5 %
1500 ml

Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet.

livelywines.se

THE BUTCHER WHITE
Fruktig, mycket frisk smak med
inslag av päron, aprikos, mineral, vita
blommor, lime och örter.

A/A
STO C K H O LM
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TOTALPOÄNG: 97,83 LGP

VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

96

Det föreligger ett väldigt skönt finlir i denna restaurangs
vinlista. Ser vi till mängd, årgångsdjup och omfattning
så hamnar vi inte i topp, men som alltid är mångfald med
precision i urvalet värt mycket för en vinälskare. Och det finns
här. Listan är inte ett resultat av någon sommeliers ego, listan är
ett resultat av bra sommeliersarbete. Dugligt urval på glas och
lite ”finare” urval av kvällens coravin, men bättre att gå all in på
butelj. Begränsat men naggande gott urval av champagne med
lite spännande namn bredvid klassikerna, utan bubblor lyser
Frankrike och Italien starkast, men sedan kommer bra instick
från USA och mindre bett från flera andra håll. Priserna sticker
inte ut vare sig uppåt eller nedåt, de är det förväntade. Vi trivs
med vad som här erbjuds!

MAT & DRYCK I KOMBINATION

97

Vill man ha rekommendationer till vad som passar bra i
vinväg (eller alkohofritt) till det som ska inmundigas i
matväg beträffande ”det fria valet” så är det bara att lämna över
till sommelier, de kan sitt kök och sina viner, och köket kan vara
trygga i att suspekta vinval inte ska sabba rätterna. Samma
gäller om man föredrar ett vinpaket. Här sitter allt i ryggmärgen
och med stor pricksäkerhet. Allt känns mycket självklart.

Service & utförande

99

Vi slutar aldrig förundras över servicegänget på denna
restaurangpärla. Om vi letar efter betydelsen av
”älskvärdhet” i ordlistan hittar vi Adam/Albin. Vi kan sedan i
samma ordbok leta vidare på sådant som glädje, värme, kärlek
och innerlighet, så hittar vi även där Adam/Albin. Man har även
en underbar förmåga att kontrollera tempot inte bara från
köket, utan från gästen och anpassa hela cirkusen mycket
snyggt. Det är också alltid skönt att befinna sig bland service
som vet att behandla ett vin vid servering, det gör man verkligen
här. Att vara innerlig och spontan, samtidigt som en proffsighet
och kunskap hela tiden finns där, det i sin tur skapar en längtan
att återkomma hit snarast.

98

Mysigt, stilistiskt ombonat och elegant med insyn till
kockarna i köket. Det går inte att missa vad som händer
där vilket skapar en skön närvaro och öppenhet. Och det är den
stämningen vi tycker så mycket om, att känna värme i en
proffsig och intim miljö. Det uppstår inte sällan heller en
gemytlig kontakt med andra gäster här vilket ger ytterligare
känslor för var vi befinner oss. Smakfullt på musikfronten är ju
naturligtvis inte det heller en nackdel.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER?

98

Man erbjuder både en fast matmeny med tillhörande
dryckespaket om man så önskar, liksom ett mer flexibelt
alternativ av rätter och dryck i eget val. Detta i normala tider. Vid
vårt senaste besök mitt i Corona-tider var menyn dock fokuserad
till en meny om 9 serveringar förutom några snacksrätter. Vi
uppskattade den distinkta fokuseringen mycket och inget man
förlorade på alls. Tvärtom så bekräftade detta restaurangens
flexibilitet och anpassningsförmåga. Tidigare har vi här också
ansett att vissa rätter känts mer som ”utfyllnad”, att det ska vara
där för att så ska det vara. Den känslan har under våra samtliga
besök här under senaste året tonat ut genom dörren. Det är mer
sammansatt och vältajmat än tidigare och ibland så gott att vi
börjar stampa med fötterna i takt till musiken.

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

99

Adam Dahlberg & Albin Wessman har skapat ett ställe där
vi ordagrant äter, dricker, trivs och har det mysigt. Ibland
blir det så avslappnat och ombonat att vi defacto emellanåt
otacksamt glömmer bort att tänka på att det som levereras är
högklassiga rätter. När vi väl återigen fokuserar, konstaterar vi de
bästa råvarorna i vackert utformade serveringar i skandinavisk
lära men med både klassiskt gourmetutförande liksom vissa
orientaliska vindar. Känslan för att allt i grund ska handla om god
mat finns alltid där som det ledande. Sedan formar kökets
fantasifullhet och kunskapsrikedom elegans och pricksäkerhet
beträffande smaker och kombinationer. Vi pratar gastronomisk
upplevelse med soul!

Adress Rådmansgatan 16, 114 25 Stockholm
Tel 08-411 55 35

Antal sittplatser Ca 34 platser, 4 platser i baren
General Manager Mercedes Bachelet

Internet www.adamalbin.se

Öppet Tis – lör 17.30 – 01.00
Kökschef Johan Wenström & Daniel Heffy

Restaurant manager LINUS AHLBOM

Wine Director Sören Pollenius
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Relax!

Ă /ă

Importeras av Moestue Grape Selections – www.moestue.se
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TOTALPOÄNG: 97,66 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

98

Oaxen har fortfarande och märkligt nog lite i skymundan
ståtat med en eminent och omfattande vinlista. Här
hittar vi både djup i årgångar och bredd beträffande
producentnamn, regioner och länder. Hit skulle vi faktiskt
kunna gå enbart på grund av detta. Frankrike och inte minst
Bourgogne briljerar både på den röda och vita sidan, Tyskland
och riesling bjuder på mycket och Italiens röda Piemonte och
Toscana bidrag borgar för att det lätt kan spåra rent
ekonomiskt. Men det går att hitta viner med dignitet till mycket
bra priser och prissättningen överlag är med beröm godkänt.
Här trivs den mest kräsne vindykaren, från naturälskaren till
den klassiska labeldrickaren.

98

Ja, Oaxen ligger kvar som det brukar; omgiven av
Djurgårdens historiska vingslag. Vintage möbler och det
nordiska genomsyrar inredningen med elegant avskalat och
ombonat i perfekt kombination. Runda och vackert dukade
bord med varm belysning ovan och bekväma stolar skapar
omgående en bra stämning inombords. Inblicken i det öppna
köket fullbordar inramningen och längst in i lokalen har vi en
lounge där vi inleder med champagne och de första tilltuggen.
Det är sobert mysigt på Oaxen.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

95

MAT & DRYCK I KOMBINATION

99

20 olika serveringar och sommelierteamet sätter
vinpaketet fantastiskt bra, bättre än någonsin, till detta
med sitt vinpaket där vi får 9 olika viner inklusive en bra
champagne från Benoît Dehu. Vi vill som alltid komplettera
vinpaketet med några egna val på butelj, och inte minst här då
vi alltid hittar fynd av dignitet vi måste ta in, men det är
egentligen ingen nödvändighet då dryckespaketet faller väl ut,
även om vi i vissa moment kände att ”här skulle det vara perfekt
med öl…”. Vi menar att viner som 2016 Échezeaux Grand Cru
Jean-Marc Millot, 2011 Corton-Charlemagne Grand Cru Marc
Colin och 2012 Barbaresco “Paje” Roagna, till exempel, inte är
så pjåkigt att få med i ett vinpaket. Dessutom passande
rätterna.

Vi kommer inte bort från upplevelsen av att det
emellanåt på Oaxen handlar mer om ren uppvisning
istället för att skapa finess med riktigt genuint goda smaker. Vill
man imponera ska man göra det för sina gästers skull inte för att
någon representant från någon fransk (eller svensk…)
krogguide ska gå i taket för att det serveras omöjliga kurvbollar
på tallriken. Även om det är kul blir det emellanåt för trixit och
för mycket målande för målandets skull, men när det är som
bäst, när smaker och konst är i symbios, i harmoni, då blixtrar
det till ordentligt och det vi kallar hantverk är smått genialt i
både smak och estetiskt utförande. Då bubblar matkärleken
inom oss och vi vill krama alla i köket. Och desserterna liksom
brödserveringen är den fortfarande en av landets bästa.

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

98

Service & utförande

98

Servicearbetet är exemplariskt och på en mycket hög
nivå. Ibland blir det närapå för ”perfekt” så vi måste
bryta av och störa servicegivarna med någon dum fråga som för
att få allt lite mer avslappnat och nära. Då bryts isen och vi får
en varmt ödmjuk känsla över matsalsarbetet som skapar en
personlig elegans i utförandet, proffsigt och avslappnat.
Presentationerna kan emellanåt sakna lite passion men det är
ett bra flöde i menyn. De viner vi beställer in på butelj utanför
vinpaketet serveras med van hand och i exakt temperatur.

Det är en stor nordisk, vacker kulinarisk matkonst
Magnus & Co radar upp av det som finns inom svenskt
räckhåll och naturligtvis skandinaviskt bäst för säsongens
period i fråga om sådant som till exempel pilgrimsmussla och
Islandsmussla. Egna odlingar på Djurgården förser krogen med
grönt och jordigt. Den gastronomiska ambitionen är ”sky high”
och tekniskt lirar Oaxen i toppen av den svenska kulinariska
elitserien. Man vrider och vänder på det mesta som någonsin är
möjligt med vad man kan göra med de råvaror man jobbar med.
Det är en fröjd att beakta passionen som finns för att prova nya
grepp inom tillagning och kombinationer. Oaxen är fortfarande
en unik restaurang på så vis. Vi anser dock att man lever farligt
nära gränsen till att bli för övertekniska och därmed att den
sanna njutningen i en rätt tappas bort i för stor utsträckning.

Adress Beckholmsvägen 26, 115 21 Stockholm
TEL 08-551 531 05

Öppet Tis–lör från 18:00

Restaurangchef Sara Kalin
Wine Director Carl Johan Troedsson

Internet www.oaxen.com
Antal sittplatser 28

Kökschef Ian Doyle
Sommelier Nicolas Matell Ozawa
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TOTALPOÄNG: 97,16 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

94

Här satsas det inte på mängd och mycket men
Gastrologik har en lista som är väl anpassad efter
kökets prestationer och sedan toppat med lite essenser för oss
vinälskande gäster. Man kommer rätt långt på det och
restaurangens sommelier jobbar smart och effektfullt med
lockande namn och priser på lite mer namntunga saker.
Priserna är också överlag humana och även lite udda saker
lockar och det är inga problem med att vara en vindyrkare och
spendera en kväll här.

MAT & DRYCK I KOMBINATION

97

Sommelierer och och kök har en fin lyhördhet mot
varandra och det är ett mycket finstämt samspel mellan
vin och mat. Men, även om vi tycker att dryckespaketet i sitt
urval lirar med serveringarna mycket väl, och att vinvalen där i
sig är smakfulla, så skulle mat- & dryckupplevelsen som helhet
må bra och höjas med några kompletterande dryckesval. Nu är
det lite defensivt, det går mer på säkerhet om än mycket
elegant sådan, än all in attityd. Men, beträffande denna
restaurang så är det något vi kan leva med, och det går ju alltid
att komplettera med ett par fina buteljer från vinlistan också.

Service & utförande

100

Med Hanna Wessman i rollen som restaurangchef
sattes den sista pusselbiten på plats för att ta
servicenivån till samma höjder som köket befann sig på.
Gastrologik blev komplett. Hanna har nu slutat här och det ska
bli intressant att se om man kan förvalta arvet efter hennes
jobb. Det har i vilket fall som helst börjat bra, atmosfären som vi
vant oss av värme, personlighet, elegans och lyhörd känsla för
varje gästs, ska vi säga speciella egenskap, finns här.
Kunskapen för vad som serveras råder det inga som helst
tveksamheter om och köket låter serveringar rulla ut i ett jämt
och behagligt flöde. Det är ett vasst team här som får oss att må
verkligen bra ända in i själen. Det känns ärligt!

97

Lokalen med läget på Östermalm är som tidigare;
elegant, stilfull och vitt varmt proper med smakfullt
möblemang i ljusare träsnitt. De stora men lättsamma
gardinerna som täcker fönsterna mot gatan skapar intimitet och
ombonad. Köket längst in i restaurangen är öppet och där
passerar vi innan vi sätter oss till bords och får en inblick i dagens
”fångst” samt slår några ord med köksteamet. Det råder en skön
närvaro och rörelse i lokalen. Det blir alltid en väldigt bra
stämning framåt halvvägs genom kvällen och eftersom det är en
sittning som gäller så får vi chansen att göra oss ordentligt
hemmastadda. Ingen stress här, bara att koppla av och go with
the flow. Det är alltid svårt att lämna Gastrologik…

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

97

Det är närapå, när vi verkligen tänker efter, en smått
ologisk ”never ending story” fine dining resa vi tar oss
igenom här. På gränsen till omständlig men samtidigt lekfull,
spirituell, väl avvägd, läcker och fenomenalt… intressant.
Gastrologik är som när CD-skivan tog över efter vinylen och
dess begränsade låtutrymme: nu får vi plats med mer speltid.
Det gällde då att inte bara lägga dit rutinmässiga ”spår” för att
fylla ut den nya generösa tiden. Det är något Gastrologik har
anammat, man skapar en gastronomisk, flytande men variabel
enhet. En balanserad, lång helhetsupplevelse, och vill man ha
vinylskivan så körs det här en nerskalad avsmakningsmeny på
onsdagar och torsdagar.

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

98

Att skriva att Jacob, Anton och köket börjar varje dag ”med
två tomma händer” är kanske en liten överdrift. Faktum är
dock att den gastronomiska upplevelsen bygger på inspiration och
”dagens råvarufångst”, självklart efter säsong och tillgång. Vi
kommer nästan hit som gäster för att se ”vad köket hittat på idag
då”. Det enda vi vet innan är att vi kommer bjudas på mångfald,
kreativitet, skaparglädje, uppfinningsrikedom, innerlighet och inte
minst goda serveringar med passande vinval. Här glömmer man inte
bort det som är det viktigaste i grund vid sidan av ambition och
vackra, lyxiga skapelser: god smak. Varje ingrediens och råvara från
hav, jord, land och växtrike blir en möjlighet att skapa något som får
oss att hängivet och emellanåt förundrat fundera på hur man kan få
en viss råvara att smaka lika vackert som den ser ut. Gastrologik är
lyx med innerlighet och stor ”feel good” faktor.

Adress Artillerigatan 14, 114 51 Stockholm
TEL 08-662 30 60

Internet www.gastrologik.se

Öppet Onsd-lörd från kl 18.00 Antal sittplatser Ca 28
Restaurangchef Maria-Magdalena Johansson

Kökschef Anton Bjurh och Jacob Holmström

Head Sommelier Ellen Franzén
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SUCCÉVINET CUVÉE MADAME
ROSÉ UTÖKAR FAMILJEN
”4/5”
Alf Tumble, Maj 2020

”Vit bourgogne med
stor fyndstämpel”
Fredrik Schelin

”87 LGP”
”Stark rekommendation,
bra kvalitativt vin"
Livets Goda

Art. nrr 2203
Priss 129kr
3%
Alc vol 13%
Vol 75
75cl
5cl
Ursprung Côtes
ôtes de
Provence, Frankrike
ankriike

NYHET!
Art. nr
nr 70303
703
70
303
Pris
Pr
is 1
119kr
19kr
Alc vol 12,5%
Vol 75cl
Ursprung Bour
Bourgogne Frankrike

www.contemporarywines.se

Alkohol är beroendeframkallande.

SANGIOVESE
SPECIALISTER
Vingården Poderi dal Nespoli
har producerat vin sedan 1929 i
regionen Emilia Romagna i Italien.
Genom fyra generationer
vinodlare har de specialiserat sig
på främst Sangiovese och gått
från det ena extraonrdinära
vinet till det andra.
Med anrika traditionsenliga
metoder produceras här prisbelönta

livelywines.se

viner av riktigt bra kvalitet.

NESPOLINO

BORGO DEI GUIDI

PRUGNETO

2019. Art nr 74128, 750 ml,
13% vol. Pris 89 kr.

2017. Art nr: 75988, 750 ml,
14,5% vol. Pris 179 kr.

2018. Art nr: 2313, 750 ml,
13,5% vol. Pris 99 kr.

Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet.

Aur
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TOTALPOÄNG: 97,00 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

95

96

Vinlistan växer för varje gång vi besöker Agrikultur och
denna gång upplever vi att listan fyllts på med viner
som hör ihop med Filips gastronomi – det har blivit ett bättre
samspel mellan mat och dryck. Man gör ett mycket bra arbete
med att ta fram viner med ålder och ursprung. Återigen, ett av
Sveriges mest prisvärda vinpaket för 895 kr.

Känslan i matsalen på Agrikultur är varm och genuin
även om väggarna är kala. De sköna fårplädarna som
klär de redan sköna stolarna får matsalen att slappna av och
man känner sig som hemma. Dofterna från det öppna köket
lockar att få ta del av kökets gastronomi. Det går inte att undgå
hur krögare Filip Fastén har tagit sitt genuina Hälsingland med
sig till Stockholm.

MAT & DRYCK I KOMBINATION

97

Det vi uppskattar är att köket börjar i rask takt med de
första rätterna så man kommer igång. Och likaså vill vi
inte vänta med att få ett glas champagne. Det dröjer inte heller
lång stund förrän glasen är fyllda. Äntligen förstår fler och fler
sommelierer och krögare att det inte är roligt med ett nytt vin
till varje rätt. Äter vi en femrätters så fungerar det absolut med
en dryck till varje servering men i detta fall har vi 16 serveringar
och fem viner inklusive bubbel - vi kan inte annat än att ge Jon
en stående applåd för att han vågar göra så här. Det blir inte
sämre av att vinpaketet är ett av stans mest intressanta. Med
tanke på priset så gör det oss och alla andra gäster glada.

Service & utförande

96

Vi rycks med i Filips vision om att servera mat utan
konstigheter – det vi ser på tallriken smakar som vi
förväntar oss. Ingen extra råvara är tillsatt för att hämma en
annan. Serveringen är oklanderlig och lättsam, tempot är
perfekt och vi vill inte att det skall ta slut. Att köket är med och
serverar flertalet rätter ger en större känsla för deras
fantastiska glöd och ambition om hög gastronomisk nivå.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

99

Att sluta utveckla sig och sin personal måste vara det
tråkigaste som finns. Att sluta upp med att våga och ta
nya oprövade vägar till att kämpa vidare mot nya mål. Tur att
det är precis tvärtom på Agrikultur – det glöder, brinner, ryker
och smakar magiskt. Vi har alltid gillat det som sker på
restaurangen men denna gång så är allt minst ett snäpp bättre
än vanligt.

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

99

Menyn, 1 295 kr fast, är uppdelad i Inledning, Skaldjur/
fisk, Fågel/vintergrönt och Avslut/sött. Det finns även
en extrarätt som denna kväll är löjrom från Kalix, en kräm på
mandelpotatis och brynt smak – den rätten går bara inte att
missa, den är så god att vi ville ha en omgång till. Sen gillar vi
restauranger som vågar sälja. Varför har inte alla restauranger
på denna höga nivå extrarätter, signaturrätter, det triggar oss
som gäster att vilja ha mer och man blir riktigt nyfiken. Filips
känsla för att plocka fram det goda med enkla medel är
genomgående – allt har sin plats och del i menyn utan att något
blir konstigt.

Adress Roslagsgatan 43, 113 54 Stockholm
TEL +46 (8) 15 02 02
Antal sittplatser 24 st +4 i köksbaren

Internet www.agrikultur.se

Öppet Tisdag - lördag 17:00 - 00:00
Kökschef Filip Fastén

Köksmästare Desirée Jaks

Restaurangchef & HEAD Sommelier Jon Bergqvist
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TOTALPOÄNG: 96,83 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

94

94

Agnes vinlista är inte STOR men smart och väl
komponerad. Man fyller inte på källaren bara för
sakens skull, för att det ska vara mycket. Man fyller på med
viner som har substans och funktion, samt givetvis också är
bra och goda viner, passande viner till maten. I år har man fyllt
på med starka kort inte minst från Bourgogne och vi hittar nu
namn som Roulot och Arnaud Ente på listan. Vi dricker bra och
gott på Agnes till humana priser oavsett dignitet på label,
oavsett kända eller okända namn och för den som inte känner
för att ta in buteljvis så finns det ett bra utbud på glas. Det
finns passion för vin på Agnes. Det finns något för alla.

Vi kliver in och möter en rak insyn i det öppna köket.
Där är även ”chefs table” placerat med full insyn vid
den stora köksöppningen. Sedan kommer en lång bardisk som
löper längs den lätt avlånga lokalen med borden placerade
längs ut med fönsterväggen. Det skapar en bistroatmosfär som
framåt kvällskvisten blir till ett härligt sorl med bra musik och
varm känsla. Den långa baren har 18 öppna platser för drop in
och sedan finns det ca 40 bokningsbara platser. Är man fler och
vill boka middag i den varmt robusta vinkällaren gör man det.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

100

Vi kan i princip äta ihjäl oss på Agnes och är du
öppen för det, och beredd att tänja på magsäcken
några tum så är det bara att låta Agnes kärlek till mat, vin och
sina gäster fylla dig på alla sätt och vis.
A la carte är basen och vill man att köket ska bestämma så ber
man om en mix av lite av varje. Vilket vi rekommenderar för
varje rätt som serveras skapar ett sug efter nästa, och så här
håller det på. Det finns en helhet och linje i de olika
rättkontrasterna, i de tyngre som lättare alternativen. Man
lyckas hela tiden behålla en fräschör i maten, även i de
”mäktigare” momenten. Sedan, hur mycket vi än ätit, provat
och tagit oss igenom så kan vi inte låta bli att hedonistiskt
proppa i oss ett efterättsberg som alltid finns på menyn och
som blivit Agnes underbara signum.

MAT & DRYCK I KOMBINATION

99

Med Emelie Svensson har man en av Sveriges bästa
sommelierer i det starka restauranglaget.
Agnes har dock inget utpräglat vinpaket men sätts gärna ihop
till en meny om man som gäst har önskemål om det (kontakta
gärna sommelier om detta vid bokningen så kan de förbereda
på vinpaket och meny), och då känslan och spelet mellan kök
och sommelier är lika fast och säkert som en vinrecension
inristat i sten så är det bara att sitta stilla i båten och låta saker
och ting ske. Lika säkert är det att be om tips beträffande vin
på butelj om det är den linjen för kvällen.

Service & utförande

95

Ödmjukhet, omtanke och känsla präglar servicearbetet
på Agnes. Med det har vi inte sagt att det är perfektion
ut i alla hörn och kanter. Agnes är inte heller en sådan krog där
vi skall ledas ut till toaletten eller att någon ska dra ut stolen
efter bordsfrånvaror. Vi har skrivit det förut och tar det igen: då
restaurangens gäster inte sällan tillhör kategorin ”rejält matoch dryckesglada” blir det emellanåt med andra ord inte helt
sällan lite organiserat skönt småbusigt och fullt här fram mot
kvälls-kvisten. Som det ska och i det här håller Agnes rätt på de
flesta trådar som slingrar sig i allt och håller känslan och
trivseln på högsta nivå.

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

99

Sverige i union med Medelhavet där asiatiska inslag får
krydda anrättningen och allt serverat i ett
bistrogourmet-utförande; Agnes fyller fyra år i december och
man har hållit kvar vid sitt koncept stenhårt och samtidigt
lyckats kännas flexibla, fräscha och uppdaterade. Här handlar
det om de bästa råvarorna no matter what and where och att
driva sig själv framåt, vara öppen för nya input och samtidigt
ha kul, vilket skapar en varierande, levande och ständigt
skiftande meny utan att för den sakens skull tappa sin
grundfilosofi. Vi kan ju heller inte bortse från känslan i att sitta
vid chefs table och tillsammans med köket komma fram till vad
som ska gå direkt ut från öppningen i köket till oss. Agnes
jobbar mot att få en klassikerstämpel.

Adress Norra Agnegatan 43, 112 29 Stockholm
TEL 08-410 470 19
Antal sittplatser 40+18

Öppet tis – torS 17.00 – 23.00
Kökschef Michael KOLLAR

Internet www.restaurangagnes.com
fre 11.30 – 23.00

lör-sön 17.00 – 23.00

Restaurangchef Emelie Svensson, Daniele Jelmini

HEAD Sommelier Emelie Svensson

Sommelier Lisa Jonsson
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Perfekt kombo till Agnes charktallrik

APEROL SPRITZ
Vinglas
5 cl Aperol
7 cl Champagne (Louis Roederer) eller torr
prosecco
2 cl Sodavatten
Blanda aperol och sodavatten. Toppa upp
med champagnen och garnera med apelsin
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Till Agnes ”Crack Pie” passar Cointreaudrinken Sidecar utmärkt.

SIDECAR
Glas: Kylt cocktailglas eller coupeglas/
svängare
Sockrad kant efter tycke och smak
3cl Cognac (Grönstedts VS)
2cl Cointreau
4cl färskpressad citronjuice
2cl Sockerlag (50/50 socker/vatten)

236

”The hop-heavy IPA for the everyday”
Go To IPA är ett praktexempel på Stone Brewings sinne för
välhumlade öl. Med hop bursting-metoden och en blend
av 10 olika humlesorter är denna IPA komplext aromatisk,
med smak av tropisk frukt, persika, citronskal och inslag
av melon.

Nr 88742
Burk, 35,5 cl
Alk vol. 4,7 %
Pris: 18:90 kr + pant

Nu större burk – bryggd i USA

Import: Cask Sweden – www.casksweden.se, @casksweden, #casksweden.se

Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem.
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TOTALPOÄNG: 96,66 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

96

Sommelier Robert Terry har byggt upp en vinlista av
dignitet, fantasi, kvalitet, en del djup och framför allt
bredd, vilket skapar en rolig lista med många olika namn. Vi
gillar det. Det jobbas med mycket klassiska namn, starka
sådana, men även med lite mindre, för den stora massan,
kända namn. Frankrike är naturligtvis och som sig bör starkt
representerat, en hel del godsaker från stövellandet finns här
och beträffande det stora landet västerut med den orange
presidenten så finns mycket gott att botanisera i. Att även hitta
representation från landet ”down under” glädjer oss mycket.
Mycket smått och gott här med andra ord. Prismässigt är läget
ok och det finns ett rikt urval på glas.

95

At Six miljö som helhet med restaurang, cocktailbar,
vinbar, takterrass och musiklounge är väldigt trevligt
att spendera tid i. Ser vi till restaurangen så känner vi oss
mycket hemma och trivs i den elegant interkontinentala
miljön. Köket är öppet med full insyn för alla i lokalen med en
avskiljande stor ”köks/bardisk” där man också kan avhandla
sin måltid, vilket vi gärna gör. Längst in i hörnan vid fönstrena
som vetter ut mot Brunkebergstorg finns det runda bordet där
vi kör en Chefs table med minst sju serveringar. Det är modernt
och propert överlag, men inte kalt eller ovarmt på något sätt.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

MAT & DRYCK I KOMBINATION

98

Avståndet mellan sommelier och kök är litet, eller vi
säger att det är ett tajt spel här emellan. Vi låter mer än
gärna vinvalen hamna i knäet på sommelier Robert, hans val
till de olika rätterna är genuint välplacerade och genomtänkta.
Responsen från köket är också påtaglig. Ingen rätt slarvas bort
med snedträffar, ömsesidig respekt råder. Kör vi en chefs table
kostar menyn från 1 495 kronor och med 7-9 serveringar,
dryckespaket 1 095 kr och Grand Cru 2 100 kronor.

98

Det är gott på At Six. Mycket gott. Man trycker på med
smaker och vågar krydda, men ser alltid till att rätterna
andas, att proportionerna är balanserade, att det finns syra
som ger fräschör utan att bli för transparent och ”tillrättalagt”.
Det känns modernt och klassiskt i samma andetag. Sedan och
inte minst: Josefine Baummann’s efterrätter, vad säger man?
Är ju som den mest rosaskimrande romantiska dröm att förlora
sig själv i. Det är ”matkärlek”.

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

Service & utförande

96

Tempot mellan serveringarna är bra, vi får tid att andas
men blir inte ”kalla”. Sitter vi vid bardisken så är det
nära och snabbt till information från köket om varje rätt som
serveras. Då blir den stora känslan småskalig och familjär. Och
är det något vi vill så är det att prata med köket och ta del av
både deras kunskap och värme inför det här med att ge oss
gäster det godaste av det goda. Vill man å andra sidan inte alls
prata och bara fokusera på god mat och dryck allena så gör
man det bekvämt i restaurangens övriga ytor.

Adress Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm
TEL 08-578 828 000

97

Man jobbar med flyende händer mellan internationellt
och svenskt i grund på ett ytterst självklart vis och
tappar dessutom inte bort passionen. Vi får betänka att här
handlar det inte om att ha öppet tre dagar i veckan mellan
17-23, här ska det levereras varje dag, lunch och middag. Till
svenska som internationella och krävande gäster. Vi är djupt
imponerade över den gastronomiska kvalitet man håller i
detta. Man tummar inte på råvarors kvalitet, jobbar på säsong
och får flyt mellan mat, dryck och avslutande desserter som är
ett måste för att just det; skapa den gastronomiska
helhetsupplevelsen. Det lyckas man väldigt bra med!

Internet www.hotelatsix.se

info@hotelatsix.com

Öppet Varje dag från kl 12.00

Antal sittplatser 110 inklusive chefs table och köksbaren
Kökschef Andreas Askling

Head Sommelier Robert Terry
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KUNGEN AV RHÔNE
E
Michel Chapoutier är en av världens
allra främsta vinmakare. Ingen har ﬂer viner som
m
fått 100 poäng av den amerikanska vintidningenn
Wine Spectator
LES MEYSONNIER
Les Meysonniers är en urtypisk Crozes-Hermitage,,
gjord på 100% syrah från Chapoutiers egna vingårdar.
ar.
Vinet är packat med tät, mörk frukt, björnbär, svartaa
vinbär, lavendel, viol och örter. Smaken är fyllig ochh
elegant med uppfriskande syra och strama tanninerr
och ett läckert pepprigt avslut som kännetecknar
riktigt bra syrah

BELLERUCHE

BELLERUCHE
Côtes-du-Rhône 2018
Artnr 75764
129 kr / 750ml
14,5% Alc vol

LES MEYSONNIERS
S
Crozes-Hermitage 2017
17
Artnr 74136
189 kr / 750ml
13% Alc vol

livelywines.se

Vinet är en klassisk rhone-blend med
övervägande del grenache, en druva som ger härligt
gt
rödfruktiga viner som smakmässigt drar åt jordgubbar
ar
och körsbär. Andelen syrah bidrar med mörk frukt,,
tannin och syra och ger vinet struktur och längd.

Alkohol kan skada din hälsa
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TOTALPOÄNG: 96,33 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

99

Adderar vi Grand Hotells stora källarlista till Matbarens
vinutbud (som vi alltid kan göra här) så har vi en av
landets starkaste vinlistor att botanisera i. Där finns allt!
Matbarens ursprungliga lista fyller dock sin funktion mycket
väl till den meny som gäller med en trevlig blandning mellan
känt och okänt med elegans och Europa som gemensamma
nämnare. Det går alltid också att ”fynda” på något speciellt
som teamet lagt upp som ”dagens”. En sak vi aldrig behöver
vara oroliga för när vi landar på Matbaren är att det inte finns
bra vin och bra sommelierkunskap.

97

Miljön är konstant, knappt märkbara förändringar och
lite finjusteringar har gjorts genom åren, och vi gillar
den. Med bardisken i centrum där vi också kan sitta bra på
höga stolar och inta det vi ska, med det öppna köket som
skapar internationell känsla och så utsikten över riddarfjärden.
Det är elegant och smakfullt. Tidlöst är nog det rätta ordet för
att beskriva Matbarens miljö.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

98

MAT & DRYCK I KOMBINATION

92

Samma meny gäller för lunch och middag. Det är ett
starkt sommelierarbete och det finns en stor känsla
mellan kök och matsal, så rekommendationerna är alltid
välplacerade och smakfulla. Vi känner oss totalt lugna på den
här punkten, det rådande sommelierteamet är väldigt starkt!

Samtliga rätter är mellanstora så det är öppet mål att
brunka loss på flera, eller som i vårt fall, många
läckerheter. Råvarorna är alltid på topp och det råder en
finessig och elegant enkelhet i de olika rätterna, mer skärpta
än tidigare då det emellanåt kunnat svajat och kladda till sig
lite för mycket. Nu är det bara gott och trivsamt!

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

Service & utförande

96

Servicen är uppmärksam med ett flöde som hör
Matbaren till. Korta presentationer och rask men
ostressad servering utan onödiga moment, därtill vänlig med
omtanke i detaljerna. Det flyter på ett mycket behagligt vis
utan att för den sakens skull känns kyligt eller oengagerat. Stor
fingertoppskänsla här.

96

Matbaren börjar bli, eller redan är, en institution i
krogstockholm. Det är en skön ”snack matbar” där du i
en smakfull och avspänd miljö äter väldigt gott och dricker på
en mycket hög nivå om du så önskar. Man håller kvar sitt
grundkoncept med mellanstora rätter och man gör det utan att
tappa gnistan eller kännas ålderdomliga. What goes around
comes around. Matbaren bjuder på ett sinnligt, underbart
gastronomiskt häng av hög klass.

Adress Södra Blasieholmshamnen 6, 103 27 Stockholm
TEL 08-679 35 84
Restaurangchef Lina Hällsten

Öppet Månd-lörd från 18.00
Kökschef Tommy Kobayashi

Internet www.mdghs.se
Antal sittplatser 54
Head Sommelier Simon Samuelsson
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PINOT NOIR
I TOPPKLASS
Klart körsbärsröd färg, medelhög intensitet. Rödfruktig och
intensiv doft med fina toner av
söta röda bär, en sval vegetativ
nyans. Gott till ankbröst med
rödvinssås och råstekt potatis.

Marimar Estate | Nr 74480
Alk halt 14,5% | Pris 429:-

HALLÅ HÖGANÄS
20/11 -19

EXPRESSEN
17/11 -19

Varannan förare som
omkommer i singelolyckor
i traﬁken är alkoholpåverkad.

Dt
STO C K H O LM

244

TOTALPOÄNG: 96,16 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

100

Djurets vinlista är en av Sveriges bästa med bredd,
djup och variation. Prismässigt fortsätter Djuret vara
enastående och ingen gäst behöver känns sig dum eller
diskriminerad. Dyrt blir här överkomligt och billigt betyder
fortfarande bra vinutbud. Här dricker du allt från det lite
enklare till det mest exklusiva, av nyare producenter till mer
klassiska storheter. Världsklass.

MAT & DRYCK I KOMBINATION

98

Det råder inga tveksamheter vilka viner som ska sättas
till 3 eller 5-rättersmenyn. Sommelierarbetet sitter
ryggmärgen och vinvalen är pricksäkra. Man erbjuder inte
mindre än 6 olika vinpaket där Village med 3 viner för 495 kr är
det minst omfattande och det mest omfattande Grand Cru med
5 viner som kostar 1 775 kr. Dessa paket är väl komponerade
att passa till aktuell meny och dessutom har vinpaketen blivit
bättre i år, liksom generösare.

96

Djuret är en fast pärla i den gamla stadskärnan av
Stockholm, personligt, genuin och trivsam och läget i
Gamla Stan bland smala gränder och historiska vingslag är
fantastiskt och ger en speciell atmosfär. Baren ligger vid själva
entrén, och själva restaurangen är liten med en ”större” och
några olika små delar och ombonad med välvda valv och dov
interiör. Det är rustikt elegant och det är en skön stämning här
som lätt kan bli vänligt vinlivlig.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

92

Som nämnts så erbjuds en 3 rätters och en 5 rätters
meny, man har även en helt ”grön” bra meny, med
extra tillval utöver detta såsom förtilltugg, efterrätt och ost.
Det ser mycket bra och fokuserat ut på pappret, och vissa
rätter sitter som smäck - efterrätterna är superba - och är
mycket njutbara, medan en annan rätt har en tendens att bli
lite för mycket där det kombineras i sig självt på ett högst
onödigt vis i vissa moment. Less is more som man säger.
Förutom vinerna då…

Service & utförande

97

Sommelierarbetet och servicegraden har vid våra
besök varit varmt och hjärtligt, ambitiöst och
välmenande. Vid vårt sista besök mitt under coronatider tycker
vi det här var bättre än någonsin.
Här slarvar man inte bort sina gäster, och inget är för bökigt.
Frågor besvaras, information ges utan stress eller falsk glädje.
Vill vi ha fem viner och 20 glas på bordet så får vi det. Vill vi ha
ett glas och ett vin så får vi det.

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

94

Djuret står på en stabil gastronomisk grund och har
alla förutsättningar för att bjuda på en gastronomisk
smällkaramell. Miljön, arbetet med vinerna, ett
matlagningsmässigt och beredningstekniskt förfinat rustikt
gourmetutförande i tänket med de bästa råvarorna. Känslan
för det arbetet är här stor. Lägstanivån är hög och emellanåt
gnistrar det till och då är Djuret en unik attraktion på den
svenska restauranghimlen.

Adress Lilla Nygatan 5, 111 28 Stockholm
TEL 08- 50 64 00 84
Kökschef Martin Steen

Internet www.djuret.se

Öppet Ons - Lörd 17.00-24.00

Restaurangchef Niklas Myrstad

Antal sittplatser 36
Head Sommelier David Svensson
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PUNT ROAD PINOT NOIR 2018
NR: 2955. 149 KR. 13% VOL. 750 ML.
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” GLÖM DINA FÖRUTFATTADE MENINGAR
OM ATT AUSTRALIENS RÖDVINER ÄR
UPPUMPADE SÖTFRUKTSBOMBER.
BLUNDA, DOFTA OCH LÅTSAS ATT DU
SITTER I ETT PRUNKANDE VÄXTHUS.
BREDVID DIG SITTER NÅGON DU TYCKER
OM, NI ÄR LITE FNISSIGA OCH INNE
PÅ ANDRA GLASET. KLOCKAN BÖRJAR
NÄRMA SIG SEN EFTERMIDDAG OCH
NI BESTÄMMER ER FÖR ATT SPELA
SÄLLSKAPSSPEL.”
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Alkohol är beroendeframkallande.
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TOTALPOÄNG: 96,00 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

98

94

Vinlistan är en tour de force här med de främsta
årgångarna och de mest imponerande vinerna. Allt från
kralliga jänkare till elegant bourgogne eller rullande
rieslingviner. Just utbudet av viner från Bourgogne är som en
våt dröm. Priserna ligger i parentes till vad som känns ok, inte
dyrt, men inte heller billigt på de mest namnstarka varorna.
Men det behöver inte heller tömmas plånböcker för att kunna
njuta. Här finns allt från mindre kostsamt och gott till riktigt
kostsamt, och gott.

Stor lokal med restaurangen på ena sidan och bar och
häng med ibland live-DJ eller bara bra musik spelad av
grabbarna i baren gör detta till ett ställe där du äter och sedan
inte sällan hänger kvar för efterdrink i baren. Även om
restaurangen är stor uppstår ändå ofta en ”intim” stämning.
Kanske för att de flesta som hamnar här blir så glada över allt
det goda som finns att tillgå inom restaurangens väggar.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

98

Begreppet ”superbt kött och en riktigt bra flaska vin till
det” uppfylls med råge här. Det är köttmagi och ett
utbud och en kunskapsnivå inom detta som är unikt i den
svenska restaurangvärlden. Men det finns också mer, och
botaniserar vi bland starters så är de små burgarna med
”iWagyu®”-slider till exempel himmelska. Serveras tre till
antalet men skulle kunna vara det dubbla. Grillade bläckfisken
har också kommit att bli en AG-klassiker.

MAT & DRYCK I KOMBINATION

94

Man jobbar inte med dryckespaket, men AG har ett
starkt sommelierteam och rekommendationerna till
de olika rätterna som beställs är träffsäkra, sommelierarbetet
är gediget när det gäller att välja en butelj gott. Dessutom
utförs vinarbetet ytterst proffsigt sett till servering.

Service & utförande

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

94

Man har ett bra öga för sina gäster. Är du en kräsen
vinkund uppfattar man det, är du en kötthuligan ser
man till det. Just nu tycker vi serviceteamet på AG är starkt och
fokuserat. Man är uppmärksam trots den mångfald av gäster
som finns här en kväll. Det är också alltid trevligt att se
Jureskog själv röra på sig kring bord och prata kött.

98

AG är en svensk köttinstitution och fortfarande har vi
inte sett något liknande i Sverige, hur andra än försökt.
Det är all in för oss alla köttälskande restaurangfreaks. Vi
upplever, eller skapar oss är nog mer rätt att skriva, ett oerhört
elegant frosseri när vi besöker AG, en restaurang som vi
ständigt vill, och återkommer till. Hedonistiskt underbart och
samtidigt så mångkulturellt, ja faktiskt!

Adress Kronobergsgatan 37, 112 33 Stockholm
TEL 08-410 681 00

Öppet Lunch månd - fred 11.30 - 14.00

Internet www.restaurangag.se

Middag månd – tors 17.00 – 23.00

Antal sittplatser 115 plus 6 vid chef’s tablE
Restaurangchef Linus Blyckert

Middag fred – lörd 17.00 – 01.00

Kökschef Patrik Loohagen

Head Sommelier Erik Forssell
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TOTALPOÄNG: 95,66 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

95

95

Portal har en kompetent och mycket bra vinlista med
tyngdpunkt på Frankrike både på den vita och den röda
sidan. Snygga instick finns dock från andra länder världen
över, då inte minst Italien som på den röda sidan är mycket
lockande. Champagnelistan är inte omfattande men räcker
mycket långt ändå och innehåller namn som Cristal och Krug
om man vill brassa på lite med prestigen. Prissättningen är
okej, det går att hitta fynd likaså. Utöver vin på glaslistan
serverar man lite finare saker med Coravin. Det känns bra på
vinsidan.

Vi älskar miljön. Souterrängstilen med halvplan ovan,
högt i tak, den lantligt marina barkänslan, de stora,
rundade fönsterna. Det blir trendigt utan att någon ens har
tänkt tanken på att det ska vara just trendigt eller att det ska
kännas trendigt. Dessutom bra musik! Här vill vi hänga länge!

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

98

På Portal är det inte sällan de olika rätterna framkallar
den här djuriska ”fan vad gott det ÄR” känslan.
Det blir lätt mycket av allting här. Mycket vin, mycket mat,
mycket stanna kvar. Vi gillar att man ger maten skjuts i
smakerna, att man lirar på gränsen mellan det mäktiga och
mer transparenta. Det robusta samtidigt eleganta. Det är en
balansgång som Portal hanterar mycket bra.

MAT & DRYCK I KOMBINATION

93

Man kör lunchmeny och kvällsmeny. Lunchmenyn en
mindre variant av middagsmenyn. Man har inget direkt
vinpaket till detta förutom till större sällskap som önskar det,
men i sommelier Lina Wallfält har Portal en naturkraft som kan
ge superb vägledning för den som vill vara lat och bara säga
”ge mig något gott som kommer funka till maten”.

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

98

Att vara en krävande gäst på Portal är något vi
rekommenderar. Attityden som gäst ska vara ”vi vill
prova mycket” lönar sig. Böka lite, det är då vi på allvar få ta
del av allt det goda som Klas & Co levererar ut från köket här.
Gastronomisk husmanskost med fine dining stuk i svensk och
internationell nivå, ja, kanske det, men vi vill inte lägga in
Portal i nåt fack, vill bara säga att det serveras jävulusiskt god
mat här vackert serverat och med de bästa råvarorna, och vill
du dricka gott till det så är möjligheterna mycket goda. Portal
är liksom restaurangkompisen Agnes en kvarterskrog på fina
gatan. Genuint och generöst.

Service & utförande

96

Ja, finns inte så mycket att klaga på. Vi får det vi
beställer utan krusiduller, vi får den information vi
behöver och mer därtill om vi så vill. Tempot mellan
serveringarna är lyhört och bra, det eminenta vinet vi beställer
serveras med stort självförtroende och i bra samspråk med
gästen, det vill säga oss. Ödmjukt och varmt skulle vi vilja säga.

Adress St Eriksplan 1, 113 20 Stockholm
TEL 08-30 11 01

Internet www.portalrestaurant.se

Öppet Tis-ons 11.15-23.00

tors-lör 17.00-23.00

Antal sittplatser Ca 60
Kökschef David Ljungqvist

info@portalrestaurant.se

Baren: tis-lör från kl 16.00

Restaurangchef Robin Eriksson
Head Sommelier Lina Wallfält
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Livets Goda Premium
Är du precis som oss och bara älskar mat och dryck, låter
nyfikenheten och upptäckarlusten styra? Då kanske vår
premiumtjänst kan vara något för dig. Priset - 49 kr/mån
eller 299 kr/år tycker vi är sympatiskt och du som läsare
får då tillgång till en hel del extra läsning. Via hemsidan
kan du nämligen logga in och få hela vårt vinotek med
tusentals provade viner i telefonen. Plus våra recensioner
av dryckesnyheter på Systembolaget, bilagor,
djupgående artiklar om dryck och givetvis en hel del
annat som exklusiva erbjudanden, provningar m.m.
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TOTALPOÄNG: 95,66 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

91

Ja, hit går man naturligtvis inte för att dricka vin och
leta storheter på en omfattande vinlista. Med det sagt så
finns det dock en vinlista där det alltid finns några enstaka
champagne eller vita viner av dignitet att fynda. Vid vårt
senaste besök kunde vi komplettera dryckespaketet med ett
strålande vin som 2015 Corton Charlemagne från domän
Joseph Drouhin och förföriska champagnen 2004 Heidsieck
Blanc des Millénaires till mycket facila priser. Sådant kan vara
värt mycket i vissa moment.

93

Här känns det som att kliva in i vardagsrummet hos en
japansk familj som har en mysig och smått galen fest.
Det är enkelt, nästan ”naket” men smakfullt och stilfullt med
den stora bardisken i trä där vi spenderar kvällen och mycket
passande till det vi är där för att göra: äta och dricka gott och
umgås med varandra och emellanåt också med likasinnade
gäster.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

100

På Soyokaze gäller en Omakase meny för 1 395
kronor och ”Baggis” använder 15 olika soya såser
till sina serveringar. Det säger lite om den balans och
fullkomlighet han eftersträvar med sin japanska sushikonst,
och som vi då direkt får uppleva själva och hänge oss åt. Det är
rakt igenom briljant!

MAT & DRYCK I KOMBINATION

95

Här är det ju bara att hänga med på de sake och öl som
Batjargal Ochirbat, ”Baggis”, och hans dotter Jackie
sätter upp till de olika serveringarna. Det sitter som gjutet och
ger dimensioner och nyanser. Att komplettera med ett bra
bubbel eller ett drivet vitt vin från Tyskland eller Bourgogne är
inte heller det helt fel för att få den sista pricken över i:et.

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

Service & utförande

95

Svårt att misslyckas med den närkontakt med chef som
här råder, ståendes mitt emot oss bakom den bardisk
som vi sitter och serveras på. ”Baggis” och hans bror
Dulamsuren Gongor matar ut den ena ”go´saken” efter den
andra och Jackie häller sake, öl och vin samtidigt som hon
mellan serveringarna går till skivspelarna och väljer musik,
som hon ibland låter oss gäster välja eller ha önskemål om,
och det har vi ju förstås också. Allt andas samma geniala
enkelhet som rätterna vi äter.

100

Vi har sagt det förut och vi säger det igen:
sushibaren Soyokaze är en monumental uppvisning
i råvaror och med ödmjuk hand planterat i en av Sveriges
främsta sashimikockar och hans familj som serverar oss en
avsmakningsmeny som är ett sällan skådat hantverk där
orientaliska drycker, bärs, buljonger och téer går före vinlistan
och serveras med de absolut bästa råvarorna som havet kan
erbjuda. Soyokaze drar oss in i en exotisk matvärld som vi
nästan aldrig vill lämna.

Adress Frejgatan 3, 114 20 Stockholm
TEL 08-599 954 73
Antal sittplatser 12

Internet www.soyokaze.se

Öppet tor - lör 19:00 - 22:00

Kökschef Batjargal Ochirbat

Sommelier Jackie Batjargal
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Namnet 50° Riesling har sin förklaring.
Raktigenom vinodlingarna går
nämligen den 50:e breddgraden, den
gräns som anses vara den nordligaste
h
för att odla druvor till kvalitetsvin. Och
riesling är en av de mest eleganta och
lagrings- dugliga av de gröna
druvsorterna.
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50° RIESLING TROCKEN
NR 5824. 12% VOL. 750 ML 9 KR.

Alkohol kan
skada din hälsa.

WWW.HENKELL-SVERIGE.SE
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TOTALPOÄNG: 95,33 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

92

Länge har det varit sake och öl som gällt här, men det
märks att vinintresset blivit genuint då vinlistan har
växt betydligt de senaste låt oss säga tre-fyra åren. Bra
champagneutbud med både klassiska och med ”okända” kort
och överlag mycket bra och starka vinkort, främst på den vita
sidan, med snyggt satta priser. Det handlar inte längre bara om
sake här, vinet har smugit sig in. Eloge!

MAT & DRYCK I KOMBINATION

98

Man serverar en meny som kostar 785 kronor och ja,
sake- och öl paketet, det stora, är såklart en guds gåva
till oss gäster som hela tiden vill gå all in på allt som är
tillgängligt till menyns olika rätter. Ett glas champagne kan
komplettera det hela bra också. Det här kan killarna på Sushi
Sho i sömnen, det är en vacker ”sömn”.

Service & utförande

95

Ja, du sitter vid bardisken och bakom den tillagas allt
så du äter mer eller mindre ”ur händerna” på
köksmästare Carl Ishizaki & Co som förklarar vad det är vi äter,
och dricker till. Rätt för rätt. Tempot är ganska högt så det vill
till att hänga med. Detta skapar emellanåt nästan ett skönt
djuriskt beteende. Det ska ätas ofta med händerna, sörplas
sake och vara just lite djuriskt njutbart.

Adress Upplandsgatan 45, 113 28 Stockholm
TEL 08-30 30 30

91

Litet, vi sitter på höga barstolar och med antalet gäster
man sätter vid varje sittning, det vill säga 12, blir det rätt
trångt kring bardisken med oss gäster på ena sidan och Carl
och hans kockar på andra sidan där de tillagar nästan all mat.
Men det är också det som är grejen här. Det skapar bra
stämning. Det finns även 4 platser i en soffa vid fönstret vid
kortsidan av baren som också är ”trångt” men gemytligt. Det
är smått rustikt – toaletten inbjuder inte till några längre
”sittningar” – och en inredning utan krusiduller. Det behövs
inte mer än så!

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

98

Det är precis som rubriken i denna kategori: gott,
balanserat och välproportionerat. Det är ”sushi” och
Japan med mycket smak och rikt omfång beträffande vad det
är vi får serverat. Naket i ena stunden, mer aromatiskt och
intensivare i andra. Menyn varierar som så oftast efter utbud
och säsong men vissa ”klassiker” har vi upplevt alltid finns och
inte oss emot. Annars som sagt, bara det bästa är gott nog. Och
det är gott!

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

98

Det är gott, lärorikt och extremt kul att spendera ett
par timmar här. Det gör att tiden aldrig räcker till, två
timmar går snabbt och vi vill alltid vara kvar. Sushi Sho är en
svensk Japan oas och en skinande pärla i Vasastan, det finns
en underbar hardcore attityd över det hela. Rock ´n soul helt
enkelt. Du får en upplevelse som du vill återkomma till så ofta
du kan, det är ett mycket bra betyg det.

Internet www.sushisho.se

info@sushisho.se

Öppet Tis - Fre tre sittningar: 17.00 – 19.00, 19.00-21.00, 21.00-när alla gått hem…

Lör 5 sittningar: 13.00 - 15.00, 15.00 - 17.00, 17.00 – 19.00, 19.00 – 21.00, 21.00 – tills alla gått hem…
Antal sittplatser 12 barplatser och 4 platser i en soffa vid fönstret vid kortsidan av baren.
Köksmästare Carl Ishizaki
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Prenumerera på vår värld...
Prenumerera på Livets Goda eller Whisky&Bourbon
Vill du prenumerera på antingen Livets Goda eller vårt Whisky & Bourbonmagasin, digitalt eller som papperstidningså kan du teckna din
prenumeration på vår hemsida, www.livetsgoda.se
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TOTALPOÄNG: 95,16 LGP
VINLISTAN

LOKAL & MILJÖ

92

Skönt att se äkta glädje i denna restaurangs sommelier
igen. Den biten har nämligen varit ojämn de senaste
åren. Nu pratas och skrattas det inför varje vinval och det går
inte att inte tycka om denna glädje. Vinlistan har många
guldkorn som är bra prissatta men är också fylld med många
okända producenter och då är det bra med en sommelier som
på ett kunskapsfokuserat sätt lotsar gästen genom dessa delar
av vinvärlden.

96

Restaurang Ekstedt kan kännas sparsamt inrett. Men
tar man sig tid och ser alla detaljer så finner man en
varm och mycket stilfull matsal. De varma härliga dofterna från
vedens sprakade kryddighet möter oss redan vid entrén. Det är
defacto väldigt mysigt att husera på Ekstedts.

HELHET MAT: HUR GOTT, BALANS & PROPORTIONER

96

MAT & DRYCK I KOMBINATION

95

Sommelierarbetet är mycket präglad av ”det naturliga”
men dessa val matchar rätterna bra. Just på denna bit
är det i år mycket bättre här än det varit tidigare. Valet av dryck
till den goda gastronomin sitter klockrenare och för den som
inte vill gå all in på dryckespaketet så finns hyfsade alternativ
på vinlistan att greppa tag i.

Tanken med att allt är tillagat över eld är spännande.
Det är en viktig kunskap som köket besitter, att kunna
behärska denna heta källa. Ibland kan det dock kännas lite för
mycket med allt som är eldat och rökt. Men menyn känns bra
och vältänkt och kökschefen Florencia Abella’s glöd för att
åstadkomma den bästa gastronomin som går att uppbåda är
mycket glädjande att notera. Ekstedt känns inspirerande, igen.

GASTRONOMISK HELHETSUPPLEVELSE

Service & utförande

96

Rätterna kommer jämnt och menyn håller bra tempo.
Vi har nöjet att se samtliga rätter göras klara mitt
framför våra ögon och det förhöjer verkligen känslan. Många
rätter är vackert upplagda och vi skall absolut inte sticka under
stolen med att restaurangens chef’s table är en plats där alla
genuina gourmander borde se till att få sitta. Det borgar som
sagt för hög servicefaktor.

96

Även om det fortfarande råder vissa tveksamheter med
vinlistans omfattning och urval så trivs vi mycket bra
på Ekstedt, det som är härligt är att här får man verkligen tiden
för att prata gastronomi med köket och drycken med
sommeliern. Det finns en fin öppenhet och ödmjukhet här,
vilket är värmande för gästen. Tappa inte det!

Adress Humlegårdsgatan 17, 114 46 Stockholm
TEL 08-611 12 10
Antal sittplatser 40

Internet www.ekstedt.nu

Öppet Tis-Fre: 17.30-24.00 Lörd: 16.00-24.00

restaurangchef Helene Söderberg

KöksMÄSTARE Florencia Abella

HEAD SOMMELIER Arvo Andersson
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Livets Goda

DRYCKESTIPS

Vill du varje vecka få dryckestips direkt i
mailen som är provade av vår expertpanel?
Dessutom helt gratis...
Då är Dryckestipset något för dig!
Anmäl dig till info@livetsgoda.se med
ämnesraden ”Dryckestipset”.

LIVETS GODAS
VINKLUBB
Vill du vara med i Livets Godas vinklubb och
få verkligt exklusiva vinerbjudanden?
Anmäl dig till info@livetsgoda.se med
ämnesraden ”Livets Godas Vinklubb”.

År a 020
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Avspänd, liten och gemytlig miljö, ett kunnigt

som går varm med LP-klassiker vi alla älskar.

team med passion för vin i vinets bemärkelse,

Vissa ställen ska aldrig förändras från vad det

vinlista med stor mångfald liksom ett

är just nu och precis idag. De ska förädlas,

fenomenalt utbud vin på glas, passande och

vårdas och besökas.

högklassiskt tilltugg och så en vinylspelare

Folii har hittat precis rätt!

J db

Adress Erstagatan 21, 116 36 Stockholm
Tel 08-506 400 85

Internet www.folii.se

Email drick@folii.se

Öppet Tisdag-Söndag 16:00 - 00:00

På grund av coronaviruset kan öppettiderna vara tillfälligt ändrade.

257

Livets Goda
Följ oss på vår resa...
H T T P S : / / W W W . FAC E B O O K .C O M / L I V E TS G O DA /

H T T P S : / / W W W . I N STAG R A M .C O M / L I V E TS G O DA _ M AGA Z I N E /
@ l i ve t s g o d a _ m a g a z i n e

WWW.LIVETSGODA.SE

