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SPRITFABRIKEN

24 Den gamla 
akvavitfabriken från 

1896 huserar ett tiotal 
butiker, matställen och 
entreprenörer – och fler 
tillkommer. Ett bra 
utflyktsmål. Under 
sommaren arrangeras 
också event. 
Fabriksgatan 2, Ödåkra 
www.spritan1897.se

SILLEN & MAKRILLEN 

25 Strandbelägen res- 
taurang i centrala 

Helsingborg. Som namnet 
antyder serveras en hel 
del fisk men här finns 
också något för kött- 
älskaren. Prova den 

populära söndagsbrun-
chen under sommaren.
Gröningen Norra 1, 
Helsingborg
Tel: 042-28 15 53
www.sillenmakrillen.se

SUSSIES CAFÉ 

26 Vill du smaka äkta 
småländsk ostkaka 

ska du bege dig till 
Sussies lantkafé i 
Flattinge utanför Ljungby. 
Ostkakan bakas enligt 
mormors recept och 
serveras med sylt och 
grädde. 
Flattinge Gärdet 1, 
 Vittaryd
Tel: 070-302 92 68
www.ostkaka.nu

PM & VÄNNER 

27 Hotell, restaurang, 
bistro, takbar och 

bageri gör PM & Vänner  
till en naturlig mötesplats  
i Växjö. Maten speglar det 
småländska landskapet, 
där skog, äng och sjö 
representeras på tallriken.
Västergatan 10, Växjö
Tel: 0470-75 97 00
www.pmrestauranger.se

BRUNSTORPS CAFÉ 

28 Kafé i äppellundarna 
utanför Jönköping, 

med härlig utsikt över 
Vättern. Gården med  
anor från 1300-talet 
lockar många besökare 
sommartid. 
Brunstorps gård, 
 Huskvarna
Tel: 036-14 50 20
www.brunstorpscafe.
com

KNÄPPINGSBORG 

29 I de före detta snus- 
fabrikerna i centrala 

Norrköping kan du äta en 
god bit mat eller shoppa 
kläder, inredning och 
delikatesser. På torget 
anordnas konserter och 
teater under sommaren.
Skolgatan 1,  
Norrköping
www.knappingsborg.se

CAFÉ MUNTERHUSET

30 Mysigt loppisinrett 
kafé i Vrena. Testa 

våfflorna eller Ångbåts-
mackan från den ekolo- 
giska och närodlade 
menyn. 
Strand vägen 1, Vrena
Tel: 0155-910 20
www.munter.nu

LIDÖ

31 På Lidö i 
Norrköpings 

skärgård kan du både bo 
och äta klimatsmart.Här 
finns den prisbelönta 
stugan Nolla som är 
byggd av hållbara 
material att hyra.Bakom 

projektet står Zero Island. 
Tillsammans med kocken 
Jonas Svensson har man 
även tagit fram en hållbar 
meny. Boka genom Lidö 
Värdshus. 
Lidö 1, Gräddö 
Tel: 0176-404 99 
www.lidovardshus.se  

MARSIPANGÅRDEN

32 Kafé med egen cho- 
klad- och marsipan- 

tillverkning i mysig sekel- 
skiftesmiljö. Om vädret 
tillåter är trädgården öpp- 
en. Glöm inte att avsluta 
besöket i butiken där det 
finns ett trettiotal pralin- 
sorter att välja mellan.
Östra Långgatan 27, 
Trosa
Tel: 0156-139 08
www.kutterkonfekt.se

ANNAS HEMBAGERI

33 I Mariefred bakas 
småkakor och bröd 

med mycket surdeg – och 
kärlek. Utsågs till Årets 
hållbara kafé i White 
Guide Café 2018-19. 
Prova kardemumma-
bullarna som man ofta får 
rykande varma direkt från 
plåten. 
Hammarvägen 2, 
Mariefred
Tel: 0159-318 18
www.annashembageri.se

SKOMAKARGÅRDEN 
B&B

34 Det finns mycket att 
upptäcka i Marie- 

fred. Sov över på detta 
enkla men pittoreska 
boende i en tidigare 
skomakarverkstad. 
Långgatan 8, Mariefred
Tel: 076-233 00 63
www.skomakargarden.se

SCARFÓ GELATERIA

35 Till glassbaren i 
Bromma ringlar kön 

lång, och det är inte svårt 
att förstå. I de ljusa loka- 

lerna med marmordisk 
serveras egentillverkad 
glass av de bästa råvaror- 
na, utan konserverings- 
och färgämnen.
Ålstensgatan 12, 
Bromma
Tel: 08-25 35 05
www.scarfo.se

TEATERN

36 Foodcourt vid 
Skanstull. Men det 

är inte vilken snabbmat 
som helst som serveras 
här när Sveriges kockelit 
står bakom grytorna. 
Prova kvalitetskorv från 
Fäviken eller Stefano 
Catenaccis smårätter från 
världens kök. 
Ringen centrum, hörnet 
Götgatan/Ringvägen, 
Stockholm
www.ringencentrum.se/
teatern

ARTIPELAG

37 I Värmdö, strax utan- 
för Stockholm, ligger 

denna pärla till konsthall 
som byggdes av Björn Ja- 
kobsson, mannen bakom 
BabyBjörn. Sommarens 
stora utställning visar verk 
av den italienska 
konstnären och designern 
Fornasetti. 
Artipelagstigen 1, 
 Gustavsberg
Tel: 08-570 130 00
www.artipelag.se
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