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Personligt litet hotell
i Östhammar, nära
havet och Roslagsnaturen. Vid fint väder kan du
äta frukost under fruktträden i trädgården.
Kyrkogatan 4,
Östhammar
Tel: 0703-61 88 17
www.johanssonsgardshotell.se
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SMÖRGÅSTÅRTERIE T
Den klassiska smörgåstårtan har definitivt fått revansch – hitta
en ny favorit på Smörgåstårteriet. Kvällstid serveras en avsmakningsmeny där temat är Sverige
och landskapens typiska
råvaror.
Dalagatan 42, Stockholm
Tel: 08-94 91 13
www.smorgastarteriet.se
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RODDARHUSE T
Kafé och galleri vid
vattenbrynet i Vaxholm. Perfekt ställe att
avnjuta en hembakad paj
med sjölivet som underhållning. I galleriet säljs
hantverk och konst från
tidigare utställare och från
de egna ateljéerna.
Östra Ekuddsgatan 21,
Vaxholm
Tel: 0734-34 36 10
www.roddarhuset.se
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RC CHOCOL AT
Bakverk, praliner och
bröd hittar du på RC
Chocolat i Sigtuna. Under
sommaren är också
glass-produktionen igång
– välj mellan sorbet på
färska bär eller Valrhonachoklad. All glass görs på
ekologisk mjölk och naturliga råvaror. I sommar
tillverkar man även
mjukglass.
Stora Gatan 49 och 50,
Sigtuna
Tel: 08-594 803 85
www.rcchocolat.se
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ÄNGSHOLMENS
GÅRDSMEJERI
På Ängsholmen trivs
de italienska vattenbufflarna vars mjölk blir till
mozzarella, scamorza och
andra ostprodukter som
säljs i den egna gårdsbutiken. Nu finns även burrata,
som är kungen av
mozzarella.Öppet lördagar
och söndagar under
sommaren.
Floberga 915, Harbo
Tel: 0738-13 48 49
www.angsholm.se
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M ATILDAS
K VARTERSKROG

BERGALIV/LOF THUSE T

KAFE ANNO 1762

Lofthuset är det
45
första av fyra
retreathus som Bergaliv
har färdigställt. Huset är
ritat av Hanna Michelson.
Inspirerad från barndomen av drömmen om
en trädkoja. I den gamla
skidanläggningen
Orfabacken står nu en
10 meter hög trädkoja
bestående av 2 rum varav
det översta bjuder på en
storslagen utskit över
Ljusnan. Hit kommer man
i första hand för avkopplingen, men omgivningen
bjuder även på bad,
vandring, klättring och
mountanibike. Skidbackens gamla liftstation
är ombyggd till bryggeri
för ekologiskt öl och där
finns också servering.
Åsberget, Orbaden,
Vallsta
Tel: 0278-261 21
www.bergaliv.se

Tyskt surdegsbageri,
butik och kafé med
ekologisk inriktning. Från
midsommar serveras också svensk glass. Testa
Västerbottenbägaren med
glass av hjortron, blåbär
och vanilj samt färska bär.
Olofsfors Bruk,
Nordmaling
Tel: 070-249 98 44
www.olofsforsbruk.nu/
kafe-anno-1762

RÅ SUNDSVALL

Det är är inte bara
norra Sveriges nya
designhotell, Kust Hotell
och Spa är även en upptäcktsresa längs Piteälven. Sveriges högsta
rooftopbar med en utsikt
som sträcker sig från fjäll i
norr till skärgård i söder.
Kust Hotell och Spa
är rekomenderat i White
Guide 2019.
Hamngatan 60,
Piteå
Tel: 0911-30 000
www.hotellkust.se

Restaurang och bar
som satsar på mellanrätter för den maximala
smakupplevelsen. Det
finns både varma och
kalla rätter att välja
mellan, så varför nöja sig
med en?
Nybrogatan 16,
Sundsvall
Tel: 0703-97 50 60
www.rasundsvall.se
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SÅGVERKE T

Kvarterskrog där mat
43
från lokala producenter står på menyn, till
exempel gårdsgris från
Havor lantbruk och ostar
från Vilhelmdals gårdsmejeri. Under säsong
skördas örter och grönsaker från det egna
trädgårdslandet i Ockelbo.
Timmermansgatan 23,
Gävle
Tel: 026-62 53 49
www.matildas.nu

I den lilla byn Rö
längs Höga kusten
har Charbel Gabbour och
David Fahlén skapat en
oas för mat och möten.
Här kan du bo, äta och
fika med magiskt vacker
utsikt över vattnet. Nytt för
sommaren är paket för
vandring, golf och
havskajakpaddling.
Rö 303, Utansjö
Tel: 0611-640 11
www.sagverket.se

TROLLH ARENS FISK

VILL A FRAXINUS

Längs natursköna
44
Jungfrukusten hittar
du Trollharens fisk. Med
utsikt över sjöbodar och
bryggor kan du avnjuta en
av Sveriges förmodligen
längsta och kanske mest
välsmakande fiskbuffé.
Trollharen 805,
Ljusne
Tel: 0297-33105
www.trollharensfisk.se

Norrländsk visningsträdgård för den
som gillar gröna rum.
Sommartid håller trädgårdskaféet och
restaurangen öppet.
Schnitzeln som serveras
sägs vara den bästa norr
om Wien.
Hyndtjärn 120, Nordingrå
Tel: 0613-121 45
www.villafraxinus.se
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KÖKSBAREN
Köksbarens koncept
är att servera förstklassig mat utifrån
säsongens råvaror. Man
hängmörar också sitt eget
kött som sedan grillas i
träkolsugn.
Rådhusesplanaden 17,
Umeå
Tel: 090-13 56 60
www.koksbaren.com
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KUST HOTELL OCH SPA
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HEMM AGASTRONOMI
Matbar i Luleå som
drivs av stjärnkocken
Simon Laiti. Kvällsmenyn
består av olika mellanrätter där fokus ligger på
lokala råvaror. Här finns
också ett bageri och en
delibutik med både
norrländska och internationella delikatesser.
Norra Strandgatan 1,
Luleå
Tel: 0920-22 00 02
www.hemmagastronomi.
se
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