STOCKHOLM |

Uit eten

Stockholm
HET IS EEN WERELDSTAD, MAAR HET
IS ER HARTSTIKKE GROEN. EN
HARTSTIKKE BLAUW, WANT OP
VEERTIEN EILANDEN WORDT
STOCKHOLM VAN ALLE KANTEN
OMGEVEN DOOR WATER. SOMS KUN
JE ER ZWEMMEN, SOMS SCHAATSEN,
MAAR ÁLTIJD VOORTREFFELIJK ETEN.
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Dat lokaal eten trendy werd, begon in het Hoge Noorden.

kocht, alle soorten ingelegde haring, fruit en groenten,

Noma’s René Redzepi en Magnus Nilsson van Fäviken zijn

delicatessen en broden. Bij verschillende winkeltjes kun je

inmiddels wereldwijd bekend. Voordat deze trend inzette,

aan een smalle bar eten en drinken, zoals bij vishandel Lisa

trokken de Zweedse koks die echt iets wilden bereiken naar

Elmqvist, die de vetste gerookte zalm ever heeft. De markt is

Frankrijk en Italië om daar verder te leren. Gelukkig keren ze

eigendom van de stad.

nu terug, met de opgedane expertise en kennis onder de

Nog een goede markt, met internationale allure, vind je bij

arm. Want ook zij hebben in de gaten dat hun regio

de ondergrondse Hötorget-markthallen. Goed voor een

inmiddels duizelingwekkend veel meer biedt dan

tas vol gezonde snacks (noten, vruchten), maar ook voor

gehaktballen en gevulde koolbladeren.

een bord eten, to stay or to go. Op zondag is er een grote

ZWEEDS

vlooienmarkt.

Oaxen Krog & Slip, Beckholmsvägen 26, oaxen.com

Voor de modern-Zweedse keuken moet je naar Oaxen. Het

Östermalms Saluhall, Östermalmstorg 114, ostermalmshallen.se

restaurant bestaat al zeventien jaar, maar verhuisde recent

Hötorget, Hötorgshallen, 11157, hotorgshallen.se

van het afgelegen eiland Oaxen, onderdeel van een
archipel ten zuiden van Stockholm, naar een oude

KOFFIE/ONTBIJT/LUNCH

scheepswerf in het stadsdeel Djurgården. Oaxen bestaat

De Zweden zijn gek op koffie. Een goeie bak schenken ze

uit een brasserie (Slip) en restaurant (Krog). Eet er bijvoor-

bij bakkerij Urban Deli op Skånegatan 76, waar je dan

beeld gerookte haring met beurre noisette, dille en appel,

meteen ook allerlei zuurdesembroden kunt kopen. Of kunt

gegrilde forel en asperges van Gotland met geraspte kaas

ontbijten, of een belegd broodje kunt meenemen. De

uit het plaatsje Oviken. De ingrediënten komen voor het

eigenaren hebben op Nytorget trouwens ook een super-

merendeel uit Zweden. De huisgemaakte limonade met

markt met gezonde spulletjes en een smoothiebar. En ze

gember is ook een aanrader.

runnen een hotel.

Meer Zweden vind je in een van de mooiste overdekte

Muziekliefhebbers halen hun koffie bij de stoere platen-

markten ter wereld: Östermalms Saluhall uit 1888. In de

zaak Louie Louie. Je kunt hier ook terecht voor heerlijke

zeventien stallen wordt prachtig gemarmerd vlees ver-

salades, kleine gerechten en belegde broodjes.
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Bij café, boulangerie en patisserie Saturnus kun je gewel-

gebraiseerde ossenstaart met pappardelle, ossenmerg en

dig lunchen in Franse stijl. Wil je het helemaal bont maken,

truffel verlaat je met liefde het knusse stadscentrum voor

bestel dan de traditionele brunch. En probeer met mooi

de wijk Kungsholmen, waar restaurant AG te vinden is.

weer een plekje op het terras te bemachtigen.

Ook vlees, maar dan anders: worst, oftewel korv. Zweden

Urban Deli, bageriet, Skånegatan 76, urbandeli.org

zijn er gek op. Overal in de stad staan korv-standjes. De een

Louie Louie, Bondegatan 13, louielouiesthlm.wordpress.com

beter dan de ander. Als je zeker wilt zijn van een lekker

Saturnus, Eriksbergsgatan 6, cafesaturnus.se

broodje worst, ga je naar Östermalms Korvspecialist op
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ze zo’n veertig soorten, van Italiaans tot Turks, waaronder
een broodje kabanoss: een pittige Hongaarse worst met

komen vrienden, familie en collega’s samen om thee en

zuurkool op knapperig stokbrood.

koffie te drinken met taart of een hartig hapje. De fika wordt

AG, Kronobergsgatan 37, restaurangag.se

zelfs ingeroosterd op werkdagen. Ga ervoor naar

Östermalms Korvspecialist, Nybrogatan 57, ostermalms-

Svenskt Tenn, wat gek genoeg een interieurzaak is die

korvspecialist.se

richtster Estrid Ericson was zo gek op thee dat ze in de

INTERNATIONALE ALLURE

winkel een kleine theesalon opende. Een interne theespeci-

In het chique Nobis Hotel zit een van de betere restaurants

alist is verantwoordelijk voor de inkoop en maakt eigen-

van Stockholm: Caina. Dit Italiaanse restaurant is een her-

handig blends, wat resulteert in een kaart met vijftien thee-

opening van de in 1980 geopende bistro Caina in de wijk

ën. Erbij hebben ze bijvoorbeeld een roggebroodje met

Södermalm. Nieuwe plek, frisse start. Aan het roer staat de

blauwschimmelkaas, verse vijgen en cress.

familie Catenacci, die ieder seizoen de beste ingrediënten

Ook in Djurgården, ten noordoosten van Oaxen, ligt een

uit Italië haalt. Uit de keuken geen pizza, maar andere

ander fika-paradijs. Tussen de appelbomen en rozenstrui-

Italiaanse klassiekers zoals ravioli gevuld met ricotta en

ken vind je Rosendals Trädgård, een prachtige tuin met

citroen met saliebotersaus en tiramisu. De keuken wordt

café waar ze koken met de eigen biologisch-dynamische

bestierd door chef Luciano Aru en gastronomisch directeur

oogst. Voor de lunch worden de beroemde wortelcake,

van Nobis Group Stefano Catenacci.

kaneelbroodjes en koekjes uitgestald naast salades, sand-

Schuin tegenover Caina, aan het Berzelii Park zit Berns, dat

wiches en kruidenthee. Rosendals Trädgård verzorgt ook

bestaat uit een hotel, restaurant, concertzaal en verschil-

catering, heeft een eigen bakkerij, bijenkorven en een

lende bars. Het gebouw opende 150 jaar geleden als

winkeltje.

patisserie en restaurant voor de gegoede burgerij. Hier

In de chique wijk Östermalm zit sinds een jaar de eerste

werd ook de cancan in Zweden geïntroduceerd. Het hotel

conceptstore van de bekende patisserie Lenôtre buiten

opende in 1998. Hotelgasten nemen de lift naar de boven-

Frankrijk. Het loopt nog niet echt storm, vertelt franchise-

ste verdieping, naar het prachtige dakterras met cocktail-

nemer Roy Rahbè. Aan de gebakjes, macarons en choco-

bar en spectaculair uitzicht. Wij gaan echter net zo lief naar

lade ligt het niet. Lenôtre werkt met de beste ingrediënten

de Spegelbaren. Deze prachtige bar is geïnspireerd op de

uit de hele wereld en maakt alles in Frankrijk. Eén tot drie

speakeasy’s uit de tijd van de Zweedse drooglegging, met

keer per week wordt er verscheept naar Stockholm. Een

veel hout en art nouveau. Vanaf het balkon kijk je uit op het

van de specialiteiten is de körsbär paj – een taartje van

restaurant en de bar loopt met mooi weer verder in de

kwark en amandel; heerlijk romig, fris en licht zurig.

serre. Het gebouw, en vooral de concertzaal, is opgesmukt

Svenkst Tenn, Strandvägen 5, svenskttenn.se

met weelderig goud, krullerige ornamenten, muurschilde-

Rosendals Trädgård, Rosendalsterrassen 12,

ringen en glimmende kroonluchters. Barokliefhebbers

rosendalstradgard.se

sluiten hier dansend de dag af op een van de vele feesten

Lenôtre, Karlavägen 59, lenotre.com

die in Berns worden gehouden. Natúúrlijk met een cocktail

VLEES

in de hand.
Van een heel ander kaliber is Indian garden. Het voelt

Vleesliefhebbers gaan naar restaurang AG. Het restaurant

misschien wat raar om Indiaas te gaan eten in Stockholm.

zit in een oude goud- en zilversmederij en heeft een strak-

Maar mocht je er – net als wij dat soms hebben – een

ke, industriële inrichting. In het ronde trappenhuis beneden

onstuitbare drang naar krijgen, ga dan zeker naar dit

staat nergens aangegeven op welke verdieping AG zit: het

restaurant. Ze zitten op twee locaties in de stad.

is de derde. Bij binnenkomst sta je tegenover een enorme

Caina, Norrmalmstorg 2-4, nobishotel.se/caina-en.html

rijpkast met vlees aan haken. Ze koken hier alleen met vlees

Berns, Berzelii Park, berns.se

van koeien die minstens twee keer kalveren hebben gekre-

Indian Garden, Heleneborgsgatan 15 en Västgötagatan 18,

gen, zodat het vlees goed is geaderd. Een eigen ‘vlees-

indiangarden.nu

sommelier’ zoekt de hele wereld af naar de beste kwaliteit.
Voor de entrecote met bearnaisesaus en de in rode wijn

WORST, OFTEWEL
KORV: DE ZWEDEN
ZIJN ER GEK OP

de Nybrogatan ter hoogte van nummer 57. Hier verkopen

Een typisch Zweedse traditie is de fika: rond een uur of vier

bekendstaat om zijn stoffen. De inmiddels overleden op-

Uit eten

Meer culinair Stockholm vind je op visitstockholm.com/dine
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