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Göteborgin ravintolatarjonta on oman matkansa arvoinen.
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Edullisesti Fratelli Gridelli Sisarukset Tommie ja
Liza Gridelli pitävät hulvatonta, nippa nappa säilykepurkkia suurempaa herkkukauppatrattoriaa. Keittiö taikoo muhkean maukkaita pastoja ja syntisen hyviä kakkuja. Kannattaa
poiketa jo fiiliksen takia.

Tegnérsgatan 26
+46 70 481 81 48
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Kohtuudella vRå Frida
Rongen ja Sofia Olssonin
naisenergia on nostanut parissa vuodessa paikallisista
raaka-aineista japanilaisittain kokkaavan vRån Ruotsin
kalaravintoloiden kärkeen.
8 lajin Chef’s Choise näyttää,
missä mennään. Napakalta
listalta myös yksittäisiä annoksia. Ainakin pankofriteerattua mustekalaa huiviin.
Drottningtorget 10
+46 31 61 90 60
www.restaurangvra.se
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Omaperäinen. Oscar ja Christina Perssonin Björk och Bambu kulkee omia persoonallisia polkujaan.

Skandinaavinen Aasia-keittiö
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Björk och Bambu, Vegagatan 10, Göteborg
+46 31 13 80 50, www.bjorkochbambu.se
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gissa tähdellä kuusi ravintolaa, mutta kiehtovaa elämää löytyy tähtikerhon ulkopuoleltakin. 25-paikkaisessa Björk och Bambussa
omistajat tekevät kaikkea sitä, mitä rakastavat eniten. Sanokoon Michelin mitä tahansa.
Björk och Bambu on syntynyt samoja ravintoloita kolunneiden periruotsalaisen Oscar Perssonin ja kiinalaistaustaisen Christina Wun vuonna 2003 leimahtaneesta rakkaustarinasta. Vuonna 2013 aviopari Persson avasi säästöillään oman
paikan, jossa pääosassa oli Ruotsia
ja Aasiaa naittava kokkaus. ”Rahaa oli vähän, mutta asennetta sitä enemmän. Alku meni mukavasti, sitten tuli uhkaavan hiljaista, ja
aloimme vaipua epätoivoon. LapsiNokkelaa. Skoonelaikin oli tulossa. Päivää ennen lasket- nen sinihomejuusto
tua aikaa Göteborgs-Posten julkai- porkkanapulveroituna.
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si ylistävän kritiikin paikastamme. Yhtäkkiä
pöydät olivat täynnä – ja minä synnyttämässä. Se oli kaoottista. Olemme onnistuneet uusimaan hyvät kritiikit. Väkeä on riittänyt hyvin”, kertoo Christina Persson.
Björk och Bambussa ei voi olla viihtymättä. Salissa Christina pitää hyvää tunnelmaa yllä. Keittiössä Oscar huhkii skandinaaviselta näyttäviä, mutta hauskasti Aasian keittiöille maistuvia annoksia. Tarjolla on kolme
menua. Pisimmässä on 9 lajia ja 90
euron hintalappu. Oscar ei revittele näyttävyydellä, mutta pitää huomion hyvissä, omintakeisissa mauissa. Illan isoimmat aplodit kerää kiinalaisittain uppopaistettu porsaanvatsaliha, jonka makupalettiin kuuluu niin puolukkaa kuin wasabia.
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Ylellisesti Upper House Dining Jättihotelli
Gothia Towersin elegantti
näköalaravintola on Krister
Dahlin johdossa kavunnut
White Guidessa jo Ruotsin 7.
parhaaksi. Ruoka on nokkelaa, lähiraaka-aineille syvään
kumartavaa nyky-Skandinaviaa. Jälkiruokia makeutetaan
oman mehiläistarhan hunajalla. Illan gourmetpaketti
kustantaa 270 euroa.
Mässans gata 24
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200 m

Göteborg
Miksi? Ruotsin länsirannikon hermokeskus
on astetta Tukholmaa leppoisampi mutta tarjonnaltaan liki isoveljensä veroinen. Mainio
ratikkaverkosto tekee liikkumisesta jouheaa.
MIksi juuri nyt? Göteborgiin on suorat lentoyhteydet. Tarjoushaukka iskee kiinni muotikaupungin tammialeen.

+46 31 708 83 40
upperhouse.se
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Edullisesti Husaren Hagan puutalokortteleiden
klassikkokahvilassa tarjolla
maailman suurimmaksi väitetty kanelinisu, giganttinen
Haga-bullen, jota saa onneksi
myös neljännespaloina.
Haga Nygata 24
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Kohtuudella Puta Madre Kiki ja Miki Ingber avasivat 2010 peräti 327:lla eri
tequilalla varustetun drinkkibaarin, jonka miljöö matkii
hauskasti 1920-luvun meksikolaisbaareja tarjoilijoiden
asuja myöten. Tequilaretken
voi aloittaa sitruunaisella Mexican Aviationilla.
Magasingatan 3
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Ylellisesti Norda Bar
Clarion Post -hotellin baarista on tullut Göteborgin iltaelämän hermokeskus. Baaria isännöi drinkkitaiteen
hallitseva maailmanmestari
Dosa Ivanov. Nordan suosittu sunnuntaibrunssi lyö sellaiset herkut tiskiin, että heikompia pyörryttää.
Drottningtorget 10
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Edullisesti Trädgårdsförening Viherparatiisi
kaupungin keskustassa on
yksi Euroopan parhaiten säi-
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lyneitä 1800-luvun puistoja.
Puiston ytimessä on lasipalatsi Palmhuset, jonka saleissa ihaillaan satoja eksoottisia
kasveja jättilumpeista palmuihin.
Nya Allén
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Kohtuudella Konstmuseum Pohjoismaisen taiteen, erityisesti 1800-luvun
lopun kultakauden, massiivinen aarreaitta, löytyy valtavan taidemuseon ylimmästä
kerroksesta. Myös laaja kansainvälisten mestareiden kokoelma Picassosta Miróón.
Götaplatsen
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Ylellisesti Shoppailu
Göteborg on muotikaupunki. Se selviää viimeistään
muotimuseo Röhsskassa.
Keskustan suurin muotikauppakasautuma löytyy Arkadenin kauppakeskuksista. Kiehtovimmat tapaukset hipstereiden suosimalta Magasinsgatanilta. Ratsaa ainakin
Grandpa ja Dr Denim.
Arkaden, Fredriksgatan 1
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