Grattis! Stans bästa krogar - enligt läsarna
Anna Norström, krogreporter, Allt om Stockholm.
Foto: Stefan Mattsson

Restaurangpriset Bäst i Stan 2014 presenteras i samarbete med HTL.

Segeryra! Sex vinnare i restaurangpriset Bäst i Stan korades under måndagskvällen.
På prispallen stod bland andra tv-kocken Niklas Ekstedt, krögarna bakom Lilla Ego - och rapparen
Petter som fick Redaktionens pris som "Årets krögarprofil".
Under några intensiva veckor har röstningen till Allt om Stockholms egna restaurangpris pågått. Fem finalister i
sex kategorier gjorde upp om vinnartiteln under måndagskvällen. Mer än 46 000 röster kom in. Och nu var det
dags att dela ut priserna.
Niklas Ekstedt dansade segerdans.
Nytorget 6-gänget lovade att fira med "Bärs och järn".
Rapparen Petter, krögare på Käk och Årets krogprofil, passade på att hylla personalen på Käk: "Helt fantastiska".

Här kommenterar Allt om Stockholms krogreporter, Anna Norström, pristagarna.

* Årets kafé - Kaffeverket
Anna: "Kaféet Snickarbacken är ett av stans mest hajpade. Här har man gått i bräschen för att bygga genuin
kafékultur på kvalité - utan halvfabrikat och torra mackor. Dessutom finns Kaffeverket på ännu en adress vilket
bara skapar flera fikamöjligheter av rang."

* Årets Bar - Mister French
Anna: "Sommartid är det här stället det närmsta du kan komma en strandklubb mitt i city. Med enorma palmer
och färgglada drinkar ger det en skön vibb av Franska Rivieran. I baren hålls en hög ambitionsnivå - från smak
till presentation."

* Årets Nyöppning - Lilla Ego
Anna: "En avslappnad välkommen kvartersbistro där det finns en noga uträknad tanke bakom varje moment på
tallriken. Det brukar sägas att krogar som ägs av kockarna själva är en kvalitetsmarkör. Och Årets Kock-prisade
Tom Sjöstedt och Daniel Räms har verkligen lyckats med en egoboost utav dess like."

* Årets krog, budget - Flippin' Burgers
Anna: "Under de två senaste åren här på Allt om Stockholm har jag nog ätit fler hamburgare än under hela mitt
liv sammanlagt. Hajpen har verkligen varit total och det var Flippin' Burgers Jon Widegren som startade den.
Därför är det kul att stället fortsatt levera: man har flyttat till större lokaler och fortsatt utveckla konceptet."

* Årets krog, mellan - Nytorget 6
Anna: "Det här är en krog man kan slinka in på och äta en casual middag utan att det kostar skjortan. Men det
går också att sitta länge, äta 3-rätters med matchande viner och spendera en helkväll. Nytorget 6 är en
kvarterskrog av bästa kvalité och jag har turen att bo nära så jag är här ofta."

* Årets krog, lyx - Ekstedt
Anna: "Jag gillar krögare som vågar utmana det konventionella. Som genom att göra helt på sitt egna vis tar
restaurangscenen framåt. Det är något Niklas Ekstedt gjort på Ekstedt, finkrogen där den goda maten lagas helt
utan moderniteter; över eldgrop, i vedugn eller på vedspis. Dessutom är det en av stans mest prisvärda fine
dining-krogar."

Dessutom presenteras Allt om Stockholms egna pris Redaktionens val som denna gång tillägnas Årets
krögarprofil - Petter Askergren, krögare vid Käk. Så här lyder redaktionens motivering:
"Vår krögarprofil är en entreprenör ända ut i fingerspetsarna, som ser till att använda kraften i sociala medier i
alla sina olika projekt. Han är också en varumärkesbyggare av rang, som har såväl sitt eget vin som sina egna
kådisar på sin krog. Det är inspirerande.
Men han och hans fantastiska kollegor går i bräschen för något annat också: anställningstrygghet. Fasta
anställningar och kollektivavtal var givet för Årets krögarprofil när stället slog upp portarna. En trygghet som
borde vara mycket, mycket vanligare. Därför väljer vi - så klart - att hylla årets krögarprofil, Petter, på Käk."

ANNA NORSTRÖM
anna.norstrom@aos.se

	
  

