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Hugos Rehnbergs helgtips

”Ny konsthall – förstklassigt helgnöje”

Klassiskt italienskt mathantverk på nya krogen, samtidskonst vid Danviken och drinkar
på 28:e våningen – här är Hugo Rehnbergs tre bästa helgtips.

Text: Hugo Rehnberg - 15 maj 2021
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Italienare hottar upp Kungsan

https://www.svd.se/perfect-guide
https://www.svd.se/om/hugos-rehnbergs-helgtips
https://www.svd.se/av/hugo-rehnberg


Inte sedan klassiska Café Milano slog igen, har stockholmare
kunnat äta krämig burrata på Kungsträdgårdsgatan 18. Sedan
några dagar är det fullt möjligt igen, nu när italienaren
Ricordi öppnat på denna klassiska krogadress. Bakom
Ricordi står Brasseriegruppen, som bland annat driver
restauranger som Prinsen och East. Ricordis köksmästare
Håkan Carlsson utlovar klassiskt italienskt mathantverk med
modern touch, och mycket fokus på fisk och grönsaker. Själv
väljer jag pappardellen med kalv, karl johan-svamp och
tryffel.
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Eklektisk ny konsthall

Hello art lovers. Excentriske svenske konsthandlaren Carl
Kostyál ligger bakom den nya konsthallen Hospitalet ute vid
Danviken. Här har du ett förstklassigt lördagsnöje: ta båten
från Nybrokajen, efter en kvart kliver du av vid Saltsjöqvarn
och spanar in Hospitalets premiärutställning Stockholms
Sessions, där 50 samtidskonstnärer från samtliga
kontinenter finns representerade.

An Eclectic New Art Space
 
Hello art lovers! Eccentric Swedish art dealer Carl Kostyál is, along 
with Gullringsbo Konstsamling, behind the opening of the new art 
space ‘Hospitalet’ in Danviken. Here you can find a first-class 
Saturday activity: take the boat from Nybrokajen, after a 15-minutes 
ride get off at Saltsjöqvarn. You can visit Hospitalet's inaugural 
exhibition ‘Stockholm Sessions’, where more than 50 contemporary 
artists from different parts of the worlds are exhibited.
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Mot himmelska höjder

Niklas Ahlbom älskar att servera mat på hög höjd. Med
nyöppnade Sjöstaden Skybar i Hammarby Sjöstad vill
Skrapan-krögaren höja nivån på Stockholms matscen. Och
från 28:e våningen har man verkligen en kittlande vy över
Stockholm. Inredningen andas 70-tal med glasbetongvägg
och kobratelefoner och matmässigt utgår det mesta från
kolgrillen och rökeriet, med rätter som är inspirerade av
Sydeuropa och Mellanöstern.

Hugo Rehnberg

https://info.privacy.schibsted.com/se/schibsted-sverige-personuppgiftspolicy/
https://www.svd.se/av/hugo-rehnberg

