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KOLONI BIBLIOTEKSGATAN

Hälsosamt och ekochict 
Hälsotrenden blomstrar på en av Stockholms finaste adresser. I oktober förra året slog matkafékedjan Koloni 
upp dörrarna på Biblioteksgatan och blev snabbt en oas för den som vill fly undan storstadsstressen och äta 
gott och nyttigt. Här serveras egenkomponerade sallader, färska och kallpressade juicer och gluten- och 
mjölkfria bakverk, allt lagat av omsorgsfullt utvalda ingredienser. Sommaren är tveklöst den bästa tiden att 
njuta av detta ekologiska paradis. Slå dig ned bland fågelkvitter och olivträd på uteserveringen med Kolonis 
egen variant på nachotallrik – valnötsfärs, guacamole, tomatsalsa och raw-knäcke. Det blir inte så mycket 
bättre än så.
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koloni.se
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PRIME BURGER

Välgjorda burgare  
i mellanklassen
Hamburgerhaken har poppat upp som svampar 
i Stockholm på senare år. Tre av de allra bästa är 
Prime Burgers tre restauranger, på Rådmansgatan, 
Medborgarplatsen och vid Hötorget. Här får du din 
burgare stekt precis som du önskar och hemligheten 
bakom det konceptet är färska råvaror, inga onödiga 
tillsatser och en svårslagen känsla för smak. Menyn 
får det att vattnas i munnen – Ultimate Beef Burger 
med pulled pork, cheddarost, bifftomat, lök och 
majjo är en favorit och storsäljaren – Original Prime 
Burger – en annan. Skölj ner tuggorna med en ame- 
rikansk öl som Flying Dog Pale Ale eller varför inte 
en Dirty Split-milkshake?

primeburger.se

PHARMARIUM

Med anor från 
Sveriges första 
apotek
På Stortorget i Gamla Stan 
öppnade Sveriges första apotek 
1575. 440 år senare, driver dagens 
hyresgäster i stället en restaurang 
i lokalerna, men de har inte glömt 
bort historien. Med inspiration 
från det gamla apoteket skapar 
Pharmarium intressanta smaker 
med ”tvivelaktiga ingredienser 
och en stor dos fantasi”. Menyn är 
säsongsbetonad, servicen snitsig 
och tilltalet ödmjukt. Pharmarium 
botar det mesta – inte minst var- 
dagstristess. 
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pharmarium.se

FOOD TRUCK STOCKHOLM

Restauranger på hjul
Trenden med mattruckar rullar 
vidare och har blivit ett vanligt 
inslag i Stockholm. Mottagandet 
har varit mycket positivt och i dag 
finns ett tjugotal mobila matställen 
i huvudstaden. Med sin skrikande 
rosa färg blev El Taco Truck snabbt 
ett av de mest uppmärksammade 
och nu i sommar har trucken blivit 
en rullande pescaderia i samar-
bete med restaurang Humlan. I 
lummiga Humlegården kan du 
numera njuta av kryddstark tacos 
med fokus på fisk och skaldjur, och 
somriga cocktails. ¡Olé!

stockholmfoodtruck.se 

rhumlan.se
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