
museer: 
Stockholm är en av världen mest museitäta städer med omkring 70 museer. 
Många av de statliga museerna har fri entré .  
Några av våra favoritmuseer: 

För en upplevelse utöver det vanliga med hisnande, tankeväckande, vackra och 
roande fotografier rekommenderar vi ett besök på Fotografiska museet vid 
Stadsgårdkajen. Museirestaurangen har en av Stockholms vackraste vyer över 
Stockholm inlopp, Djurgården, Skeppsholmen och Gamla Stan. 

Historieintresserad? På Djurgården ligger Vasamuseet. Efter 333 år på Mälarens 
botten bärgades det väldiga skeppet och är i dag världens enda bevarade 1600-
talsskepp.  

Är glittriga platåskor och schlager det bästa du vet?   Besök ABBA museet på 
Djurgården för en oförglömlig upplevelse. 

Länkar till museisidor med aktuella öppetider: 

Kulturistan.se 
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Budget restauranger: 
La Neta.  
Östgötagatan 12B. La Neta har blivit poppis på Stockholms mexikanska 
snabbmatskarta och södermalms egen taqueria är välbesökt. Den budgetvänliga 
menyn innehåller alltifrån guacamole och tortillas till quesadilas och bönor med 
majschips. Här serveras öl till, på autentiskt vis. 

Kista food court har många olika restauranger från världens alla hörn. 

Mall of Skandinavia i Solna erbjuder också otroligt många olika slags 
restauranger. 



Mellanpris restauranger: 
Tranan.  
Karlbergsvägen 14. Tranan serverar en av Stockholms bästa köttbullar, men här 
kan man annars äta goda klassiska rätter som stekta kantareller på toast och biff 
Rydberg. Tranan är en ung klassiker och publiken likaså. Personalen är kunnig och 
trevlig vilket gör att man gärna kommer hit ofta. Om man vill ha lite mer drag efter 
middagen har de en skön bar nere i källaren. 

Brasserie Balzac.  
Odengatan 26. Här serveras genuin säsongsanpassad mat från småskaliga 
franska leverantörer i opretentiös och folklig miljö. Tanken är att det ska vara lika 
enkelt att slinka in för en bit mat som att hänga i baren hela kvällen. 

39 Wäst.   
Flemmingatan 39. Folkligt lyxigt och anpassat för alla plånböcker. Kvarterskrogen 
39Wäst på Kungsholmen serverar såväl hummer som köttbullar, allra helst på stora 
fat som delas sinsemellan i stil med en klassisk söndags middag. 

Delikatessen Bistro Bar.  
Krukmakargatan 22. ” Ett kliv in i ett Paris som inte längre finns”. ”Bistro när den är 
som bäst”. Bara efter några månader efter öppningen under 2011 hade lovorden i 
det närmaste haglat över den populära bistron med franska förtecken. 

Àla Crépe.  
Katarina Bangatan 42. Ät en opretentiöst romantisk middag med fransk brytning 
på den lilla kvarterskrogen. Ett budgetvänligt och mysigt alternativ som bjuder på 
matiga  bovete pannkakor, söta crépes och fransk charm. Välj något sött kvällen till 
ära och fyll era crépes med chocklad 

Dyra restauranger 
Manchini.  
Tunnelgatan 1A. Populära lyxitalienaren Manchini ligger lite undangömt men lockar 
med mysig atmosfär och matlagning i världsklass. Hit kommer inte minst paret 
som gärna lägger lite extra på både à la carten och avsmaknings menyerna. 
Missa inte heller det tjusiga vinvalvet från 1800-talet. 



Farang.  
Tulegatan 7 City. Restaurang Farang bjuder dig på en matresa till de 
sydostasiatiska matkulturerna i Thailand, Vietnam, Malaysia och Indonesien. 
Delade rätter uppmuntrar till att njuta av utmärkta och läckra matupplevelser 

Cocktailbarer: 
Gondolen.  
33 meter upp i luften sitter Eriks Gondolen fortfarande högst på täppan som en av 
Stockholms mest legendariska krogklassiker. Bästa Strawberry daiquiri i stan. 

Brasseriet.  
Anrika Operan har förvandlats till en tidsenlig mötesplats med stans kanske 
vackraste lokaler och utsikt. I cocktailbaren, som ligger i anslutning till 
Strömterrassen, blandas tidlösa klassiker och innovativa drinkar av kunniga 
bartendrars. 

Mr French.  
På Skeppsbrokajen serverar Mister French kontinentala vibbar och drinkar 
blandade med kärlek vid sidan av ostron och andra menyfavoriter. För den som är 
sugen på en "fun-tastic drink", ett glas champagne, vin eller en öl går det utmärkt 
att värma sig in på småtimmarna. 

Tiki room.   
I källaren på Mellow Bar sprudlar den exotiska cocktailbaren Tiki Room av tropisk 
söderhavskänsla. Med inspiration från Polynesien serveras romdrinkar med rom 
från bland annat Jamaika, Kuba och Barbados Guyana i glasen. 

Vinbarer: 
Corvina Enoteca.  
På Corvina Enoteca i Gamla Stan serveras vinentusiaster ett stort utbud av viner 
från hela världen till humana priser i en ypperligt trevlig miljö. Den personliga 
vinlistan får sällskap av charkuterier och annat gott att äta inomhus eller på den 
lilla uteserveringen vid Kornhamnstorg. 

http://thatsup.se/stockholm/restaurang/mellow-bar/


Vin Valvet 1644.  
Nere i det historiska stenvalvet under Södermalmstorg vid Slussen döljer sig stans 
kanske mysigaste vin- och tapasbar. Tegel, läderstolar och levande ljus gör 
vinkällaren till en extra speciell upplevelse, för att inte tala om de prisvärda vinerna 
från jordens alla hörn som går att hitta och avnjuta här. 

Cadierbaren.  
Cadierbaren på Grand Hôtel Stockholm är en internationell cocktailbar och en 
välbesökt träffpunkt för både hotellgäster och stockholmare. En gedigen vinlista 
med många sorter på glas. 

Golden Hits.  
Kungsgatan 29, City. Golden Hits folkfyllda nattklubb består av fyra olika barer 
med feststämning som heter duga. Här möter man ofta en äldre publik, men liv 
och rörelse kan man inte klaga på. Vill man kan man till exempel ta plats på scen 
och sjunga ut. 

Berns.  
Berzeli Park, City. Med sina fantastiska lokaler har Berns skapat en oas mitt i city 
för ät-, drick och festsugna. Det häftiga med Berns är att det går hem hos alla 
typer av människor och stilar, vilket skapar en unik publikskara. I källaren huserar 
den innovativa nattklubben Audiio där publiken till stor del består av en medveten 
skara musikintresserade. Här har man låtit konst samspela med musik - som 
domineras av elektro och underground. 

Fasching.  
Kungsgatan 63, City. Som trogen jazzklubbtjänare har Fasching på Kungsgatan i 
många år levererat ett såväl fullpackat dansgolv som många innovativa 
livejazzupplevelser. Hit letar sig en brokig publik som bland annat innefattar 
jazzfantaster, souldyrkare och danssugna. Klubben har öppet flera dagar i veckan, 
då bland annat för konserter och spelningar. Men på helgerna är det mer röj på 
golvet, då klubbarna solu och devotion huserar. 

http://thatsup.se/stockholm/festlokal/grand-h%25C3%25B4tel-stockholm/


Övrigt: 
Vetekatten, Kungsgatan 55 ,  Åhlens City och Östermalms Saluhall 
Café Kladkakan, Stora Nygatan 32 Gamla Stan 
Biljardpalatset, S:t Eriksgatan 52, Kungsholmen 
Söderhallen biljard,  Hornsgatan 61, Södermalm 
City biljard, Götgatan 101, Södermalm 
Jolo & co, Västmannagatan 50. Vasastan 
Rock & Bowl, Hornsgatan 54, Södermalm 
O´learys, Sveavägen 143, Norrtull 
Kungsholmen Bowling, S:t Göransgatan 64, Kungsholmen 
John Scott´s, Kunsgatan 37, City 
Boulebar Surbrunn, Surbrunnsgatan 46, Vasastan 
Boulebar Rålambshov, Smedsuddsvägen 2, Kungsholmen 
Ugglan boule & bar, Närkesgatan 6, Södermalm


