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PÅVERKA LISTAN PÅ WWW.ALLTOMSTOCKHOLM.SE NÄSTA VECKA UTSES VINNAREN. SS

Allt om Stockholms läsare röstar fram stans bästa uteserveringar
Mosebacke EtablissementXxXxXxXxx (4.2)På den klassiska adressen uppe på Söders höjder är det lika svängigt som vanligt. Snudd på en klubb varje kväll och för varje smak. Ute-serveringen har ett av stans bästa lägen. Mosebacke torg 1.SnapsXxXxXxxx (3.3)En institution vid Medborgarplatsen 

med en alltid lika fullsatt uteserve-ring, kanske span-stället nummer ett i stan. Götgatan 48.Debasers uteserveringXxXxXxxx (3.3)Fram till den 8 september kan du vältra dig i öl, mat, mingel, musik och sommarhäng på Debasers ute-servering. Karl Johans torg 1.StrandbrygganXxXxXxxx (3.3)En båtuthyrningsfirma med fullstän-

diga rättigheter – eller en krog med båtar som tillbehör? Det beror på hur du väljer att se det. Strandvägskajen 27.Fåfängan café och kökXxXxXxxx (3.2)Läget är kanske främst vad som etablerat Fåfängan som en liten Stockholmsklassiker. Stället ligger uppfluget högt på en klippa med utsikt över Saltsjön. Klockstapelsbacken 2.

Läsare i hela landet följer Maria Frosts, Helena Olssons och Elin Erikssons blogg. Foto: JONAS ASKEROTH

Med tips på allt från vardags-mat, lyxiga delikatesser, trevliga frukostfik och fina restauranger har Tre tjejer i köket lyckats skapa en av Sveriges mest lästa mat-bloggar.Idén till en blogg dök upp under en middagsbjudning 2004. Maria Frost, Helena Ols-son och Elin Eriksson be-stämde sig för att dela med sig av sina lyckade och misslyckade eskapader i 

köket. Och läsarna ström-made till.– Jag tror att det beror på att vi är ganska vanliga, vi är inga kockar. Sen har vi en bra mix av vardag och lyx på bloggen, säger Maria Frost.I dag har de intensiv kon-takt med sina läsare, det är många som går in och kom-menterar inläggen.– Det är det som får oss att fortsätta, det är väldigt 

roligt att få feedback på det man gör.Maria, Helena och Elin är alla bosatta i Stockholm och tycker att utbudet här är jättebra.– Det finns gott om deli-katess- och specialbutiker och många bra restauranger med proffskockar i köket.Linda KlingFotnot: Tre tjejer i köket hittar du på www.ragazze.se

De gör matbloggen Tre tjejer i köket

... Cecilia Wiik, 27, biträ-dande restaurangchef på Grill, där man erbjuder sambord för ensamma gäster som vill ha säll-skap.– Det här med sambord är ett initiativ från föreningen Låt måltiden blomma. Sedan förra veckan arrangeras det på flera restauranger runt om i Sverige, till exempel Grill.Hur går det till?– Det är bara att komma in och säga att man vill sitta vid ett sambord så placeras man vid ett sånt. Man kan även be att få sitta vid ett sådant bord som par.Är det många som har utnytt-jat det här erbjudandet än?– Nej, ingen faktiskt, men det är nog inte så många som vet att det går.Har ni många ensamma gäster en vanlig dag?– Ja, jättemånga och det är inte bara affärsmän på resa utan vanliga stockholmare också. Det finns säkert många som vill fortsätta sitta ensamma, men även flera som tycker att det skulle vara trevligt med någon att prata med.Till sist, vad ska du göra i helgen?– Jobba här på Grill.Linda Kling
Namn: Cecilia Wiik.Ålder: 27.Familj: Sambo.Bor: Kungsholmen.

Matälskare på nätet

KROG &  BARLIV
FAKTA/Tjejernasbästa krogarSTre tjejer i köket tipsar om sina favoritrestaurang-er i Stockholm:Maria: Serwito på Regerings-gatan.Helena: Rolfs kök på Tegnér-gatan.Elin: Hattori Sushi Devil på Tegnér-gatan.

S det senaste inom kinesisk film. Biograf Zita, Birger Jarlsgatan 37, 08-232020.KLUBB Långlivad klubb med Micke 

Goulos och Governor Andy vidrodret. Reggae, dancehall och soca är det som gäller varje fredag. 23.00–04.00 Fasching, Kungsgatan 63, 08-534 829 64, 100 kr.KLUBB Galen fest med Fienden och Peter Dafgård varje fredag hela sommaren på Riche. 22.00–02.00, 

Riche, Birger Jarlsgatan 4,08-54503560, fri entré.KLUBB Säsongsavslutning hostokstollarna på Landet. Blackallans födelsedag firas, Kardboard Robo-tics Incorporated och Magsch ser till att kvällen slutar i ett servess. 20.00–01.00, Restaurang Landet,

L M Ericssons väg 27, 08-410 193 20, fri entré.KLUBB Två fredagar i månaden kör Gustav Gelin med en massa stora och små inbjudna gäster allt frånindie till punk via electro, disco, soul, syntpop och rock på Debaser Medis. 21.00–03.00, Debaser 

Medis, Medborgarplatsen 8, 80 kr.
 SCEN Ett kommunikationsprojekt där uttryck från väst och öst krockar, och en föreställning som ger Ham-lets Ofelia nytt liv.  S

”Peppar är aldrig tråkigt”

LASAR-TIPSET
Bea Herr-mann, 25, Sundbyberg: – Peppar är ett mysigt ställe där det aldrig är trå-kigt, för det finns så mycket att kolla på när man äter.

Nora El Sharif, 16, Kungs-holmen: – Café 60, där finns det mycket att välja mellan, plus att det är trevlig personal!

”Mycket att välja mellan”

My Ulvander, 21, Lidingö:– La Scudetto har god italiensk mat. Det är bra stämning och bra service.

Bra kök med italiensk smak

Skicka ditt bästa krogtips till oss.
Mms:a ditt bästa klubb/krog/scen/film-tips till 72600 med en bild på dig själv, så kan du få ditt svar publicerat i morgon-dagens Punkt SE. Skriv punktse (mellanslag) mms (mellanslag) ditt svar med namn, ålder och ort. Kostnad 5 kronor + ev trafikavgift.

man äter.

Pyntat på Peppar. 


