Sjönära i Stockholm
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Hela Stockholm är fullt av vatten och många härliga
restauranger och caféer har närhet till sjö och hav. Man
kan äta rökta räkor på Fjäderholmarna, doppa tårna
i sanden under palmerna på Thaibåten eller njuta av
Solstugans solnedgångar vid Fredhällsklipporna! Här
kommer tips på 12 utvalda sjönära restauranger och
kaféer i Stockholm. TEXT: HÉLÈNE LUNDGREN

1. Sjöpaviljongen

3. Mälarpaviljongen

5. Grodhavet

Sjöpaviljongen har öppet året runt och
ligger vid Alvik strand, i närheten av Tranebergsbron. Det går att lägga till med båt och
på bryggan finns en terrass med uteservering och infravärme. Här serveras riktigt
goda luncher och middagar med mat efter
säsong. Sjöpaviljongens crème caramel är
bland de godaste efterrätter jag ätit. En
trappa upp finns en festvåning att hyra med
utsikt över fjärden.
Hitta hit: Tranebergsstrand 4.
www.sjopaviljongen.se

På Norr Mälarstrand ligger Mälarpaviljongen som är ett grönskande regnbågskafé med många blommor, grönsaker och
en egen trädgårdsmästare. Restaurangen
är ett tydligt vårtecken och här finns även
inredning och plantor till försäljning. Menyn
består av skandinaviska klassiker, och
restaurangen har ett stort utbud av rosévin
samt ett eget vin från Sydafrika. Mälarpaviljongen står för mångfald och tolerans och
restaurangen driver även projektet Regnbågsfonden och samlar in pengar till olika
HBTQ-organisationer runtom i världen.
Hitta hit: Norr Mälarstrand 64.
www.malarpaviljongen.se

Restaurang Grodhavet ligger på en gammal
pråm i närheten av Pampas Marina. Restaurangen drivs av paret Tobbe och Jurirat som
har skapat en blandning mellan en strandkrog utomlands och hemma-hos. Pråmen
har öppet året runt med lunch på vardagarna samt brunch på helgerna och kvällsöppet onsdag – lördag. När det är varmt ute
kan man sitta ute på däck och ta en god
hantverksöl. På fredagar är det grillbuffé och
en trubadur som spelar. Maten är säsongsbetonad med mycket grillat, fisk och skaldjur.
Hitta hit: Karlbergs Strand 12.
www.restauranggrodhavet.se

2. Solstugan
Solstugan håller öppet mellan april och
september och är ett gammalt klassisk
ställe som ligger högt uppe på Fredhällsklipporna. Restaurangen byggdes 1922,
och har en lite kitschig inredning samt ett
trägolv som fortfarande är i original.
Solstugan är ett passande val för en
romantisk dejt med en oslagbar utsikt
i solnedgången och det är alltid 21 grader
varmt på terrassen.
Under sommaren är det liveband och dj’s
fyra kvällar i veckan med blandad musik av
soul, reggae, pop och hiphop. Restaurangen
har haft samma ägare i 30 år och här serveras stora goda hamburgare, fisk och skaldjur, sallader, wraps och smörgåsar.
Hitta hit: Snoilskyvägen 37.
www.solstugan.com
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4. Orangeriet bar & café
Orangeriet är öppet året runt och ligger på
Norr Mälarstrand med utsikt över Riddarfjärden. Restaurangen är mysig, både när
solen skiner och när det är ruggigt ute. Då
kan man sitta inomhus i sköna soffor framför den stora öppna spisen som står i mitten
av rummet. Nytt för i år är tak på uteserveringen och skjutbara fönster. På sommaren
har maten en somrig sydamerikansk känsla
och på hösten är det mer traditionell mat.
I baren serveras det cocktails samt smårätter och vägg i vägg ligger Trattorian som
serverar italiensk mat.
Hitta hit: Norr Mälarstrand Kajplats 464.
www.orangerietbar.se

6. Koloni Strömparterren
På Helgeandsholmen, vid vattnet mellan
slottet och Operan ligger kaféet Koloni som
är en liten lugn oas. Är det kallt ute kan man
sitta inomhus bland de gröna växterna i
orangeriet. På sommaren finns det solbryggor i vattnet och i kaféet serveras ekologisk
mat med smörgåsar, sallader och bakad
potatis. Nytt för i sommar är att gästerna
kan köpa ett litet grillpaket på kaféet med
korvar, bröd, grönsaker och sås som man
sen själv kan grilla. Medeltidsmuseet ligger
precis bredvid med utställningar om medeltiden och Stockholms uppkomst.
Hitta hit: Strömparterren 5, Helgeandsholmen.
www.koloni.se/koloni-stromparterren
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