KUNGSHOLMEN FÅR
NATURVINSBAR
Ölcaféet Folk & Friends på Norr Mälarstrand
har genomgått en transformation och blivit
naturvinsbaren Chewie's Bar.
Med ökat vinintresse och viljan att öppna
upp för en bredare gästgrupp, beslutade Alli
och Victor McCleary Olin sig för att göra om
ölcaféet Folk & Friends Kungsholmen till
vinbar med fokus på naturviner.
Till skillnad från många andra som startar
vinbar, så är Alli & Victor inte direkt
vinexperter. Med nyfikenhet och med känsla
för vad som är gott kombinerat med hjälp av
kunniga vinimportörer så har det gått över
förväntan att få ihop ett uppskattat koncept
med ett bra utbud av viner.
Vinlistan är relativt kort men föränderlig och
mycket att välja på glas eller karaff. Det
finns
viner
som tillfredsställer mer
konventionella vindrickare och andra lite
mer levande och spännande viner som
attraherar naturvinsentusiasterna.
Alli & Victor strävar efter ett avslappnat,
lekfullt och opretentiöst förhållande till vinet
och ser lärandet som en kontinuerligt resa
som ofta görs tillsammans med besökarna.

Det är lika hundvänligt som innan och nu har
dessutom parets hund Chewie fått namnge den nya
baren.

Uteserveringen som är i söderläge och ett
stenkast från Norr Mälarstrands populära
promenadstråk, har fått sig ett lyft och har
nu en mer passande bistro-känsla.

Folk & Friends på Kungsholmen blev i slutet på
2016 Sveriges första folkölsbar. Det uppskattade
konceptet lever kvar i Hornstull där paret
öppnade sitt andra ställe i början på 2018.
Chewie's Bar är i dagsläget öppet tisdag till
lördag och tar vanligen inte bordsbokningar.

Maten som serveras är växtbaserad med
fokus på smörrebröd och goda snacks som
kompletterar dryckerna.

Chewie's Bar

Förutom vin så hittar man även hantverksöl
och cider samt goda alkoholfria alternativ.

Norr Mälarstrand 32
www.chewiesbar.com

Med ett kvalitativt och bredare utbud av
drycker har baren snabbt blivit uppskattad i
grannskapet. Man har sett gamla stammisar
komma tillbaka och nya gäster komma flera
gånger i veckan.
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