stockholms

bästa vinbarer!
Det poppar upp allt fler vinbarer i Stockholm.
Från nischade naturvinsbarer till nördiga frankofiler och
stammisvänliga krypin. Men något har de alla gemensamt:
Vin ska vara kul! Här är 14 favoriter just nu.

tyge & sessil/Mathias Nordgren

text karin wimark
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1. Nektar Mat & Vin

david back

karin wimark

STOCKHOLMS BÄSTA VINBARER

På Tyge & Sessil kan du käka
kantarellmacka och råbiff...

LEKFULLT PÅ RÖRSTRANDSGATAN

4. Tyge & Sessil

En av Stockholms nyaste vinbarer – Nektar Mat & Vin –
har flyttat in i bageriet Lillebrors tidigare lokaler på Rör
strandsgatan. Här möts man av lekfulla vinmenyer och
smårätter med grönsaker, som nässelpaj med vitlök och
muskot, majrova med ramslökspesto eller fina primörer
som doppas i aioli.

SMALT, STIMMIGT & STÖKIGT

chewie’s

BYLINE

b R Ö R S T R A N D S G ATA N 1 2 . nektarstockholm.com

b B R A H E G ATA N 4. tygesessil.se

... och dricka vin från små producenter som
arbetar så nära naturen som möjligt.
Slink in för en mysig
helkväll på Tyge & Sessil.

Kreativa smårätter och hjärtlig
stämning på Nektar Mat & vin.

Mathias Nordgren

Naturnära, avslappnat och med en vinentusiasm som
smittar av sig så snart man kliver innanför dörren! Tyge
& Sessil är vinkaféet dit du går för en spännande vinresa
med avstamp i småproducenter. Vintagemöbler sätter
tonen, ett piano står redo för den som får feeling, flas
kor balanserar på boktravar, i hyllor och diverse vrår på
det schackrutiga golvet. Beställ in några smårätter som
kikärtspannkaka, tartar på torsk eller klassiska
boquerones och luta dig tillbaka.

2. Chewie’s Bar
HUNDVÄNLIG NATURVINSBAR

Cork vinbar

Från att ha serverat folköl under namnet Folk & Friends
är nu baren vid Norr Mälarstrand fylld med naturviner
och döpt till Chewie’s Bar (efter ägarnas hund). Och ja,
baren är hundvänlig, så det är fritt fram för att ta med
din älskling! Välj mellan viner på glas eller karaff ackom
panjerat av växtbaserade smårätter som smörrebröd
med cashewost eller hummus och pajer på pumpa,
morot och öl. Interiören är avslappnad med vita kaklade
väggar, lekfull konst på väggarna, stora välvda fönster
och enkla ljusa trämöbler.
b N O R R M Ä L A R S T R A N D 32. chewiesbar.com

På Chewie’s Bar har man ett avslappnat
och lekfullt förhållande till vin.

5. Cork Vinbar

HIPPT VID NYTORGET

PORTUGISISK GÄSTFRIHET

b S K Å N E G ATA N 8 8 . albavinbar.se

Mathias Nordgren

3. Alba Vinbar
Mitt på Skånegatan ligger nyöppnade Alba Vinbar – en
fräck och lekfull nykomling med avslappnad uteserve
ring, fokus på naturviner och kvalitativa snacks i form av
pizzette, tonfisk med citron och burrata med apelsin.
Detta är första parkett för att skåda Södermalms
hipstern. Missa inte att ta tempen med den handskrivna
listan ”Inne/Utelista” som sitter uppklistrad på väggen.
Mitt i sommarruschen var det tydligen väldigt ”ute” med
t-shirts med tryck, CSN och gym.
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Portugisisk afton
i Gamla stan!

karin wimark

Trendigast på Södermalm:
Alba Vinbar.

I Gamla stan finns både turistfällor och några av Stock
holm bästa restauranger och barer, Cork Vinbar tillhör
den sistnämnda kategorin. Här möts man ofta av ägaren
och sommelieren Alexandre Carreira som välkomnar en
vid dörren till den portugisiska vinbaren. För hög mys
faktor, ta trappan upp till den lilla avsatsen där borden
samsas med vinlådor och flaskor. Vill du däremot prata
goda viner, mat och Portugal ska du ta plats vid baren.
Missa inte deras risotto!
b S T O R A N Y G ATA N 2 2 . corkvinbar.se

81

6. Ambar

Goran Stefanov

ORANGE IS THE NEW BLACK
Har du testat orangea viner? Oavsett svar är Ambar
vinbaren att spana in. Här serveras det mesta som drar
åt det oxiderade hållet. Bärnstensfärgade härligheter,
gärna med lite udda smaker. Följ med på ett djupdyk i
naturvinsvärlden där kunniga kockar och sommelierer
matchar dryck med japanskinspirerade smårätter. Dock
står vinet i fokus, maten är sekundär på Ambar.
b T O M T E B O G ATA N 22. ambarvinbar.se

VIN FRÅN ÖSTEUROPA
När drack du ett vin från Serbien eller Nordmakedonien
senast? Nyöppnade Balkan Wine & Meze på Hornsgatan
på Södermalm serverar bra viner från de mindre klassiska
vinländerna i Europa. Vad sägs om ett turkiskt mous
serande på druvan emir eller ett friskt och fruktigt rosé
från Serbien? Till detta serveras bondgrytor, traditionella
pizzor och ostbrickor från Balkanområdet.
b H O R N S G ATA N 149 . balkanwinemeze.se

hornstulls bodega

Är du nyfiken på orangea
viner ska du slinka in på Ambar.

9. Balkan Wine & Meze

Fredrik Skogkvist

Stefan Wettainen

STOCKHOLMS BÄSTA VINBARER

Toppenviner, toppentillbehör och toppenpizzor.
Babette bjuder dessutom på avslappnad stämning.

Har du druckit serbiskt vin någon gång?
Nyöppnade Balkan Wine & Meze serverar viner
från mindre klassiska vinländer.

10. Babette
FINVIN PÅ STAMMISKROG

7. Hornstulls Bodega

Babette är kvarterskrogen som kvalar in på vinbarslistan
på grund av deras stora vinintresse, stammisvänliga
stämning och trendsäkra fingertoppskänsla. Här serve
ras krispiga pizzor och opretentiösa smårätter av kockar
med erfarenhet från finkrogar som Esperanto och Fävi
ken. Matcha maten med en klassisk fransk bourdeaux,
en smakrik nebbiolo eller ett frizzigt naturvin. Missa inte
pizzan med hettande N’duja och mozzarella. Mmm!

COCKTAILMÄSTARE ÖPPNAR VINBAR
Populära Tjoget har öppnat nytt! Eller rättare sagt den
lilla vinbaren Hornstulls Bodega, tidigare ett litet vinrum
inuti cocktailprisade Tjoget, numera med egna lokaler
vägg i vägg. På dörren möts du av texten ”En osnobbig
vinbar”, något som bekräftas av den stimmiga stämning
en i den dunkla lokalen. Maten har spanska influenser,
öppettiderna är generösa och vinerna sträcker sig från
trendigt och naturligt till klassiska fransoser. Om det
vankas köer på helgerna? Det tror vi.

b R O S L A G S G ATA N 6. babette.se

karin wimark

b H O R N S B R U K S G ATA N 24 .

hornstullsbodega.com

Hornstulls Bodega är senaste
nykomlingen på Hornstull .
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karin wimark

karin wimark

Ta efter Vasastansborna
och gå till Savant Bar.

8. Savant Bar

11. Gemla Vinbar

STAMMISVÄNLIGT HELA DAGEN

MED NATUREN I FOKUS

Om du letat efter den där baren som du kan gå till lite
närsomhelst, oavsett sug efter kaffe eller vin, så har vi
svaret. Savant Bar är stället du vill bli stammis på. Ett
krypin i Vasastan med passion för bra dryck, småska
lighet och grönt tänk. Här följer man hjärtat snarare
än trender, måltiderna är säsongsanpassade och de
naturliga vinerna byts ut efter tycke och smak. Slå dig
ner vid bardisken, fråga efter något skoj på den svarta
griffeltavlan och låt timmarna flyga iväg.

På Magnus Ladulåsgatan hittar man Gemla Vinbar, där
hantverksviner matchas med mjölksyrade morötter
och där stämningen är uppsluppen och avslappnad.
Till Gemla går man för kvalitet. Här värnar man om
miljön, något som avspeglas i såväl inredning som det
du stoppar i dig. Stryk onödiga krusiduller och addera
kunniga sommelierer. Dessutom något så roligt som
ett showroom dagtid för det svenska möbelföretaget
Gemla!

b T E G N É R G ATA N 4. savantbar.se

Matcha syrade morötter med hantverksviner på Gemla
Vinbar – som också är ett showroom för möbler.

b M A G N U S L A D U L Å S G ATA N 10 . gemlavinbar.se
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12. Folii Vinbar
PRISAD SÖDERBAR

Beatrice Lundborg

b E R S TA G ATA N 2 1 . folii.se

Boka in dig på
en vinprovning
på Grus grus!

grus grus

Magnus Skoglof

En av Stockholms bästa vinbarer som återkommande
gånger vunnit guld i vinguiden Star Wine Lists tävling för
bästa vinlista på glas. Att stället också ligger lite avsides,
på Södermalms tunnelbanelösa östra sida, gör att stället
har den där eftersökta “kvarterskänslan”. Hit går man
med siktet inställt på en bra vinkväll. Schyst är att det
allra mesta kan beställas som halvglas, helglas, halvflaska
eller helflaska. Missa inte heller vinprovningarna som
återkommer med olika teman.

13. Grus grus
VINSTÖK AV BÄSTA SLAG
Tranans bakficka Grus grus (“trana” på latin) är vinbaren
som lämnat all prestige utanför dörren och erbjuder
schysta viner i avslappnad miljö. Kom med vännerna,
familjen eller kollegorna för väl utvalda viner och
mathantverk. Missa inte vinprovningar och event med
vinmakare från hela världen.

Opretentiöst och avslappnat på Dryck Vinbar.

14. Dryck Vinbar
SOCIALT VID MARIATORGET
Hit kan man komma utan att vara vinnörd – få förunnat
när man talar om vinbarer i toppklass! Snobberiet är
som bortblåst och istället finns bara schysta viner, ofta
från mindre producenter. Dessutom bjuds det på bra
mat och tips från proffsiga vinkännare som guidar gäs
terna genom vinvärlden och inte fnyser åt den
som beställer ett av deras goda öler.
b S W E D E N B O R G S G ATA N 1 . dryckvinbar.se
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Slå dig ner i den grönskande
oasen på Dryck Vinbar.

Fredrik Rollman

b K A R L B E R G S VÄ G E N 1 4. grusgrusvinbaren.se

Idha Lindhag

Folii är en prisad vinbar där halvglas går utmärkt att beställa.

STOCKHOLMS BÄSTA VINBARER

