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Avslappnad elegans, rena smaker och enorm omsorg om råvaror präglar årets
Så sker nomineringen:
krogpris.
• Gulddraken delas ut i kategorierna krog/lyx,
Det är både nykomlingar och en gammal goding som blir årets vinnare av DN:s krogpris
krog/mellanklass, krog/budget, bar, kafé och årets
som utses av På stans krogkommission. Nobis Hotel får Gulddrake i den nyinstiftade
förnyare.
kategorin ”Årets förnyare” och Petite France tar för tredje gången hem kategorin bästa
• Krogkommissionen är en del av DN På stans
kafé.
redaktion.
Här är samtliga vinnare med juryns motivering:
• Alla krogar, barer och kaféer som nomineras har
Vinnare kategori Årets förnyare: Nobis Hotel
testats anonymt, vid minst två tillfällen och av olika
Juryns motivering:
medlemmar i kommissionen.
”Nattöppen bistro, nyöppnade restaurang Caina, guldbar och lounge med svindlande
• Atmosfär, prisvärdhet, hög trivselfaktor är viktigt i alla
takhöjd. Med Nobis Hotel har bröderna Catenacci skapat en ny mötesplats för
kategorier. Men ambition, fantasi och fingerfärdighet i
Stockholm och fört Norrmalmstorg tillbaka i spelet om citypubliken. Återhållen lyx och
köket samt vinlista, musik, hygienfaktor avgör också
diskret elegans i stilren förpackning.”
bedömningen.
Vinnare kategori krog lyx: Operakällaren
Juryns motivering:
”Att gå på Operakällaren har alltid varit en totalupplevelse. Så också på 10-talet. Kökschefen Stefano Catenacci förför med vackra och svindlande
matkombinationer som väcker, utmanar och vidgar alla sinnen. En sagolik stjärnkrog med ett varmt hjärta.”
Läs vinnarintervjun med Operakällaren
Vinnare kategori krog mellan: Brasserie Godot
Juryns motivering:
”Mon dieu! Krogkommissionen lyfter på plommonstopet för Godot som gör allting rätt. Romantiska möten, pratmiddagar med vänner eller familjefest!ligheter - brasseriet tar fram det bästa av det moderna franska köket och erbjuder avspänd elegans för alla åldrar och alla sällskap.”
Läs vinnarintervjun med Brasserie Godot
Vinnare kategori krog budget: Råkultur
Juryns motivering:
”Råkultur erbjuder ett bländande smakfyrverkerier ur det japanska köket. Grannare sushi och sashimi - svept i rykande kolsyreis - går inte att upp!bringa i Stockholm. Dessutom serverar denna egensinniga lillasyster till guldkrogen Esperanto allt på silverfat till fyndpriser. Ta plats i kön.”
Läs vinnarintervjun med Råkultur
Vinnare kategori bar: 19 Glas
Juryns motivering:
”En ljuvlig liten kvarterskrog med stora ambitioner. Den jovialiska krögaren Peter Bennyson är en passionerad vinälskare som gärna hjälper alla –
glada amatörer som palettproffs - att hitta vinets magi i baren. Ett modernt vatten!hål i Gamla stan med en vinlista i världsklass och lysande
matmenyer.”
Läs vinnarintervjun med 19 Glas
Vinnare kategori kafé: Petite France
Juryns motivering:
“Tredje gången gillt för Petite France som står i en klass för sig med fantas!tiska bröd och underbart konstnärliga bakverk där minsta macaron är en
uppenbarelse för gommen. Ett franskt konditortempel – och svårslagna lunchställe - som lyfter hela Kungsholmen. Merci beaucoup!”
Läs vinnarintervjun med Petite France
Hela listan:
KAFÉ
Carotte
Tegeluddsvägen 92
08-6551122
carotte.se
Le Petite France
John Ericssongatan 6
08 - 618 28 00
petitefrance.se
Mellqvist Caffè Bar
Rörstrandsgatan 4
08-30 23 80
BAR
Kåken (Restaurang 1900)
Regeringsgatan 66
08-206010
r1900.se
Little Quarter/Marie Laveau
Hornsgatan 66
08-6688500
marielaveau.se
19 Glas
Stora Nygatan 19
08-7231919
19glas.com
KROG - BUDGET
Indian Garden
Heleneborgsgatan 15 A
08 - 08-84942808
indiangarden.se
Råkultur
Kungstensgatan 2
08-696 23 25
rakultur.se
Thang Long Pho
Upplandsgatan 51
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08-30 88 18
thanglongpho.se
KROG - MELLAN
Brasseri Godot
Grev Turegatan 36
08-6600614
godot.se
Hjerta
Slupskjulsvägen 28
08-6114100
restauranghjerta.se
Pubologi
Stora Nygatan 20
08-50640086
pubologi.se
KROG - LYX
Lux Stockholm
Primusgatan 116
08-6190190
luxstockholm.com
Mathias Dahlgren,
Matsalen Grand Hôtel
Södra Blaiseholmshamnen 6
08-6793584
mathiasdahlgren.com
Operakällaren
Karl XII:s Torg
08-6765801
operakallaren.se
Motiveringar till alla nominerade 2010
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