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kalifornien i kubik – västkustfeber på stan

Lagunitas flyttar in på Dog Food i en hel
månad. Kocken Bruce Hill tar över i köket på Vassa Eggen. Den gemensamma
nämnaren: Kalifornien.

The Bay area, runt San Fransisco till stan.
Hans blandning av mexikanska, ryska,
asiatiska och italienska smaker kommer
från mötena av olika kulturer i området.
Bryggeriet Lagunitas flyttar in
– Jag har varit förtrollad av det
på restaurangen Dog Food i slusvenska folkets mat och kultet av september för att servera
tur ända sedan mitt första besin bärs där i över en månad.
sök här år 2000. Nu ser jag fram
Ölentusiaster kan förutom
emot att arbeta med svensk fisk
att få sitt behov av korv och
och mycket skaldjur samt botastreetfood mättat, alltså dricka
nisera mig i säsongens råvaror
Bruce Hill.
amerikansk västkustöl i olika tapp– allt med smaker signifikanta för
ning hela oktober i princip; ena dagen
San Francisco, säger Bruce Hill i en
är det stout, den andra pinapple sour.
kommentar.
Ett kortare kaliforniskt gästspel, som bara
Bruce Hill lagar mat på Vassa Eggen 26
pågår i två dagar sker på Vassa Eggen. Då och 27 september.
kommer en av förgrundsgestalterna bakom
så kallat California cooking, Bruce Hill från johan thornton

Son och far-duon
Fabian och Rune
Kalf-Hansen öppnar
sin tredje restaurang.
Foto: PReSSBilD

Kalf-Hansen öppnar ekologisk
snabbmatskrog i Vasastan
Kalf & Hansen är sedan tidigare etablerade på Söder. När de nu öppnar sin
tredje restaurang med ekologisk, nordisk snabbmat på menyn är det Vasastan
som gäller.
För fyra år sedan öppnade Fabian och pappan Rune upp den första restaurangen Kalf &
Hansen vid Mariatorget, sedan dess har det
blivit ännu en i Hammarby Sjöstad.
Här satsar de på 100 procent ekologisk,
nordisk snabbmat med köttbullar, fiskfrikadeller och veganska frikadeller med olika
tillbehör. Råvarorna är närproducerade och
varieras efter säsong.

– Jag har jobbat med mat i hela mitt liv på
olika typer av restauranger. När vi öppnade
restaurangen ville jag laga mat som jag själv
skulle vilja äta ute. Det här tyckte jag saknades, berättade Fabian Kalf-Hansen i en intervju med Allt om Stockholm i somras.
Sedan starten har de vunnit flera priser för
sitt ekologiska tänk och nu öppnar de alltså
sin tredje restaurang. Den här gången i Vasastan.
Den 26 september slår den nya Kalf &
Hansen-restaurangen upp portarna på Rörstrandsgatan 3, Vasastan.
sandra eriksson
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Det är inte sällan
Casimir Messner
blir påmind om
att han liknar
Andy Warhol.
Foto: Daniel Diaz

Warholvännen om nya
utställningen
1968 hade Andy Warhol sin
första utställning på Moderna Museet. Då var konstnären och Gamla Stan-bon
Casimir Messner där. Här om
veckan var han tillbaka för att
ta del av den nya utställningen om konstnären.
– Han är den som har recenserat vår samtid bäst av alla
konstnärer, säger Casimir.
Läs hela intervjun på:
alltomstockholm.se/
warhol
Utställningen Warhol 1968
öppnade 15 september och
pågår fram till 17 februari.

