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allt om stockholm
En bit Funghi
på hyllade
Pazzi.

Veganguide:
här hittar du
stans ostigaste
veganpizzor!
Vi listar 14 pizzerior där du
kan beställa en riktigt flottig
veganpizza! ”Många väljer
bara den billigaste osten”,
säger Amir Chobak på Pazzi.
QR-koden tar
dig direkt till
www.alltomstockholm.se/
veganpizza

SÄLJ PÅ
KVALITETSAUKTION
Experterna Erik Ingare och Knut Knutson besöker just nu
Sundbyberg för fri värdering och inlämning av konst, antikviteter
och design till vår kommande Internationella Kvalitetsauktion.
Nu är det hög tid för inlämning! Med ledande expertis, personligt
engagemang och slagauktioner är Uppsala Auktionskammare den
självklara marknadsplatsen för objekt av högsta kvalitet.
För fri värdering, inlämning & hembesök ring 072 - 070 67 89 alt.
08 - 611 12 22 eller besök vårt kontor på Nybrogatan 20 i Sthlm.

Scanna koden
med din mobilkamera!

käka som om det vore
1969 – Engelen går
tillbaka till sina rötter
● 1969 var året då Högerpartiet bytte namn
till Moderaterna, då Olof Palme blev stadsminister och Duke Ellington uppträder med
Alice Babs i Vasakyrkan. Men det är också
året som restaurangen Engelen i Gamla stan
öppnade.
För att fira detta serverar de rätter från sin
egen ursprungsmeny. Chicken in a basket,
det vill säga grillad kyckling med pommes,
croque monsieur, steak minute med bea och
pytt i panna är några av rätterna som den
nya restaurangchefen Anette Sillman hittade på en gammal menytavla.
För att förstärka känslan ytterligare har
hon letat rätt på gammalt arabia-porslin, så
att maten serveras på samma sätt nu som då.
Menyn serveras varje tisdag hela hösten.
johan thornton

Kycklingen går bäst berättar restaurangchefen Anette Sillman. ”Chicken in a basket
var en nymodig grej då, det tycker folk är
kul”, säger hon. Foto: Pressbilder och Privat

Känslor och smaker
kopplas samman i ny
3D-middagsupplevelse
på Kasai. Foto: Pressbild

I N T E R N AT I O N E L L A R Y G G D A G E N
16 OKTOBER
Boka en kostnadsfri undersökning och behandling
hos Skandinaviska Kiropraktorhögskolans klinik!

Livet är
sprött!
Ibland faller allt i sär, men ingen panik. Kom och
lär dig tips och trix från några av de bästa.
Det är på Bak- & Chokladfestivalen du hittar
godsakerna som gör livet värt att leva. Bara på
Stockholmsmässan i Älvsjö.
Sugen? Säkra din biljett på chokladfestivalen.se

10–13 oktober 2019

Kasai vill maxa middagsupplevelsen – satsar på 3D
So m am bassadö r fö r Wo rld Spine Day vill vi bjuda
dig på ett gratis besök på vår klinik.
Boka senast 16 oktober och uppge ”Spine day”.

B O K A D I N K O S T N A D S F R I A T I D PÅ

08-444 64 04

Fogdevreten 2A, KI campus Solna

W W W. K I R O P R A K T O R H O G S K O L A N . S E

Under två månader flyttar 3D-konceptet
Banquet of Hoshena in på restaurang
Kasai i Stockholm. Här förflyttas middagsgästerna till en tredimensionell
värld med kungar, drottningar, älvor och
vulkaner.
● Att ha en pop up-krog med god mat är i dag
inget ovanligt, att kombinera maten med
storytelling, 3D-teknik och fantasifulla projektioner är kanske mer unikt.
Men det är just det som Nadine Beshir har
nischat sig på.
Hennes tidigare pop up-krogar har bland
annat besökt Dubai, London och Berlin. Nu
kommer den tredimensionella middagsuppelvelsen Banquet of Hoshena till Östermalmskrogen Kasai.

Sagan om landet Hoshena förflyttar matgästerna till ett främmande land där känslor
– ilska, sorg, rädsla, kärlek, glädje och mod –
speglas i det som serveras och kungar, drottningar, älvor och vulkaner kommer till liv på
bordet.
− Med Banquet of Hoshena vi vill att gästerna känner som att de kliver in i en helt annan, magisk värld – utan att behöva lämna
bordet, säger Nadine Beshir, producent av
Banquet of Hoshena i en kommentar.
Under den två timmar långa showen bjuds
gästerna på en femrättersmiddag med passande viner, där varje maträtt representerar
en känsla.
Banquet of Hoshena kan bokas från den 10
oktober till den 14 december.
sandra Eriksson

