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nyheter

Ashi testade såser i tre veckor
l Sedan slutet av augusti dras allt fler hamburgersugna till Vallabrink
I många år levde Hagbykiosken en allt mer tynanade tillvaro.
Men i augusti blev den
hamburgerhak och nu
svänger dörren i ett när
det är lunchdags.
– Vi trodde inte det
skulle gå så här bra, säger ägaren Ashi Keshtgar.
Klockan tjugo i elva förra torsda
gen inne på Hamburgarstugan i
Vallabrink sitter en gäst och äter.
Ashi Keshtgar, som äger stället
tillsammans med sin bror Omid,
förbereder sig inför den stora ru
schen. Hans systerdotter Nahal
Soltan har en ledig dag från sko
lan och hjälper sin morbror.
– Mest folk har vi här tisdag,
onsdag och fredag, berättar Ashi.
Men det ökar hela tiden. Nu har vi
omkring 120 gäster per dag.
Det är trångti den gamla ki
oskbyggnaden. Mitt emot disken
finns fyra barstolar längs fönstret.
– Igår kväll var det fyra gäster
som kom men det fanns inte sitt
platser för alla då så de vände
trots att de hade tänkt äta här.
Det är trendigt med hemma
gjorda hamburgare just nu. Nya
ställen poppar ständigt upp.
– När vi köpte kiosken satsade
vi på att sälja frukt och grönt på
somrarna och julgranar på vint
rarna men det gick inte alls bra.
De stängde kiosken i augusti. Ashi
har tidigare arbetat på ett par
hamburgerrestauranger nu bör
jade han att testa olika hambur
gersåser.
– Jag höll på i tre veckor och se
dan satsade vi på dem och drog
igång stället.
Han döpte en av såserna efter
sig själv och den har också gett
namn åt ställets mest populära
rätt Ashiburgaren.
– Såsen innehåller granatäppel
juice, majonnäs, lök och lite kryd
dor.
När klockan passerat elva börjar
gästerna strömma in och Ashi får
allt mer att göra.
En av dem är Göran Wirström
från Brottby.
– Jag åker gärna tre mil hit för

Systerdottern Nahal Soltan är inne och hjälper Ashi Kehtgar i köket.
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Andra burgare
i Stockholm

Bröderna Omid och Ashi Kehtgar
driver företaget tillsammans.

Den populäraste burgaren är döpt
efter Ashi själv.

Ashi har tidigare erfarenhet av att
jobba på hamburgerrestaurang.

att det är så gott, säger han och
beställer två ashimenyer som han
ska ta med sig.

Fast Ashi berättar att det brukar
vara mer varierat på kvällarna. Då
kommer flera par och barnfamil
jer hit.
– Nästan alla kvinnor som jag
känner vill äta lätt på lunchen.
Sallad eller yoghurt eller så.
Det sägerErik Rengberg som
bor i Grindtorp och äter här för
andra gången.

– Jag var här igår och kommer
tillbaka för att jag gillade köttet
och såsen. Det är högrev i burga
ren. Verkligen kul att det är så bra
snurr här trots att det ligger utan
för stan.

Han är en av stammisarna denna
dag. Andra gör sitt premiärbesök
tipsade av andra som varit där ti
digare.
Men kunderna denna lunch har
en sak gemensam – de är alla män.

Höstmarknad Ulriksdal
1 – 2 N O V – H A N T V E R K , D E L I K AT E S S E R , S E R V E R I N G O C H K U LT U R !

l Eva Cloarec
eva.cloarec@mitti.se
tel 550 550 74

w Babas burgers, Rågsved.
w BunMeatBun, Farsta.
w Burger Boat, Marievik.
w Flippin burgers, Vasastan.
w Hamburgarprinsen, Sundbyberg, Västberga, Fruängen,
Södertälje.
w Käk, Hornstull.
w Lily’s burger, Hornsbergs
strand.
w Phil’s burger, Kungsholmen,
Gärdet.
w Prime Burger, Vasastan.
w Svenska hamburgerköket,
Midsommarkransen.
w Texas Longhorn Burgers and
Deli, på flera platser.

e
Dataservic
Vi reparerar PC, Mac,
iPad, iPhone, nätverk
och servrar.
SerVice på plats för
både privatpersoner
och företag.

Välkommen till Ulriksdals årliga höstmarknad 1–2/11 med
hantverk, delikatesser och aktiviteter för hela familjen.
Slottsvisningar, orgelkonserter, tipspromenad och fiskdamm
står på programmet. Fri entré för barn till Slottet och Orangerimuseet. Korvförsäljning och kafé med luncher och bakverk.
info: Marknad 1‒2/11 kl. 11.00‒16.00, Ulriksdals Slott
med museer kl. 12.00‒16.00, Slottskapellet visas 12.00
och 14.00, orgelkonsert kl. 13.00. Mer info på
www.kungahuset.se/ulriksdal

Även konsulttjänster.
Golfvägen 6,
Butik & Verkstad Mörby C
mån-fre 10-18, lör 12-16
Tel: 08-585 700 53
www.synntec.se

