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Restaurangerna är i första hand rangordnade efter den 
totalpoäng de har fått i testet (max 25 poäng), i andra hand 
efter mat betyg (max 10 poäng). Priset avser billigaste  
respektive dyraste varmrätt vid test tillfället. * Priset avser  
hela menyer, tre eller fler rätter. ** Priset avser mellanrätter.  
*** Priset avser alla rätter.

25/ Frantzén, Stockholm 3 000 kr* 
Sveriges lyxigaste krog. (3/11-17+16/3-18)

23/9
Volt, Stockholm 685 kr* 
En solklar stjärna.  (19/1-18)

23/9
Aloë, Stockholm 1 600 kr* 
Sensationellt gott i villaidyllen.  (22/12-17)

22/9
Ichi, Stockholm 595 kr* 
Japanskt med mjuk perfektion.  (24/11-17)

22/9
Unn, Stockholm 2 890 kr* (inkl vinpaket)
Årets affärskrog 2017.  (15/9-17 + 26/1-18)

22/9
Sture, Malmö 950 kr*
Anrik krog går mot ny storhetstid.  (11/8-17)

21/9
Agrikultur, Stockholm 795 kr*
Fine dining från den svenska myllan. (26/1-18)

21/8
Lux dag för dag, Stockholm 185–295 kr
Familjärt, smart och smakrikt. (2/3-118)

20/8
Space 62, Göteborg 45-175 kr**
Matresa på hög höjd. (20/10-17)

20/9
Bord 27, Göteborg 200–285 kr
Stojigt, svettigt och smaskigt. (29/9-17)

20/8
Köksbaren, Umeå 225–345 kr
Skön självsäkerhet. (25/8-17)

20/8
Kagges, Stockholm 95–185 kr**
Ungt på anrik adress. (30/6-17 + 20/10-17)

19/7
Mr Voon, Stockholm 110–520 kr
Blandar friskt från asiatiska köken. (16/2-18)

19/7
Spanjorskan, Stockholm 225-295 kr
Rejäl uppryckning.  (13/10-17+9/2-18)

19/8
Hillenberg, Stockholm 165–425 kr
Mainstream vid Stureplan. (15/12-17)

19/8
Bar Agrikultur, Stockholm 25–150 kr**
Prisvärt, litet och gott. (21/7+10/11-17)

19/8
Flickan, Stockholm 850 kr*
Smaskigt – men snopet smått. (27/10-17

19/8
La Bocca, Stockholm 289–335 kr
Italienska för finsmakare. (22/9-17)

19/8
Tak, Stockholm 225–325 kr
Årets affärskrog 2017                            (26/5+15/9-17)

18/8
Onkel Jean, Sälen 845 kr*
Fine dining i storformat.                                   (9/2-18)

18/8
Bistro Arsenal, Stockholm 225–365 kr
Befriande enkelt.                                               (9/3-18)

18/7
Stim, Stockholm 215–365 kr
Kvarterskrog med fisk i fokus.                        (23/2-18)

18/7
T8ng, Stockholm 75–260 kr***
Med finstämd hetta. (2/2-18)

18/7
Miss Voon, Uppsala 140–190 kr**
Melker Andersson hittar rätt i Uppsala. (17/11-17)

18/6
Spisa, Göteborg 225–345 kr
Med stammiskänsla.                                          (1/9-17)

17/7
La Colline, Stockholm 195–265 kr
Förvirrande på Götgatsbistron. (10/11-17 + 23/2-18)

17/6
Folii, Stockholm Varierande meny och priser
Vinet den stora behållningen. (6/10-17)

17/7
Wedholms Fisk, Stockholm 295–675 kr
Såsig nostalgitripp. (18/8-17)

16/7
B.A.R., Stockholm 165–205 kr
Fiskekrogen kan bli en pärla.                           (8/9-17)

16/6
Tako, Stockholm 70–1 495 kr**
Visst kan japanen bli ännu vassare  (8/12-17 + 2/3-18)

Så läser du tabellen: I cirkeln står krogens totalpoäng/poäng för 
maten. Sedan krogens namn, priser, omdöme och testtillfälle.

SENASTE KROGTESTERNA
Fler tester finns på weekend.di.se
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21 

Mat:
nDi nDi nDi nDi nDi 

Miljö:
nDi nDi nDi nDi nDi 

Service:
nDi nDi nDi nDi nDi 

Prisvärt:
nDi nDi nDi nDi nDi 

nDi nDi nDi nDi nDi 

SAV bjuder på en nynordisk 
måltidsresa i mysig miljö. 
Dock blir serveringen en aning 
påträngande.

NY SAV, Tygelsjö

På tallriken:  
Den sotade  
sockerbetan  
med läcker fyllning  
är en signaturrätt.

D et är snart 20 år sedan Öre
sundsbron öppnade. I det 
perspektivet kan det 
 tyckas lite märkligt att inte 
ett mer omfattande ut byte 
förekommit mellan län

derna. Då tänker vi inte främst på det poli
siära samarbetet i tvserien Bron – utan 
gastronomiskt.

Restaurang SAV är ett undantag. Här 
har en dansk och en svensk kock slagit sig 
samman. S står för SVEN JENSEN, A för 
ALEXANDER FOHLIN och V för Vindåkra, en 
gård som ligger strax söder om den motor
väg som leder till Köpenhamn. 

Alldeles intill gården går en annan mo
torväg, den som leder mot Trelleborg. Vi 
märker just inget av den, eller något  annat 
av omgivningarna heller för den delen, när 
vi gästar SAV i becksvart skånskt vinter
mörker.

Taxin kör över mörka fält, den sista 
 biten på grusväg, fram till den vita Skåne
gården. Där möter en sprakande brasa på 
innergården. Vi stannar till en stund vid 
eldens värmande lågor. Redan där slås 
 tonen an för en restaurangupplevelse som 
i bästa mening kan beskrivas som mysig. 
En dörr till en av gårdens längor öppnas 
och vi välkomnas in. Det är nästan lite 
mot villigt vi lämnar brasan, men det visar 
sig att det finns en eldstad även i den lilla 
matsalen som bara rymmer fyra bord.

Den som satte den i förhållande till 
 Malmö inte allt för avlägset belägna går

den på krogkartan var den franske  kocken 
KARIM KHOUANI. Han drev tidigare restau
rang Ambiance à Vindåkra här med en 
 stjärna i Guide Michelin. Det dröjde inte 
länge förrän efterträdarna gjorde om 
 samma bedrift och erövrade en stjärna un
der namnet SAV. Framgångsreceptet den 
här gången stavas det nya nordiska köket.

Med utnämningarna av Daniel Berlin 
Krog i Skåne Tranås till tvåstjärnig res
taurang och SAV till enstjärnig framstår 
det skånska slättlandet som något av ett 
nynordiskt rike. Det faller sig naturligt här 
där jorden är så bördig. 

Terroir har blivit ett gastronomiskt be
grepp för jordmån och något av ett mode
ord. Det mesta av det som hamnar på tall
riken under kvällen växer utanför knuten 
får vi veta. Och inte nog med det, på SAV 
syltas, saftas, och fermenternas det, pro
cesser som man kan följa genom rader av 
glasburkar längs en vägg.

Lite påträngande
I glasen serveras naturviner, inte av det 
svårmodiga slaget utan ganska lätt
druckna även för den som i grunden är rätt 
skeptisk till viner gjorda enligt den vida 
och svårdefinierade definitionen ”natur”.

Matpresentationerna är i bästa väl
mening utförliga, men på tok för långran
diga och, faktiskt, lite uppfordrande. Där
till återvänder personalen tämligen om
gående till bordet för att fråga hur det sma
kade. Det kan bli lite påträngande och vad 

kan man som väluppfostrad restaurang
gäst svara annat än ett självklart: javisst, 
det är gott, jättegott.

Nu är det inte av ren artighet vi svarar 
det, för det är naturligtvis gott – fattas bara 
annat. Därtill visar sig menyn vara gene
rös till omfånget. Den stora sexrätters
menyn består i själva verket av dubbelt så 
många serveringar när så kallade snacks 
och extrarätter räknas med.

Det är en i allt väsentligt nordisk mål
tidsresa genom buskar och snår, skog och 
äng, insjövatten och hav som väntar.  Flera 
rätter har en påtagligt hög syra.

Consommén en höjdpunkt
Kvällens meny inleds med en kärnmjölks
pannacotta täckt av ett tunt lager Kalixlöj
rom. Som en kontrast serveras därtill en 
hårt grillad och härligt segt knaprig jor
därtskocka. 

Därefter följer ett ostron med egengjord 
vinäger och en äppelgelé, som ger en frisk 
sötma och en nordisk touche.

Den rostade sockerbetan är som så 
mycket annat på tallriken närodlad och 
kommer från åkern utanför. Här består 
kontrasten i rätten av en getost och rikligt 

Så in i Nynorden  gott

Pris: Sex rätter 850 kronor, fyra rätter 595 kronor.  Öppet- 
tider: Onsdag–lördag från kl 17.00. Antal platser: 16. 
Köksmästare: Sven Jensen och Alexander Fohlin. 
Adress: Vindåkravägen 3, Tygelsjö. Telefon: 072-022 
8520. Webbplats: savrestaurang.nu. Senast testad: –.
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med italiensk tryffel. Det är en riktigt 
 lyckad kombination.

En bakad rotselleri serverad med grö
na fermen terade vinbär förstärker in
trycket att vi står med båda fötterna i den 
 skånska myllan. 

Att gösen kommer från Håkan i Ring
sjön tillhör kategorin onödig information. 
Fiskaren är i det här fallet mindre ano
nym än fiskbiten, som faktiskt gör ett lite 
blekt intryck. Över fisken hälls en buljong 
på pancetta. Till det syltade tomater från 
egna odlingar, så klart, och omogna 
fermen terade krusbär.

En consommé på trattkantareller till
hör kvällens höjdpunkter. Skogens blåbär 
bryter av fint mot den mustiga buljongen, 
som även innehåller lav och multnade löv. 

Personligt och unikt
Menyns köttservering serveras med fat
tigmanssparris, ett lite roligt uttryck för 
svartrot. 

Om vi snabbspolar oss förbi en ostser
vering, egenystad på dansk naturmjölk, så 
landar vi i kvällens tolfte och sista serve
ring, en inkokt och glaserad jordärtskocka 
utan nämnvärd sötma, serverad med en 
glass som även den kommer från jordärt
skockan. 

SAV bjuder på en personlig gastro nomi 
i en unik miljö. Men nästa gång vi kom
mer på besök blir det under den ljusa års
tiden.

WEEKENDKROG@DI.SE

Så in i Nynorden  gott

U te har snön vräkt ned hela 
dagen. Temperaturen vi
sar på alldeles för många 
minusgrader, men uppe i 
Frantzéns vardagsrums
liknande penthouse vär

mer en brasa.
Det har gått drygt fyra månader sedan Di 

Weekend delade ut toppbetyget 25 poäng, 
en sällsynthet i våra spalter, när vi återvän
der för ett omtest. Mellan våra besök har 
franska Guide Michelin utsett Frantzén till 
Sveriges första trestjärniga restaurang och 
svenska White Guide har utnämnt BJÖRN 
FRANTZÉNS lyxkrog till Sveriges bästa.

Förväntningarna är alltså skyhöga – och 
vi har själva varit med att skapa dem. Ändå 
infrias de på alla punkter. Ett besök på nya 
Frantzén är en i alla avseenden storartad 
restaurangupplevelse.

Det som gör störst intryck är helheten, 
vilken omsorg som lagts på minsta detalj 
för att skapa en så fulländad upplevelse 
som möjligt. Servicen håller världsklass. 

Det enda vi stör oss lite på är musiken, 
som spelas på för hög volym. En viss dis
harmoni uppstår när punkrock med The 
Clash strömmar ur högtalarna. Men det är 
en randanmärkning. 

Råvarorna visas upp
Det har talats mycket om att Frantzén gått 
från 90 kvadratmeter i Gamla stan till över 
500 kvadratmeter fördelat på tre plan i 
Klara kvarteren. Ändå är de nya lokalerna 
intima och ombonade i bästa mening, trots 
att vi sitter uppradade längs en bardisk när 
vi äter.

Men kvällen inleds alltså med fördrink 
och små aptitretare högst upp i huset. När 
detta är avklarat skjuts ett lock åt sidan 
på bardisken och kvällens råvaror visas 
upp. 

Var förväntningarna inte redan på topp, 
så stegras de ytterligare när servitören 
skruvar av locket på Frantzén Special 
 Réserve, och visar oss innehållet i en burk, 
gyllene oscietra, en kaviar som odlas i Bor
deaux och som vi en stund senare i mat
salen en trappa ned ska bli serverade för
hållandevis  generösa mängder av. 

Björn Frantzén har hittat en gyllene 
medelväg där de bästa av gastronomiska 
världar samsas. Grunden i hans matlag
ning är det franska köket. Till det adderar 
han influenser från Asien (Frantzén driver 
restaurang i Hongkong också). Råvarorna 
är till övervägande del nordiska.

Dessa är av allra yppersta kvalitet. Den 
hastigt tillagade havskräftsstjärten kom

mer från Ålesund i Norge. Den är stor, köt
tig och har en unik naturlig sötma. 

Den blåfenade tonfisken otoro, som in
leder middagen i köket, har en marmore
ring som liknar kobebiffens. 

Fattiga riddare Grand tradition 2008 
har funnits på menyn ända sedan dess. I 
nuvarande, uppgraderade tappning dig
nar den under mer riven tryffel än någon 
gång tidigare. Det är nog tur att den vilar 
på en egen liten piedestal.

Och så fortsätter det med sammanlagt 
ett tiotal serveringar, parade med viner 
som inte är av denna värld – och som kos
tar därefter. 

3 000 kronor per person 
Sist kommer förstås notan med ett utma
nande högt belopp, 3 000 kronor per per
son bara för maten. Det är i nivå med vad 
man får betala på Köpenhamns och Oslos 
trestjärniga krogar. 

Som all form av lyxkonsumtion är det så 
klart exkluderande, men det kan inte kom
ma som en överraskning för någon. Den 
som bokar bord på Frantzén vet vad det 
kostar.

Frantzén vänder sig till dem som har ett 
riktigt stort intresse för så kallad fine 
 dining. Är den egna plånboken inte dimen
sionerad därefter går det kanske att avstå 
några mer vardagliga krogbesök, och på 
så sätt spara ihop till vad som blir ett  minne 
för livet. Det kan det vara värt. 

WEEKENDKROG@DI.SE

Stjärnklart hos Frantzén 
Omtest:

25

Mat:
nDi nDi nDi nDi nDi 

Miljö:
nDi nDi nDi nDi nDi 

Service:
nDi nDi nDi nDi nDi 

Prisvärt:
nDi nDi nDi nDi nDi 

nDi nDi nDi nDi nDi 

Frantzén, Stockholm

Priser: Fast meny 3 000 kronor.
Öppettider: Lunch från kl 12  
fredag–lördag, samt middag 
från kl 17 onsdag–lördag.   
Antal platser: 23. Adress: Klara 
Norra Kyrkogata 26, Stockholm. 
 Senast testad: 3 november 2017 
(25 poäng).

Håller stilen: Världsklass! De tre 
stjärnorna gnistrar hos Frantzén.

HEMMAFEST. Sveriges lyxigaste 
krog håller ställningarna och 
får åter full pott i Di Weekend.
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VÄLKOMNANDE. En minnesvärd 
brödservering är den skinkmacka 

man får bre själv, nybakad brioche 
med lardosmör och en skiva hem-
gjord coppa av grisnacke. Restau-

rangmiljön är mysig, även fastän 
Skånegården inte ligger så lantligt 

som man kanske kan tro. 
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