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3. I livsstils-
huset Gra-

anmarkt 13 
finns allt från 

boende och 
butik till hyllad 

restaurang.

2. Himmelsk 
potatis. Frites 
Atelier har 
tagit Belgiens 
nationalrätt  
till en ny nivå.
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8 anledningar att komma 
hungrig till Antwerpen
Av JAN EKHOLM

Mer än bara mode och arkitektur. Charmiga 
Antwerpen har blivit en krogstad att räkna 
med. Detta är våra favoriter just nu.

1.
KOSHERKÖK
HOFFY’S

Lange Kievitstraat 52, hoffys.be

■ Kvarteren runt Antwerpens 
tågstation brukar kallas en  
av världens sista shtetls; det 
jiddischska ordet för by. Här  
bor och arbetar merparten av 
stadens 15 000 judar i vad som 
onekligen känns som en egen 
by med kosherslakterier, små 
familje ägda livsmedelsbutiker, 
synagogor och inte minst 
diamanthandlare. Alla verkar 
känna alla, men samhörigheten 
är allt annat än sluten; besökare 
nyfikna på kulturen kan förvänta 
sig ett varmt mottagande. 
Ett sådant får man även på 
kroginstitutionen Hoffy’s. 
Här har bröderna Hoffman 
så länge någon kan minnas 
lagat förfinade versioner av 
traditionell jiddischsk cuisine 
såsom latkes, fiskkakor och 
fyllda paprikor. Kom gärna  
på en söndag då resten av 
Antwerpen håller stängt.

2.
POTATISREVOLT
FRITES ATELIER

Korte Gasthuisstraat 32, 
fritesatelier.com

■ Belgarna älskar pommes 
frites mer än livet självt, men 
märkligt nog har ingen gjort en 
lyxversion av den traditionella 
chip-shopen. Tills nu. Kedjan 
Atelier Frites har siktet inställt 
på en potatisrevolution och med 
stilren inredning, bästa tänkbara 
råvaror (alla grödor kommer 
från odlingsmeckat Zeeland) 
och Michelinkrögaren Sergio 
Herman som delägare har man 
alla förutsättningar att lyckas. 
Inramningen är så långt ifrån 
den klassiska kvartersfritösen 
man kan komma, Frites Atelier 
påminner snarare om ett franskt 
brasserie med mönstrade 
kakelgolv och stora mängder 
mässing. Maten då? Den gyllene 
potatisen är inget annat än 
världsklass, därtill toppad 
med fingerslickande godsaker 
som indonesisk jordnötssås, 
flamländsk biffstuvning eller 
hemgjord majonnäs med skivad 
tryffel. Revolutionen är här!

3.
LIVSSTILSHUS
GRAANMARKT 13

Graanmarkt 13, graanmarkt13.com

■”Stanna så länge du vill”, är 
livsstilshuset Graanmarkt 13:s 
slogan. Och ja, det har vi inget 
emot. Högst upp i deras town-
house gömmer sig nämligen en 
av stans chicaste lägenheter, 
designad av Vincent Van Duysen 
och med full hotellservice. På 
våningarna under breder en 
konceptbutik ut sig med egna 
parfym- och doftljusserier samt 
väl utvald ”slow fashion”. Det 
bästa väntar dock i källaren: 
kocken Seppe Nobels gröna 
restaurang, utnämnd till 
Flanderns bästa vegetariska 
ställe. Helt vegetariskt är det 
dock inte, i Nobels menyer 
gömmer sig alltid en fisk eller 
fläsksida, men grödorna har 
huvudrollen och många av dem 
kommer från husets takodling. 
Kall lasagne med kålrot och 
pumpapuré, eller äkta haverrot 
med söt cikoria låter kanske inte 
som något värt att skriva hem 
om. Men tro oss, du kommer  
att göra det. 

4.
KÖKETS BECKHAM
SAIL & ANCHOR

Guldenvliesstraat 60, 
sailandanchor.be

■ Åker man verkligen till 
Antwerpen för att äta brittisk 
gastropubmat? Ja, om gastro-
puben i fråga heter Sail & Anchor. 
Bakom den svarta trädörren 
väntar en finkrog förklädd till 
kvartershak med ett tiotal bord 
och en välkomnande krögarduo i 
form av äkta paret Michael Yates 
och Marijke van Haecke. Yates 
kallas allmänt för gastronomins 
David Beckham och det är han 
värd. Populärast är hans upp-
daterade Sunday Roast, en 
kalorikramande söndagsmeny i 
fyra fulländade akter. Vi säger 
bara en sak: kom hungrig för att 
inte riskera att lämna något av 
de två köttbitarna, det smör-
dränkta potatismoset, de många 
vegetariska sidorätterna och den 
kolasåslyckliga puddingen. Det 
blir även pluspoäng för den 
omfattande vinlistan. För att 
fullända söndagssteken, välj 
Foxhole pinot noir från brittiska 
Bolney Wine Estate. π
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8. Grattis! Far 
och son Van 
Tricht har 
utnämnts till 
Europas bästa 
ostmakare.

5. Det bästa 
från haven på 

tvåstjärniga 
The Jane. Här 
hamachi med 

havtorn.

7. Sepideh 
Sedaghatnias 
iranska vin-
bar är ett lika 
oväntat som 
lyckat koncept.

5.
GUDOMLIGT
THE JANE

Paradeplein 1, thejaneantwerp.com

■ ”Mat är min religion”, 
förkunnar krögaren Nick Bril. 
Följaktligen ligger hans res-
taurang The Jane i ett kapell 
från 1800-talet, inrett med en 
gigantisk stål- och glaskandelaber 
som blickfång och fönstermål-
ningar som anspelar på mat och 
religion. Det inglasade köket har, 
fullt logiskt, tagit altarets plats. 
Där lagas vad många anser är 
Antwerpens bästa mat. Michelin-
guiden tycks vara inne på 
samma linje och har delat ut två 
stjärnor till hans globetrotter-
cuisine med förkärlek till 
havet. Vid vårt besök bestod 
13-rättersmenyn bland annat 
av Islandsmussla med en Dry 
Martini, samt en sensationellt 
mustig mini-bouillabaisse med 
polpo och fjärsingfisk. Som 
avslutning kom servitören till 
bordet och bankade sönder ett 
paket hemgjord choklad med 
hammare. Typiskt Antwerpen.

6.
HIPP HAMN
HET EILANDJE

visitantwerpen.be

■ Finns det någon europeisk 
storstad som INTE gett sitt 
hamnområde en makeover? 
Tveksamt. I Antwerpen har  
de forna no-go-kvarteren Het 
Eilandje blivit en av stans hetaste 
stadsdelar med landmärken 
som museet MAAS legobyggnad 
och hamnkontorets jättelika 
utbukt ning i diamantglittrande 
glas, signerad Zaha Hadid. Även 
områdets mat glittrar: Vi är 
särskilt förtjusta i nostalgiska  
Au Vieux Port där hamncheferna 
hugger in på belgiska bistro-
klassiker. Hipsterställen finns 
det gott om, trendiga hotellet 
U sticker ut med sin kreativa 
europeiska cuisine som 
serveras från tidig morgon 
till sen kväll, och på Cremerie 
Germaine gör en glassmästare 
med gedigen utbildning från 
gelatouniversitetet i Bologna 
utsökt gelato. Den mäktiga 
utsikten över hangarer, kranar 
och torrdockor kommer på köpet.

7.
VINKÄNDIS
DIVIN BY SEPI

Verschansingstraat 5,  
divinbysepi.be

■ Antwerpen kan mycket väl 
vara först i världen med det 
oväntade konceptet iransk-
inspirerad vinbar. Kvinnan 
bakom idén heter Sepideh 
Sedaghatnia, en regional kändis 
som skriver vinböcker, syns  
i mat-tv-program och även 
utnämnts till bästa sommelier  
i Benelux. Efter att tidigare ha 
arbetat på ett flertal Michelin-
etablissemang öppnade hon 
häromåret Divin by Sepi där 
parisisk charm möter iranska 
färgkaskader medan borden  
fylls med persiskinspirerade 
smårätter. Tänk köftesi med 
torsk, mini-wraps med basilika, 
fetaost och dadlar samt för de 
dekadenta: fyra sorters iransk 
kaviar. Men det är förstås 
vinmenyn som är den stora 
lockelsen; lika omfattande  
som unik. Sepi premierar viner 
gjorda av kvinnor och husvinet 
Cuvée Divin kommer från en 
kvinnlig vinmakare i Bulgarien.

8.
VÄLLAGRAT
ONLY CHEESE

Boomgaardstraat 1-3, 
kaasaffineurs-vantricht.be

■ Statsbryggeriet De Konincks 
gamla fabrik är idag mer ölshow 
än bryggeri. Vid sidan av inter-
aktiva rum och bilturer genom 
historien har delar av komplexet 
förvandlats till hipstermatmecka 
med surdegsbageri (förstås!), 
chokladmakare, ”rock’n’roll-
slakteri” och ett antal bistros. 
Men den främsta anledningen 
att bege sig hit är ostbaren Only 
Cheese under ledning av ost-
mogulerna Van Tricht; utnämnda 
till Europas bästa ostmakare av 
Wall Street Journal. Van Tricht 
köper in nygjord ost från gårdar 
runt om i Europa och lagrar den 
sedan själva för att få fram exakt 
den smak de vill ha. På Only 
Cheese kan du handla deras 
mästerverk eller slå dig ner vid 
ett bord, beställa en avsmaknings-
tallrik med fem ostar och ett glas 
vin. Den perfekta starten på en 
Antwerpenkväll.

RES HIT
■ Direktflyg 
till Bryssel 
med SAS cirka 
1 500 kr. Vidare 
med tåg från 
flygplatsen, ca 
25 minuter.

NÄR
■ Året runt.

KLIMAT-
PÅVERKAN
■ En flygresa 
tur och retur till 
Bryssel släpper 
ut ca 0,5 CO2e 
ton växthusga-
ser. Källa: Kli-
matkalkylatorn
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