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Jag heter Johan Lindberg och arbetar som 
journalist på Svenska Dagbladet. 

Stockholm är en stad att förälska sig i. Så 
oslagbart vacker med det glittrande vattnet som 
ständigt känns närvarande. Det är en stad som 
verkligen sjuder av liv.

Här får du tjugo av mina favoritkaféer. De flesta 
hittar du även i guideboken Mitt Stockholm.
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KAFÉER

CITY
1  D’abramo

Italiensk radio hörs i högtalarna och du hälsas alltid väl-
kommen med ett vänligt ”buongiorno”. Om man blundar 
är det lätt att drömma sig bort till Bari. Det är nämligen 
därifrån ägaren Vincenzo D’Abramo kommer, liksom kaf-
fet som importeras direkt från ett litet rosteri i sydöstra 
Italien. Här smakar espresson precis som den ska, len 
och god. Det finns även små sötsaker som bara finns 
här i Stockholm, till exempel de ekologiska mandlarna 
från nationalparken i italienska Apulien som är doppade 
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i choklad. Fotboll är ett säkert samtalsämne eftersom 
Vincenzo bodde i Bari när Klas Ingesson och Kennet 
Andersson spelade i staden.

Kaffet intas på stående fot och när solen värmer är det 
en fantastisk känsla att stå utomhus på Vasagatan vid 
den bardisk som finns utanför kaféet längs väggen. En 
mini-oas mitt i storstadsbruset.

Veronero
Vasagatan 50
www.veronero.se

2  Snickarbacken 7
I 1800-talsbyggnaden, som en gång var ett stall, har det 
skapats en trevlig mötesplats för de som gillar konst, 
inredning, mode och kaffekultur. I de mycket speciella 
lokalerna finns det flera val – antingen kan man fika eller 
äta lite undanskymt i dov belysning eller också sitta i 
det upplysta rummet omgiven av kläder, både exklusivt 
nytt och vintage. Arkitekten bakom huset var en auk-
toritet, nämligen Isak Gustaf Clason som bland annat 
även ritade Nordiska Museet, Östermalms Saluhall och 
Hallwylska palatset. Även om lokalen totalrenoverades 
på slutet av 1900-talet finns en hel del av den gamla 
mystiken kvar.

Snickarbacken 7
Snickarbacken 7
www.snickarbacken7.se
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3  Clarion Hotel Sign
En mäktig utsikt över både Norrmalm och Kungsholmen 
får du om du tar dig upp till hotellets takterrass. Kaféet 
känns som en okänd pärla, eftersom det inte är alla som 
vet att det går att komma upp hit även för icke hotell-
gäster. Kom ihåg bara att du måste trycka på våning 8 i 
hissen – till alla övriga plan krävs hotellnyckel.

Ett tips om du har mobil tillgänglig är att söka dig fram 
till utsiktsbilder över Klarakvarteren före 1950-talet. Då 
inser du hur just denna vy har förändrats sedan dess. 
Det är en helt annan stad nu, både på gott och ont.

Clarion Hotel Sign
Östra Järnvägsgatan 35
www.clarionsign.se

4  Vete-Katten
Det här är kaféet som håller år efter år – kaféernas kafé 
i Stockholm helt enkelt. Det sägs att namnet ska ha 
bestämts före grundandet 1928 eftersom ägaren sva-
rade ”det vete katten” när hon fick frågan om vad stället 
skulle heta. Vete-Katten klarar balansgången att vara 
både mysigt och elegant. Det finns flera olika delar att 
sitta i, från den mer larmiga större salen vid entrén till de 
gulligt inredda mindre kafferummen.

När det är semmeltid är det här en bra plats att be-
söka, eftersom Vete-Katten ofta prenumererar på titeln 
”bästa semlan” i de årliga undersökningarna. I som-
marvärmen ska dock den trivsamma inomhusmiljön 
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lämnas, då är det solgasset på innergården som gäller. 
En lurighet är att det finns fyra (!) olika ingångar från tre 
olika gator – så om ni stämmer träff får ni vara noga med 
vilken dörr det är som gäller.

Vete-Katten
Kungsgatan 55
www.vetekatten.se
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VASASTAN
5  Café Pascal

Ligger ett stenkast från Odenplan, som numera känns 
ännu mer central tack vare stationen längs nya City-
banan. Tre syskon med höga ambitioner gör att stället 
har fått en ny vår och hela tiden blir bättre. Känns alltid 
som att det är puls och fullt här. Väldigt trevligt att sitta 
ute när solen steker. Brödet levereras från ett bageri 
på Lilla Essingen och inredningen är trivsam med enkla 
 rottingstolar och tegelväggar. Förutom gott kaffe och 
bakverk serveras här smörgåsar – bland annat grillad 
levain som är otroligt god. Normalt sticker ju inte caesar-
sallader ut, men den här är min favorit i stan med sin 
distinkta sås.

Café Pascal
Norrtullsgatan 4

6  Non Solo Bar
Så fort solen kommer fram fylls borden på Non Solos 
uteservering. De som hittar en plats brukar bli kvar 
länge samtidigt som avundsjuka blickar slängs från förbi-
gående på denna krogtäta del av Rörstrandsgatan. Men 
ett tips som jag fick av personalen är att de gärna stuvar 
om bland borden ute för att flera ska få plats.

Så våga be om det, ni kommer inte att ångra er. Det 
här är en av mina favoritplatser för frukost. Här kan du 
hitta din egen mix beroende på dagsform och smak, det 
finns äggröra med bacon, yoghurt med färska bär, goda 
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smörgåsar, hemmagjord gröt, smoothies och mycket 
 annat. Givetvis i kombination med det utsökta kaffet. 
Jag får väl tillägga att det är trivsamt även inomhus där 
den varma texten ”Tack för att ni finns, ni gör våra dagar 
– personalen på Non Solo” står skrivet på väggen. Är du 
matsugen finns även pasta och vin på menyn. Non Solo 
Bar finns även på Odengatan 34, men om jag ska sitta 
ute är mindre trafikerade Birkastan att föredra.

Non Solo Bar
Rörstrandsgatan 4
www.nonsolobar.se
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7  Ritorno
Ritorno ser ut ungefär som när konditoriet öppnade 
1959 med murrig men trivsam inredning, lite vardags-
rumskänsla helt enkelt. Jag gillar att de har flera va-
rianter av karlsbaderbröd, det supergoda gulaktiga 
vetebrödet som var vanligare förr. De rymliga lokalerna 
gör att det är en skön plats att sitta med sin laptop och 
arbeta i ett hörn, vilket många har anammat. Ta en titt på 
tavlan längst in. Den är från 1945 och föreställer omgiv-
ningen kring Strömbron. Men var är bron? Jo, den finns 
inte med eftersom tavlan målades i protest mot att bron 
byggts. Under årets soliga dagar ska du dock inte stu-
dera tavlor – då är det bäst att sitta på uteserveringen 
mot Odengatan.

Konditori Ritorno
Odengatan 80
www.ritorno.se

8  Haga Tårtcompani & Bageri
Med varm och avslappnad service fick Haga Tårtcom-
pani snabbt stammisar i lokalerna nära Torsplan. Grund-
idén är att specialisera sig på tårtor eftersom det i Stock-
holm annars är större fokus på bröd. Storsäljaren är 
blåbärstårtan, en gång Årets tårta i White Guide, som är 
gjord av blåbär, kardemumma, limemousse och maräng.

Men annars vill gärna konditor Oscar Målevik – alltid 
iklädd fluga – och andra ägaren Anna Cardelius skapa 
roliga annorlunda rätter. Exempelvis är smörgåstårtorna 
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runda och har pålägg som ”pulled elk”, kantareller, pep-
parrot och västerbottenkräm.

En annan omtalad rätt är falukorvsmackorna med 
vändstekt ägg som skapades med motiveringen att de 
gärna vill lyfta fram billigare mat ”i finrummet”. Här finns 
också goda teer som ni får känna doften av innan ni 
bestämmer er: Röda Bergen te med apelsin och kaktus 
är en höjdare. Bord och lampor är hemmasnickrade och 
på varje bord står en liten blomvas. Sedan är väggarna 
målade i Falu rödfärg – kaféet ligger ju i Röda Bergen …

Haga Tårtcompani & Bageri
Torsgatan 75
www.hagabageri.se

SÖDERMALM
9  Bageri Petrus

Ett bageri som bara växer i slagstyrka för varje år. Med 
trevlig personal och goda bakverk sprids det en trevlig 
stämning ända ut på Swedenborgsgatan. Enda nack-
delen är att det ofta är fullt på uteserveringen, men det 
kan vara värt att vänta på. Inte minst på sommaren när 
Swedenborgsgatan är gågata. Favoriten är deras frasiga 
pain au chocolat, som är så god att det är svårt att va-
riera det valet vid besöken. Gillar också att de inte dras 
med i trender och styr utbudet efter det.

Bageri Petrus
Swedenborgsgatan 4B  
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10  Robin Delselius Bageri
Fram till augusti 2015 låg här Munkens konditori, men 
när trotjänaren tackade för sig dök ett positivt nytillskott 
upp på Renstiernas gata, som håller allt högre kvalitet 
när det gäller kaféer. Ni som besökte det tidigare kaféet 
kommer att få svårt att känna igen er eftersom Robin 
Delselius vid inflyttningen gjorde en totalrenovering. 
Inredningsstylisten Mari Strenghielm har gjort ett kanon-
jobb då den ljusa lokalen nu har höga grå väggpaneler, 
vintagestolar, vackra specialinköpta lampor och en fin 
bänk längs ena väggen. Robin Delselius för traditionen 
vidare på ett fint sätt, han är tredje generationens ba-
garson. Saffransmazarinen är en favorit, men även sal-
laderna håller hög klass.  

Robin Delselius Bageri
Renstiernas gata 19
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11  Gildas rum
Det är lätt att bli yr när man träder in på detta mycket 
speciellt inredda kafé. För med bibliotekstapeter, ljuskro-
nor i taket, färgsprakande väggar och antika sittgrupper 
är Gildas rum ett ställe som sticker ut. Populärast vid fint 
väder är förstås platserna utomhus där det går att inta 
de hemmagjorda bakverken och samtidigt spana mot 
folkvimlet på Nytorget.

Gildas rum
Skånegatan 79
www.gildasrum.se
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GAMLA STAN
12  Café Järntorget 

Sommartid går det ju knappast att besöka Gamla stan 
utan att köpa glass. På Café Järntorget finns utsökta 
hembakade strutar och ett stort glassutbud. Udda 
 smaker som bubbelgum och champagne finns med, 
men de har jag aldrig provat. Att äta glass i Gamla stan 
på sommaren är nämligen inte stunden för att chansa 
– trippelchoklad och blåbär är en säker kombination.

 
Café Järntorget 
Västerlånggatan 81 
www.cafejarntorget.se

13  Chaikhana
Ägarna Ashok Kapoor och Angela Ljungblad har skapat 
ett tehus som är något utöver det vanliga. Det är inte 
billigt, men å andra sidan en upplevelse och en exklusiv 
känsla att exempelvis smaka de vita och gula teerna från 
Kina som Kapoor var först med i Sverige. Inspirationen 
hämtade Kapoor under sina år i Paris på 1970-talet. Med 
200–300 olika sorter och personalens kunnighet går 
det att få fram exakt den tesort som passar en – gärna 
 ackompanjerat av scones med marmelad. Att inta after-
noon tea är något alldeles extra i den stilrena lokalen.

Chaikhana
Svartmansgatan 23
www.chaikhana.se
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ÖSTERMALM
14  Fosch Artisan Pâtisserie

Lite avsides känns det ju, men få ångrar sitt besök här. 
Kaféet som drivs av det svenskfranska paret Malin 
Eklund och Damien Foschiatti lyckas verkligen med 
konsten att mixa det bästa från Frankrike och Sverige. 
En bakelse som sticker ut är den som är en blandning 
av kanelbulle och croissant. Att äta frukost här slår det 
mesta i huvudstaden. I den ingår valfritt bakverk, kaffe, 
yoghurt med utsökt müsli samt råpressjuice. Det går 
också att byta ut bakverket mot en smörgås. Jag fick en 
bakelse rekommenderad – den som är gjord på crème 
brûlée och chokladmousse. Den var sensationellt god 
och motiverar absolut fler besök bara den. Det märks 

14

17STOCKHOLMS BÄSTA KAFÉER



att råvarorna är utvalda med omsorg. På Gotland – Ma-
lin har sina rötter där – odlar de frukt och bär som de 
sedan använder i bakverken.

Fosch Artisan Pâtisserie
Löjtnantsgatan 8  

15  Foam
Det helrosa rummet med svarta stolar är bland det 
fränaste som går att hitta i Stockholm – och kaféet är 
med all rätt prisat för designkänslan. Härligt med de som 
vågar satsa fullt ut! Förutom det söta till kaffet eller teet 
finns även många goda smörgåsar och sallader.

Café Foam
Karlavägen 75
www.cafefoam.com
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16  Sturekatten
Ibland är det skönt att ta en avstickare från storstads-
bruset och kliva in på ett riktigt anrikt mysigt konditori. 
Känslan är som att fika hemma hos ett äldre par med 
vackra möbler och virkade dukar. Det är rymligt med 
flera våningsplan, så det går att sitta både avskilt och i 
lite mer kafferepsanda. Sedan finns det mycket sött att 
välja mellan inne i 1700-talsbyggnaden – allt från läckra 
småkakor till välgjorda prinsessbakelser.

Konditori Sturekatten
Riddargatan 4
www.sturekatten.se

KUNGSHOLMEN 
17  Wilmers Kaffebar

En okänd pärla där man får uppleva småstadskänsla 
trots att det inte är många minuters promenad till cen-
trala Stockholm. Att en ljummen vår- eller sommarmor-
gon slå sig ner vid de gulliga runda borden vid det lugna 
gathörnet är en ren njutning. Invändigt är inget bord det 
andra likt och dessutom byts inredningen ut med jämna 
mellanrum. Den kreativa ägaren Malin Eliasson letar 
ständigt efter nya inredningsdetaljer så att kaféet ofta 
ska byta skepnad. Förutom gott fika finns soppor, grytor 
och sallader för den hungrige. Missa inte den undan-
skymda mörka vrån längst bort i lokalen där det står två 
gammaldags murriga fåtöljer att sjunka ner i. En del har 
gjort detta rum till en favoritplats eftersom det där går 
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att fika privat i lugn och ro. Rekordet är tydligen att sju 
personer har fikat i denna vrå, hur nu det gick till med 
bara två fåtöljer …

Wilmer Kaffebar
Bergsgatan 30
www.wilmerkaffebar.se

18  Hantverkargatan 9
Ett pyttelitet kaffehak med stor själ. Det går att slå sig 
ner, men de flesta väljer att köpa med sig en kaffe, sal-
lad eller macka. Här inne jobbar en verklig eldsjäl. Con-
ny Mattsson, barista och kockutbildad, gör allt från grun-
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den och den trogna morgonskaran får ofta sina mackor i 
handen innan äggskivorna har svalnat. Hantverkargatan 
9 har snabbt samlat på sig en stabil kundkrets som gil-
lar ålänningens uppfinningsrika smörgåsar och fräscha 
sallader, som exempelvis den med kycklingröra, innehål-
lande umamikyckling, tre sorters lök och svamp.

Hantverkargatan 9
Hantverkargatan 9
www.hantverkargatan9.se

DJURGÅRDEN
19  Café Blockhusporten

Det här är en stilla plats för den som vill sitta och filoso-
fera. Ligger längst ut på Djurgården dit inte alla turister 
hittar. Det finns en stor tjusning i att sitta här på öns sista 
utpost och blicka ut över de stora farlederna där stora 
kryssningsbåtar passerar. Här serveras kaffe, fikabröd, 
smörgåsar, glass samt lättare maträtter. Ta dock en titt 
på hemsidan, de kan ha stängt vid dåligt väder.

Café Blockhusporten
Blockhusringen 27
www.blockhusporten.se

20 Flickorna Helin Voltaire
Med utsikt över Djurgårdsbrunnskanalen blommar Flick-
orna Helin Voltaires stora uteterrass upp sommartid. 
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Men även invändigt är miljön hemtrevlig. Deras karde-
mumma-cheesecake vet jag flera som fastnat för, men 
det finns många bakverk att välja mellan. Öppet även då 
snön intar huvudstaden – då sprakar ofta en värmande 
brasa här.

Flickorna Helin Voltaire
Rosendalsvägen 14
www.helinvoltaire.com
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