
Fika med Eleonores 
Stockholms Guide 

Att Stockholm är vår huvudstad har ingen missat. Det är även min 

hemstad och staden där mitt hjärta hör hemma. Stockholm är så 

mycket mer är sevärdheter och turistfällor. Detta är min guide till 

smultronställena i Stockholm. 

Caféer/Konditorier: 
Muffinsfabriken- Ett café med gigantiska muffins i många olika smaker. Mysigt men 

litet, härifrån tar du helst med dig fikat. 

Rekommendation: Choklad/mintmuffins 

Götgatan 99, Söder. Nioörtsvägen 26, Hägersten  

 

Gunnarssons Specialkonditori- Ett anrikt konditori med klassiska bakverk och 

goda lunchsmörgåsar och pajer. Ta med något hem från disken eller sätt dig en 

trappa upp med något gott. 

Rekommendation: Specialsemla i februari 

Götgatan 92 

 

Café 60- Ett populärt café med mycket på menyn. Ta en fika, lunch eller middag här 

med vännerna. Mycket folk besöker stället men de har många platser en trappa upp. 

Rekommendation: Smörgås med rökt lax och avokado 

Sveavägen 60, Norrmalm 

 

Barista Fair Trade Coffee- Ett café med mestadels ekologiskt och fair trademärkt 

sortiment. Gott kaffe och goda bakverk. Sätt dig i hängfotöljerna eller en av de 

mysiga sofforna. Gratis wifi. 

Rekommendation: Hallonmelondröm smoothie 

Forum Nacka  
 

 

 Restauranger/lunchställen: 
Hermans restaurang och trädgårdscafé- Med utsikt över hela Djurgården och 

Slussen ligger Hermans perfekt både sommar som vinter. Deras 

vegetariska/ekologiska buffé kan få vilken köttälskare som helst att älska stället. 

Enorma desserter! 

Fjällgatan 23A, Söder 

 



Happy India- Indisk kvarterskrog med en Palak Paneer som många älskar. Trevlig 

personal och får du bordet vid akvariet får du fler i middagssällskapet 

St Paulsgatan 35, Söder 

 

Pontus by the Sea- Lyxrestaurang med mycket god mat, man kan verkligen känna 

kvaliteten i råvarorna. Prisvärd meny inriktad på havets läckerheter. I höst har de 

skaldjursveckor. 

Skeppsbron 16, Gamla stan 

 

Vapiano- Italiensk restaurang där du beställer maten framme vid kockarna som 

lagar maten framför dina ögon. De bakar sin egen pasta som även går att köpa 

hem. Perfekt för kompisträffar och afterwork 

Munkebrogatan 8, Gamla stan (finns även på andra adresser) 

 

Panini- Nyttig snabbmatsrestaurang med sallader, mackor, wraps och några 

varmrätter. Råvarorna är noga utvalda och innehåller så gott som inga tillsatser 

eller konserveringsmedel. Beställ lunch härifrån till kollegorna eller ta en sen lunch 

på plats 

Hitta din närmaste restaurang här 

 

Shopping: 
Gamla brogatan- Här kan du hitta ett antal present- och inredningsbutiker för stora 

och små. Du finner butiker som Mique, Berry Details, Sko Uno etc 

Gamla brogatan 

 

Caramella- Stans bästa godisbutik med massa sorter av plockgodis, 

naturgodis och praliner. Priset är något högre men värt varenda krona. 

Slöjdgatan 8, City 

 

Forum Nacka- Sök dig ut i förorten till Forum Nacka som ligger 20 min från 

Centralen. I detta köpcentrum hittar du allt du behöver från kläder till matbutiker till 

skor till inredning till elektronik. 

Forumvägen 12, Nacka 

 

English Shop- En butik med inrikting på engelska specialiteter såsom godis, mat, 

böcker och annat. Här har de även ett stort sortiment av bakartiklar och formar. 

Söderhallarna, Söder 

 

http://www.panini.nu/butiker-och-oeppettider.aspx


Chokladfabriken- Chokladbutik när den är som bäst. De tillverkar egna praliner och 

tryfflar samt sljer choklad av högsta kvalitet. Här kan du även slå dig ner och ta en 

fika. 

Renstiernas gata 12, Söder(finns även butiker på andra adresser) 

 

 

 


