
 

Vår mat�loso� är enkel. Vi tror på arbetsglädje, traditionellt
mathantverk, och bra råvaror. Vi föredrar råvaror som
kommer från trakter nära oss. Allt vi serverar görs från

grunden. Det �nns inga genvägar till riktigt bra mat.

Dagens Lunch

TUESDAY 31 MAY 2022

Ugnsrostad färsk vitkål med romanescosås, bulgur, ruccola och spenat

Lammfärsbiff med tzatziki, tomatsås och rostad potatis

Vit sparrissoppa med krutonger och örtolja,

Lammfärsbiff med tzatziki, tomatsås och rostad potatis

Serveras alla dagar 11–15.
Nybakat bröd, sallad och kaffe ingår alltid

Hem På gång Kontakt

 

https://grillskahuset.se/
https://grillskahuset.se/pa-gang/
https://instagram.com/grillskahuset?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Nybakat bröd, sallad och kaffe ingår alltid

PÅ GÅNG

31 MAY

Välkommen till bageriet.
Den 8:e juni öppnar vi åter våra bagerilokaler, som varit
stängda för restaurering under en tid. Det här betyder alltså
inte allt ser helt nytt ut. Snarare tvärtom. Det är mer av det
gamla som har kommit fram. Bland annat det vackra
innertaket från 1600-talet med synliga t akbjälkar i trä. En
miljö som ytterligare förhöjer känslan av våra nybakade bröd
och bakverk. Det kommer att hända trevliga saker i bageriet
framöver. Bland annat kommer vi att återintroducera några
favoriter från tidigare år. Håll utkik efter rambrödet Anna-
Johanna och limpan Clas. Mycket snart kommer vi också att
börja baka hallongrottor med egenkokt hallonsylt.

31 MAY

Idag öppnar vår gårdsservering. En
lugn oas mitt i stan.

Det �nns många vackra innergårdar i Gamla stan. En av de
�naste �nns hos oss – i varje fall tycker vi själva det. Att
besöka Grillska Husets gårdsservering är lite som att ta klivet
in i en annan värld, eller en annan tid, stillsam och behaglig.
Bra för både kropp och själ. Här kan du ta en kopp kaffe till
något av våra bakverk, äta en vällagad måltid, eller bara ta ett
uppfriskande glas bubbel. Vår gårdsservering passar perfekt
både för sällskap och för �anörer som söker en plats där
tankarna kan vandra iväg på sina egna vägar.

31 MAY

Läs mer

Läs mer
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En institution tar man inte över för
att göra till något annat än vad den

är.

Från och med idag börjar Grillska Huset drivas i ny regi. Vi
som är nya ägare heter Grillska Huset Restaurang & Konditori
AB. Ny ägare brukar betyda stora förändringar. Inte i det här
fallet. Vi tänker annorlunda. Vi kommer att fortsätta arbeta i
samma anda som Stadsmissionen, med omtanke om
gästerna, medarbetarna, om huset och dess historia, liksom
om råvarorna och det traditionella mathantverket. Vi är
väldigt glada över att alla medarbetare har valt att jobba
vidare med oss – inklusive eldsjälen Fidelia Hjelte, som
fortsätter som verksamhetschef. Även husets eget spöke har
valt att stanna kvar.

Läs mer

PÅ GÅNG

KÖ K E T

Vårt kök följer säsongen och
den svenska matlagnings-tradi-

tionen snarare än några kort-
siktiga trender.

Kontakt
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ADRESS

Stortorget 3 

111 29 Stockholm

B AG E R I E T

Det är skillnad på bröd och
bröd. Våra bagare och kondi-

torer vet att det inte går att
stressa fram ett bra bröd.

Kontakt

C AT E R I N G  &  TA K E  AWAY

Om inte du kan komma till
maten, så kan maten komma
till dig. Vi erbjuder såväl take-

away som catering till små och
stora fester.

Kontakt

magnus.nelsson
Markering
No hyphon between take and away:
take away



TELEFON

08-68 42 33 64

E-POST

info@grillskahuset.se
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