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Smag på London  
– London Restaurant Festival 2012 
 
London er en storfavorit blandt danskerne. Med både Shakespeare og vidunderlig atmosfære er 
det en kulturby i særklasse, men London er også en perle på det gastronomiske landkort. Storbyen 
bugner af kulinariske oplevelser og restauranter, og i dag starter den årlige London Restaurant 
Festival, hvor gastronomien hyldes frem til den 15. oktober. British Airways flyver hvert år flere 
hundrede tusind danskere til London, og flyselskabet giver her de bedste tips til den delikate 
festival.  
 
Metropolen London er en af verdens mest populære turistdestinationer. Den 1.-15. oktober afholder 
storbyen den årlige Restaurant Festival, der er en hyldest til det at spise ude. Med alt lige fra 
Michelin-restauranter til nabolagets små bistroer, åbner festivalen låget på Londons fineste 
madlavning.  
 
British Airways’ giver her deres bedste tips til kulinariske fristelser på festivalen: 
 
 
Eat and film 
Tag på The Garrison Public House eller The Sanctum Hotel og kombinér en gastronomisk oplevelse 
med en god gammel klassiker på storskærm. Arrangementerne byder på en tre-retters middag, lækre 
cocktails og pindemadder og sidst, men ikke mindst, delikate popcorn krydret med parmesan. The 
Garrison viser klassikeren The Funeral, mens The Sanctum Hotel disker op med Withnail and I. For 

mere information, se: http://www.londonrestaurantfestival.com/sideorders/eatfilm/ 
 
Støt en god sag med Action Against Hunger 
De britiske te-entusiaster Lalani & Company, Pret A Diner og nogle af Storbritanniens bedste kokke, 
herunder Alex Gauthier, Ravinder Bhogal, Anna Hansen og Chris McGowan er gået sammen og har 
lavet en Scone Club, der skal støtte initiativet Action Against Hunger. Gæsterne vil blive inviteret ud 
på en smagsrejse gennem verdens mest sjældne te-haver, alt imens man kan hengive sig til  
lækkerier og søde sager, der er designet eksklusivt til lejligheden. Arrangementet bliver afholdt i de 
smukke omgivelser i The Burlington Social Club på The Royal Academy. For mere information, se: 

http://www.londonrestaurantfestival.com/sideorders/lalanitea/ 
 
Invitér familien på Londons bedste streetfood 
Den 13. oktober byder festivalen på et omfattende menukort af Londons store udvalg af 
velsmagende streetfood (evt. hellere gademad). Man er garanteret en fantastisk smagsoplevelse og 
dertil musik, poesi og anden performance art. Dette vil være den perfekte familie udflugt, hvor også 
børnene kan få lov at udforske mad fra andre himmelstrøg. For mere information, se: 

http://www.londonrestaurantfestival.com/events/streettheatre/ 
 
Tapas Tour  
Køb et Tapas Passport og lad smagsløgene komme med på tur rundt til Londons bedste tapas-
restauranter. Hver restaurant byder på de bedste af Spaniens råvarer og et godt glas vin. Med 
Londons populære tapas-bare som Fernandez & Wells, Brindisa Soho, Iberica og Pix and Copita, 
bringer festivalen et stykke af Spanien til London. For mere information, se:  
http://www.londonrestaurantfestival.com/events/tapastour/ 
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Lynkursus i den japanske kunst sushi 
Den berømte sushi restaurant Inamo i St. James byder to gange under festivalen indenfor til 
masterclasses i kunsten at lave sushi. Man får muligheden for at se og lære, af restaurantens dygtige 
og erfarne kokke, når de forbereder den indviklede japanske specialitet. Desuden bliver der budt på 
en række nøje udvalgte sake til den lækre spise. For mere information, se: 

http://www.londonrestaurantfestival.com/sideorders/inamosushiclasses/ 
 
 

 
For mere information, kontakt venligst: 
Peter Rasmussen, chef for British Airways i Nordeuropa 
Telefon: (+45) 405 81 117   
E-post: peter.rasmussen@ba.com 
 
 
OM BRITISH AIRWAYS 
 
British Airways er et af verdens største internationale flyselskaber og flyver årligt mere end 30 millioner passagerer rundt i 
verden.  
 
Flyselskabets to hovedbaser er Londons to hovedlufthavne – Heathrow og Gatwick. Heathrow er verdens travleste 
internationale lufthavn.  
 
British Airways har et verdensomspændende rutenetværk på mere end 750 destinationer sammen med oneworld alliance 
partnerne.  
 
British Airways tilbyder fire long haul-kabiner: First, Club World (business class), World Traveller Plus (premium economy 
class) og World Traveller (economy class).  
 
British Airways flyver seks gange dagligt fra København til London Heathrow Terminal 5. 
 
Du kan booke rejser på www.ba.com eller gennem dit lokale rejsebureau. 
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