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MICHELIN guide udvælger de bedste restauranter og hoteller i de 30 lande, guiden dækker. Som en showcase på gourmetmad fra hele 
verden fremhæver Michelins guider den kulinariske dynamik i hvert land og de nye trends og de fremstormende unge kokke. Hvert år 
fremhæver og anerkender MICHELIN guide niveauet for lokal gastronomi. Derigennem skaber MICHELIN guide værdi for restauranter og 
sætter fokus på byer og lande for alverdens turister. Som en uvildig guide med strenge udvælgelsesmetoder og en dyb indsigt i 
restaurations- og hotelbranchen tilbyder MICHELIN guide en unik indsigt, som hjælper kunder til at træffe kvalificerede valg, når de skal 
spise eller overnatte. De forskellige udgaver af MICHELIN guide udkommer både i print og digitalt. De findes på nettet og som mobile 
tjenester, der er målrettet individuel brug med navigation og f.eks. online booking service.  

 
      

 

Pressemeddelelse 

København, 19. Februar, 2018 

Kadeau i København får to Michelin-stjerner. Vejle får etstjernet 
restaurant 

Med i alt 64 stjernerestauranter føjer MICHELIN Guide Nordic Countries 2018 en ny svensk trestjernet, 
to nye tostjernede og syv nye etstjernede restauranter til den nordiske guide. Ny tostjernet i Danmark er 

Kadeau København, mens Me|Mu i Vejle og Jordnær i Gentofte hver får en stjerne. 
 

I dag lanceres MICHELIN Guide Nordic Countries 2018 på Københavns Rådhus. 

Årets nordiske guide rummer en ny trestjernet restaurant: Frantzén  i Stockholm. 
Michael Ellis, international direktør for MICHELIN Guide udtaler: ”Björn Frantzén har 
skabt en unik udgave af det nordiske køkken, der kombinerer sublime ingredienser 
med forrygende kulinariske teknikker. Björn Frantzéns gastronomiske udtryk er i den 
grad værd at rejse efter og byder på en enestående madoplevelse”. 

MICHELIN Guide Nordic Cities 2018 byder også på to nye tostjernede restauranter: 
Kadeau  i København og Daniel Berlin  i Tranås, Skåne. På Kadeau i København 
udtrykker retterne, hvordan holdet fungerer som en familie, og maden emmer af 

finesse og overraskelser. På Daniel Berlin udnytter kok Daniel Berlin på fornem vis lokale ingredienser med 
fokus på balance, renhed og præcision. 

2018 udgaven af MICHELIN Guide Nordic Countries udvider endnu en gang den geografiske spredning af 
etstjernede restauranter. I Danmark får Me|Mu i Vejle og Jordnær  i Gentofte hver en stjerne. Sverige får tre 
nye etstjernede restauranter: SAV i Malmø samt Aloë  og Agrikultur  i Stockholm. I Finland bliver Grön  en 
fantastisk tilføjelse til Helsinki og i Norge føjes Galt  til den imponerende liste af restauranter i Oslo. 

MICHELIN guiden hjælper både den forretningsrejsende og turisten med tips til de bedste steder at spise og 
overnatte og giver forslag på alle pris- og komfortniveauer. Guiden lister først stjernerestauranter. Derefter 
følger restauranter med en Bib Gourmand og til sidst restauranter med Michelins nye tallerkensymbol, som 
viser vej til gode spiseoplevelser. 

Bib Gourmand er Michelin anerkendelse for madlavning af god kvalitet til en god pris. Årets nordiske guide har 
syv nye ’Bibs’, herunder tre i Stockholm: Kagges , Shibumi  og Bar Agrikultur  og en i Göteborg: Project . I 
Helsinki får Jord  en Bib. Det samme gør PMY og Musling Bistro  i København. I alt rummer den nordiske 
guide nu 37 Bib Gourmand restauranter. 

MICHELIN Guide Nordic Countries 2018 kan hentes gratis til iPhone og Android telefoner for alle med et 
nordisk telefonabonnement. Indholdet i app’en bliver opdateret kort efter lanceringen. MICHELIN Guide 
Nordic Countries 2018 kan købes hos velassorterede boghandlere efter lanceringen. 

Den samlede liste over stjernerestauranter i Norden findes i vedlagte MICHELIN Nordic Countries guide 
Award List 2018. 

For yderligere information: https://guide.michelin.com/dk 
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