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”Street food by Diners Club” – menyer i Norden  
 
Sverige – Mathias Dahlgrens meny 
Till varmrätt serveras kokt högrev i pepparrotssås med purjolök, kokt potatis, hackad persilja. Till den 
serveras en sallad på rårivna ekologiska morötter och en frukt bestående av ett svenskt äpple i 
säsong. Detta avslutas med en mjuk pepparkaka med lingon.  
 
Finland – Henri Aléns meny 
I Helsingfors i Finland är det Henri Alén från restaurang Muru Dining som serverar två varmrätter. En 
bouillabaisse, som också är en av Muru Dinings klassiker, och en soppa på långkokt kanin med crème 
fraiche och färsk tryffel.  
 
Danmark – Victor Wågman och Samuel Nutters meny 
I Danmark är det Victor Wågman och Samuel Nutter, från restaurang Bror i Köpenhamn, som står för 
menyn. Restaurangen är känd för att använda så stor del av djuret som möjligt, vilket också speglas i 
menyn som utgår från ett lammhuvud. Den första rätten består av lammhjärna med blomkål, tallkottar 
och barr. I den andra rätten använder de lammögonen, som serveras med rostad svamp och timjan. 
Den tredje rätten är en pannkaka med lammkind och lammtunga, som serveras med spenat, rädisor 
och gräddfil.  
 
Norge – Even Ramsviks meny 
I Norge är det Even Ramsvik från restaurang Ylajali i Oslo som står för menyn. Det blir kantareller och 
ekologiska korn med getsmör från Lofoten. Till varmrätt serverar han revbensspjäll från Lamm, med 
färska böner och oregano.  
	  
”Street food by Diners Club” – turnéchema:  
 
Helsingfors 
26-30 augusti – Henri Alén från restaurang Muru i Helsingfors, plats: Järnvägstorget (tis-fre), 
Stationsplatsen (lör). 
 
Stockholm 
2-6 september – Mathias Dahlgren från restaurang Mathias Dahlgren i Stockholm, plats: 
Skeppsbrokajen.  
 
Köpenhamn 
9-13 september – Victor Wågman och Samuel Nutter från restaurang Bror i Köpenhamn, plats: 
Kongens Nytorv. 
 
Oslo 
16-20 september – Even Ramsvik från restaurang Ylajali i Oslo, plats: Stortorget.  
	  
	  
För mer information om ”Street food by Diners Club”, vänligen kontakta:  
Maria Dahlquist, marknadsansvarig Diners Club, tel 08-14 68 12, e-post: maria.dahlquist@dinersclub.se eller besök 
www.dinersclub.se 
 
För mer information om Mathias Dahlgren, vänligen kontakta:  
Maya Johansson, marknads- och kommunikationsansvarig Restaurang Mathias Dahlgren, tel 08-679 35 42, e-post: 
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maya.johansson@grandhotel.se  
 


