
 

Cityguide Berlin 
Har du aldrig varit i Berlin har du mycket att se fram emot. Har du redan varit här så kommer det 
garanterat inte att vara samma stad som du minns den. Escape 360º presenterar här ett urval av Berlins 
godbitar! 

RESTAURANGER 
Der Imbiss 
Ett opretentiöst hak som närmast kan kategoriseras som ett gatukök, men ett oh så tillfredsställande 
sådant. Der Imbiss logga innehåller en uppochnervänd Mc Donaldsbåge och deras specialiteter är 
naanpizza och wraps. Inredningen går i amerikanskt surftema och i högtalarna spelas filmmusik. 
Gordon, som står bakom kastrullerna, öppnade Der Imbiss för fem år sedan, vilket ses som en evighet på 
matscenen i det ombytliga Berlin. Gå hit för ett snabbt snack, inte för middag. Vi rekommenderar 
pizzorna Green Warrior och Italian Job.  
Öppettider 12.00 – 24.00 alla dagar. 
Kastanienallé 49, Mitte 
www.w-derimbiss.de 

Shiro i Shiro 
Europeisk barock möter asiatisk minimalism på restaurangen som har Berlins längsta bord med plats för 
56 sittande gäster. Stället är fräscht och ljust, men man bör inte ha något emot att äta i takt till tysk 
technomusik. För den som vill ha en romanisk touch på middagen kan man be om att få sitta i ett 
draperiprytt bås. Boka bord. 
+49 30 9700 47 90 
Rosa-Luxemburgstrasse 11, Mitte 
www.shiroishiro.com 

Ma  
Asiatisk mat är det senaste skriket i Berlin och det märks tydligt på alla sushiställen och asiatiska 
restauranger som poppat upp på senare år. Restaurangen Ma är ett snäpp vassare än många andra och har 
belönats med en stjärna i Guide Michelin. Här är det inte bara maten som är en upplevelse för alla 
sinnen, lokalen är även den något utöver det vanliga och går i svart och guld. Boka bord. 
+49 30 3011 17 33 7 
Behrenstrasse 72, Mitte 
www.ma-restaurants.de 

Osteria Nº 1 
En konstant fullbokad italienare som snarare kan skryta med äkta familjekärlek och kvarterskrogskänsla 
än med storstilad kokkonst. Hit går du inte för en lågmäld kväll på tu man hand, utan snarare för en 
lättsam och familjär middag i mellanprisklass. Stämningen i lokalen är bullrig, ljus och hjärtlig. Här äter 
Berlinborna själva - och ofta. +49 30 786 91 62 
Kreuzbergstrasse 71, Kreuzberg 
www.osteria-uno.de 



Solar 
På en bakgata, bakom en däckshop och bakom en silverfärgad dörr med en skylt som uppmanar dig att 
vänta tills att dörren öppnas inifrån, gömmer sig en av Berlins mest populära restauranger. Har du bokat 
i förväg väntar en glashiss på att ta dig sjutton våningar upp i huset till en restaurang och bar med  
panoramafönster i tre väderstreck. Ett säkert kort för alla som inte tidigare besökt berlin.  
Stresemannstrasse 76, Kreuzberg 
www.solarberlin.com 

Fra Rosa 
Grafittimålningar pryder väggarna och det är spartanskt möblerat med inslag av kitsch. Hit ska du inte 
gå för det fantastiska köket eller inredningen, det är istället affärskonceptet som fascinerar. Efter klockan 
20.00 på kvällarna finns det inga fasta priser för det du äter eller dricker. Du betalar helt enkelt det du 
tyckte det var värt.   
Zionskirschstrasse 40, Prenzlauer Berg 

Grill Royal 
Även Berlin kan i likhet med flertalet andra europeiska storstäder stoltsera med ett trendigt steakhouse – 
modellen lyxigare både i fråga om prislapp, inredning och smak. Menyn är uppbyggd på klassiskt vis 
där du har möjligheten att själv välja köttbit, tillbehör och sås allt i enlighet med tallriksmodellen. 
Krogen känns egentligen inte så nutida Berlin. Snarare andas den dekadens. Stanna kvar i baren fram på 
småtimmarna. Det är då champagnekorkarna börjar flyga.   
Friedrichstrasse 105B, Mitte 
www.grillroyal.com 

Hugo’s 
På fjortonde våningen i hotellet Intercontinental har du möjlighet att smaka på den välrenommerade 
kocken Thomas Kammeiers kokkonster och samtidigt beundra panoramautsikten över stora delar av 
Berlin. Restaurangen har belönats med en stjärna i Michelineguiden och på menyn finns det mesta för 
finsmakare.   
Budapester Straße 2, Charlottenburg   
www.hugos-restaurant.de 

BARER 
Berlins barscen är vida berömd. Här finns allt du kan önska dig från glammiga finbarer till gemytliga 
familjebarer, men framförallt: hemliga barer. Bakom dörrar utan skylt förlustar sig Berlinborna allra 
helst.  

Q! Bar 
Berlinarna är tokiga i hemliga barer. Q! skiljer sig från andra eftersom de åtminstone har en skylt på 
dörren, men å andra sidan är de så illa tvungna eftersom Q! även är ett hippt hotell. Passera 
incheckningsdisken och sikta på en dörr i kortändan av korridoren. Förmodligen står en värdinna och tar 
emot dig och väntar på att du antingen ska vara förbokad eller ha ett lösenord. Eller både och. När vi var 
där hade vi fått reda på att lösenordet var ”Mathilde”. Du kan förmodligen ringa hotellet och fråga 
rutinerna är för tillfället. Det är ju faktisk bara en vanlig, laglig bar det handlar om.  
Kesebeckstrasse 67, Charlottenburg 
www.loock-hotels.com 

  



 

Shochu Bar 
Det här är ett prefekt ställe för en fördrink. Den japanska baren är en fröjd för både ögat och 
smaklökarna och har du tur och får Arnd som bartender kommer din kväll garanterat att bli lyckad. 
Varje drink skakas med en konstnärs precision och har en egen historia. Beställ ”Hand of Buddah” om 
du vågar och missa för allt i världen inte de vackra toaletterna. Bara de är värda besöket. Baren ligger i 
anslutning till restaurangen Ma. 
Behrenstrasse 72, Mitte 
www.ma-restaurant.de 

SOMMARBARER 
Under de varma månaderna, ja redan från april till oktober, finns runt 30 strandbarer i Berlin. Många har 
skapat artificiella sandstränder med sand från Östersjön och här kastar Berlinborna kläderna och solar i 
bikini och spelar beachvoelly så snart de första solstrålarna kryper fram. Här är två av våra favoriter. 

Strandbar Mitte 
Här finns även en amfiteater, Hexekessel Hofteater, i anslutning där man ger föreställningar så gott som 
varje kväll.  
Monbijou Park 
www.strandbar-mitte.de 

Beach at the Box 
6 000 kvadratmeter sandstrand och parasoller i halm ger den här stranden en allt annat än tysk känsla. 
Här finns både sängar och solstolar att slappa på. Öppet dagligen mellan 10.00 – 23.00.  
Englische Straße 21-23 
www.beachberlin.com 

Tausend 
Inklämt under tågspåren i en källarlokal utan fönster finner du Berlins hetaste klubb. Det är den 
Berlinbaserade designern Robert Neun som har inrett stället med speglar och som utformat det stora 
guldfärgade öga som pryder ena väggen i lokalen och som blivit klubbens officiella symbol. Här möts 
filmfolk, journalister och filosofer för att språka, röka inomhus eller bara titta på varandra – eller sig 
själva. Det är sceniskt snyggt. Fruktansvärt snyggt. I dörren är man extremt selektiv med vem man 
släpper in. Står du inte med på VIP-listan så granskas du noggrant genom en liten tittlucka i dörren. Det 
är då det gäller att göra ett bra första intryck. Observera dock att dessa personer inte är lättimponerade. 
En flyguniform från 40-talet skulle kunna gå hem. Det var en av de kreationer som vi skymtade därinne.   
Schiffbauerdamm 11, Mitte 
www.tausendberlin.com 

Becketts Kopf 
Det här är cocktailälskarens Mecka. Med rödklädda väggar och spännande interiör, väl vald musik, 
skickliga bartenders och en diger drinklista är tanken att stället ska förföra alla dina sinnen.  
Pappelallee 64, Prenzlauer Berg 
www.becketts-kopf.de 

Billy Wilders 
Den här filminspierarade baren med rödmålade väggar och schackmönstrat golv stoltserar med Berlins 
största urval av vodka. 85 olika sorter finns på menyn. Så det är ingen risk att du går hem törstig.    
Potsdamer Strasse 2, Mitte 
www.billywilders.de 



Berghain / Panorama Bar 
Beläget i ett gammalt elverk har detta techno-paradis blivit något av en institution. Köerna kan vara 
långa men vi rekommenderar ingen att gå dit före klockan 02.00.   
Am Wriezener Bahnhof, Friedrischshain 
www.berghain.de 

KAFÉER 
Café Einstein 
Lite otippat beläget, på en gata kantad av grå betonghus, finner du stadens äldsta wienerkafé i en stor 
och pampig trävilla från 1878. Här trängs turister och Berlinarna själva för att samtala över en kopp 
kaffe och en bit apfelstrudel eller för att avnjuta en skål gulaschsoppa. Interiören är precis så som man 
förväntar sig med knakande trästolar och röda läderklädda soffor. Det är en trevlig anhalt för lunch – 
särskilt om det regnar.   
Kurfürstenstraße 58, Schöneberg 
www.cafeeinstein.com 

Anna Blume 
Mitt i hjärtat av Prenzlauer Berg, där små gallerier, butiker, teatrar och restauranger trängs med vanliga 
bostadshus, ligger detta alldeles underbara och prunkande kafé som namngivits efter en dikt. Blommor 
och söta krukor samsas här med delikata bakverk. Det är nämligen inte bara ett kafé utan även en 
blomsterbutik.   
Kollwitzstrasse 83, Prenzlauer Berg 
www.cafe-anna-blume.de 

Wohnzimmer 
En träffpunkt för stadens bohemer. Namnet som betyder vardagsrum skvallrar om vad du ska förvänta 
dig. Passar utmärkt för en fika. Dra dig inte för att testa en av divanerna.   
Lettestraße 6, Prenzlauer Berg 
www.wohnzimmer-bar.de 

HOTELL 
Honigmond Garden Hotel 
Döm inte hotellet efter hemsidan. Det här söta hotellet, med en något mindre söt sajt, är en riktig pärla. 
Det ligger på en oansenlig gata i Mitte och har en helt underbar innergård full med palmer, fontäner och 
statyer. Här blandas gammal klassisk inredning med moderna detaljer. Till hotellet hör en genuint tysk 
restaurang med träpaneler på väggarna. Det känns både fint och tyskt att äta surkål här.  
Tieckstrasse 12, Mitte 
www.honigmond-berlin.de 

Ellington Hotel 
Här ska du bo om du är torsk på funkisarkitektur, gammal jazz eller söker ett bra läge vid 
Kurfürstendamm. Huset byggdes på 30-talet och var då den hetaste nattklubben för dåtidens musiker. 
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald och Duke Ellington lär ha varit frekventa gäster och det är efter den 
sistnämnde som hotellet är döpt. På senare år fanns här en bank och själva bankvalvet finns kvar och 
tjänar idag som vinkällare. Från loungen sänder man varje kväll jazz från den egna radiokanalen 
Jazzradio 101.9.  
Nürnbergerstrasse 50 – 55 
www.ellington-hotel.com 

  



Arte Luise Kunst Hotel 
Vartenda ett av de 50 rummen på hotellet är individuellt inrett av olika tyska konstnärer. I ett rum är 
golv, väggar och tak täckta av heltäckningsmatta. I ett annat står en överdimensionerad säng. Jämfört 
med det omskrivna Propeller Island City Lodge i samma hotellgenre är Luise ett stiligare och mindre 
clownigt hotell. Den palatsliknande byggnaden från 1825 är mäktig i sig. Om du frågar personalen snällt 
kan det hända att de kan visa dig några fler rum om de inte är bebodda. 
Luisenstrasse 19, Mitte 
www.luise-berlin.com  

SHOPPING 
De huvudsakliga områdena du ska besöka när shoppingandan faller på är gatorna i stadsdelen Mitte, 
mellan Münzstrasse och Torstrasse. Det är beläget strax norr om Alexanderplatz och bjuder stundom 
fortfarande på genuin Berlindesign, även om de välkända varumärkesjättarna nu också hittat hit. Att 
shoppa på och kring den tysta gatan Mommsenstrasse i Charlottenburg är ett annat hett tips. Här vimlar 
det av finvintagebutiker. Sedan kan du naturligtvis fortsätta utforska det mer välkända Charlottenburg 
och strosa längs med Kurfürstendamm, men här trängs H&M, Mango och Zara med de lite finare 
butikerna som vi vanligtvis ser.  

Obs! Söndag betyder fortfarande vilodag i Tyskland och så även i Berlin. Med andra ord är det inte 
många butiker som har öppet, så sparar inte shoppingen till sista dagen.  

Macy’s 
Missta inte den här butiken för den amerikanska kedjan med samma namn. Här finner du Prada, Armani 
och Versace prydligt upphängt längs med väggarna.   
Mommsenstrasse 2, Charlottenburg 

Bibab 
Ytterligare en finvintagebutik som är värd att titta förbi om du söker väskor,  skor eller klänningar av 
märkena Jil Sander, Joop eller Mandarin Duck. Just den här butiken har funnits i snart 14 år och var en 
av finvintagepionjärerna på Mommsenstrasse.   
Mommsenstrasse 62 
www.bibab.de 

Rotation 
Musiknördens dröm. Skivbutik med stort utbud av elektronisk musik, drum ’n’ bas, minimalism och 
house. Butiken fungerar även som galleri och har ett och annat klädplagg till salu.  
Weinbergsweg 3, Mitte 
www.rotation-records.de 

Berlinomat 
Ett showroom för trendiga nykläckta lokala designers . Här hittar du mode, möbler, smycken och 
accessoarer från mer än 140 olika Berlinska märken.   
Frankfurter Allee 89,  
Friedrichshain 

AM1 AM2 AM3 
Tre butiker brevid varandra som bjuder på herrkläder, damkläder, heminredning, smycken och skor för 
den som letar efter något exklusivt. Funderar du över varifrån namnen på de tre butikerna kommer ifrån? 
Det är ägarne Anreas Murkudis initialer.   
Münzstrasse 21-23, Mitte 
www.andreasmurkudis.net 



Apartment 
Den här butiken påminner mer om ett galleri än en klädbutik. Skyltfönstren gapar tomma, liksom hela 
det våningsplanet du stiger in i. Det är först när du letat dig nerför en spiraltrappa till källaren som du får 
ta del av exklusiva lokala designermärken som hängts prydligt i rader framför svartmålade väggar. 
Något överskattad, men kul att se. 
8 Memhardstrasse, Mitte 
www.apartmentberlin.de 

14 oz. 
Den här butiken bjuder på en shoppingupplevelse för både honom och henne. Trendiga märken trängs i 
hyllorna och förför besökarna. En klar favorit.  
Neue Schönhauserstrasse 13, Mitte 
www.14oz-berlin.com 

NIX 
Tysk design för den urbana kvinnan i enkla skärningar och färger. På samma innergård som du finner 
den här butiken hittar du Sterling Gold och annan spännande shopping. 
Oranienburger Strasse 32, Mitte 
www.nix.de 

Sterling Gold 
Historien förtäljer att grundaren Michael Boenke köpte upp ett helt lager med balklänningar när han 
besökte USA och skeppade över allt hit. Kända märken, okända märken, paljettkreationer, klänningar 
med puffärmar och klassiska snitt från 50- och 60-talet är samtliga sorterade enligt färg. Bland dessa 
amerikanska vintagedrömmar är det lätt att förlora sig.      
Oranienburger Strasse 32,Mitte 
www.sterlinggold.de 

Schönhauser 
Berlins svar på svenska Designtorget. Här hittar du inredningsprylar du inte hade en aning om fanns – 
eller att du faktiskt behövde dem.  
Neue Schönhauser Strasse 18, Mitte  

United Loneliness 
Andras Bartos popkonst i form av tavlor, tryck och T-shirtar har fått rum i en egen butik.  
Oranienburger Strasse 27, Mitte 
www.unitedloneliness.com 

Blush + Balls 
Vägg i vägg finner du underklädesbutikerna Blush för henne och Balls för honom. Blush har ett eget 
underklädesmärke men har ett utbud av för oss mer välkända märken såsom La Perla, Huit och 
Princesse tam tam. Byter om gör du inne i ett rum som bland annat pryds av en chromad säng som vi 
förmodar är en 80-talskvarleva. Otippat och roligt.  
Rosa-Luxemburg Strasse 22, Mitte 
www.blush-berlin.com  

Garage 
I en stor källarlokal till bredden fylld med kläder, skor, väskor, pälsar och accessoarer för både honom 
och henne fyndar du second hand till kilopriset 13.99 euro. Observera att happy hour infaller på 
onsdagar mellan klockan 11 och 13. Då kostar det bara 9.99 Euro per kilo. 
Ahornstrasse 2, Schöneberg 



UPPLEVELSER 
Besök Berlinborna 
Svenska entreprenören Henrik Tidefjärd startade guideföretaget Berlinaganten 2003 och har sedan dess 
ständigt utökat sitt utbud av skräddarsydda turer. Här kan du boka en personal shopper, en tur till det 
kulisnariska Berlin eller vår favorit – Hemma hos-turen där man får följa med hem till riktiga Berlinbor, 
utvalda personligheter som kan berätta om mycket mer än bara sina för staden karaktäristiska hem. 
www.berlinagenten.com 

SEVÄRDHETER 
Haus am Checkpoint Charlie 
Det är en viktig del av Berlins historia, men ack vilket rörigt museum. Det finns tyvärr ingen 
kronologisk ordning i utställningen, men vi tycker ändå att museet är värt ett besök för att få en inblick i 
vilken fantastisk kreativitet folk visat prov på då de försökt att ta sig över muren.  
Friedrichstraße 43-45, Kreuzberg 
www.mauer-museum.com 

 

 

Bra länkar 

Direktflyg från Stockholm 
Germanwings 
www.germanwings.com 
Air Berlin 
www.airberlin.com 
Sas 
www.sas.se 

Direktflyg från Göteborg 
Air Berlin 
www.airberlin.com 

Tåg från Malmö 
Berlin Night Express 
www.berlin-night-express.com 

Berlins lokaltrafik 
www.bvg.de 

Berlins Turistbyrå 
www.visitberlin.de 

 


