Kaffe, croissanter, is, vin og hyggelig stemning
Hele København med alt, hvad den kan tilbyde ligger kun en håndfuld metrostop
væk. Men Amager kan bestemt også byde ind med god kaffe, sprøde croissanter,
silkeblød is, lækre takeaway-muligheder og kølig hvidvin.
Bager:
Hvis du er vant til Lagkagehuset eller bare vil støtte en mindre bager, er Svaneke Brød det eneste rigtige.
Udvalget er lidt tilpas af både brød, boller, rungbrød og wienerbrød – her kan særligt anbefales deres
kardemommesnurre og pain au chocolat. Og så ligger den kun et stenkast længere væk end Lagkagehuset.
Adresse: Amager Strandvej 140B
Café
Yellow Bird Coffee er nyeste kaffeskud på stammen og er ultratæt på lejligheden.
Adresse: Amager Strandvej 108, 2300 København
CUB Coffee byder både på lækker kaffe, dejlige croissanter fra Il Buco (på Islands Brygge – kan også varmt
anbefales til frokost og aftensmad) og ikke mindst gode avokadomadder.
Adresse: Strandlodsvej 48, 2300 København (lige over for Kvickly)
En lille gåtur længere væk (gå gerne gennem det hyggelige Italienskvarter med fine haver og villaer) ligger
Bingo. Her føler man sig med det samme velkommen – stor som lille – og det gælder både ved bordene
udendørs og indenfor i den hyggelige gamle boghandel. Bingo er leveringsdygtig i både morgenmad og
frokost og nogle gange også drinks, snacks og aftensmad – tjek evt. deres Instagram-konto for åbningstider,
hvis I gerne vil afsted sidste på eftermiddagen eller aftenen.
Adresse: Amagerbrogade 156, 2300 København S
Alice i starten af Amagerbrogade er blevet kendt i hele København for deres lækre is og deres endnu mere
lækre (og hjemmelavede) isvafler. Ved siden af isbiksen har de netop åbnet en hyggelig café med smagfuld
kaffe og hjernedøde gode boller og ikke mindst croissanter (byens bedste – og jeg har ikke smagt så få
endda). Når solen skinner, kan der være kø og nogle gange udsolgt af is og vafler og det samme gælder
croissanter på en regnvejsdag, men det er i den grad et besøg værd. Kig evt. forbi, hvis I vælger at gå ind til
centrum – vejen går lige forbi Alice.
Adresse: Markmandsgade 1 (hjørnet af Amagerbrogade), 2300 København S
Vin eller drinks
Tæt på lejligheden huserer Vinøs, Amagers hyggeligste vinbar og vinklub. De har altid et glas månedens
hvid- eller rødvin til en overkommelig pris, og det er en god mulighed for at smage vine fra andre steder
end supermarkedets sædvanlige tilbud.
Adresse: Lergravsvej 30, 2300 København S
Leder du efter et sted med lidt mere barstemning, er Whammy Bar et godt bud. Her er både et gode øl- og
drinksudvalg. Og igen er der mulighed for at sidde både ude og inde.
Adresse: Østrigsgade 13, 2300 København S
Takeaway/restauranter

Gung’s thai er af min thailandske veninde blevet fremhævet som et af de bedre thaisteder i nærheden – og
der er virkelig mange at vælge i mellem. Det ser ikke ud af meget, men deres hjemmelavede forårsruller og
for eksempel en grøn karry gør i hvert fald mig både meget mæt og tilfreds.
Adresse: Øresundsvej 24, 2300 København S
Skal det være lidt mere særligt, men stadig i den asiatiske retning, er Kiin Kiin to go et sikkert valg. Her er
både wok, salater, snacks og meget andet.
Adresse: Serbiensgade 5, 2300 København
Burgeren over dem alle finder du hos Jagger. Alt spiller fra burgerbolle, kød og dressing til pommes frites og
dyppelse. Hvis du ønsker at gå all in, kan deres Oreo Milkshake virkelig også anbefales. I deres butik på
Amagerbrogade er der plads til et par håndfulde spisende gæster, men ellers er det også nemt at tage med
hjem.
Adresse: Amagerbrogade 128
Er du til mexicansk og skønne, smagsfulde tacos, er Pastor Tacos et must. En lille hyggelig restaurant, hvor
man kan blive og spise eller vælge at tage sin mad med hjem.
Adresse: Amagerbrogade 134
Pizzaer er der altid mange meninger om, men Bella Mella bager gode pizzaer med sprød bund (kun
takeaway).
Adresse: Backersvej 38
Hvis du tør bevæge dig lidt længere væk, kan Piccolo Pizzaria i den grad også anbefales.
Adresse: Englandsvej 12B
Sticks’n’Sushi (takeaway og restaurant): Amager Strandvej 110
LêLê Street Kitchen (vietnamesisk takeaway og restaurant): Amager Strandvej 112

