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Hetaste
weekendstaderna

LIVSSTIL

Rum Hemmas

SHOREDI CH
Angsliga Londonsjalai' ma havda alt storheLstidcn ar forbi lor Shoreditch, tt hiphetstaget
dra it an langre at nordost. Efter ett par da ar i de bubbiande kvarteren i den sa k llade
tnangeln ar dock motsatsen bevisad. Detkryllarav o p-butiker, smaskali a barer
och ravarunordiga restauranger i omradet, som trots in entrilierin lyckals halla kv i
vid sin urs rungliga charm, Iliir ar Rum emmas b sta Shoreditch- ips.
FEXT AMINA DJEMIU OGH JOSEFIN UDEN
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LIVSSTIL I GUIDE: SHOREDITCH

i. Portside Parlour
Det ar Icvall, middagen ax avldarad och suget efter en
romcocktail behover tillfredsstallas. Losningen ar den
mysiga spe k easy-baren pa 14 Rivington Street. Val
dold b kom baren Off Bro dway doljer sig bar ett sammetsinklatt cockt ilparadis utrustat med ett av stans
b sta romsortiment. Rum Hemma sippar sig fortjust

igenom drinklistan och f stnar lite extra for en Smoked
apple wood old fashioned.
14 Rivington St
www.portsideparlour. co. uk

| 2. Lyle s
Sn rare vitt, industriellt och avskalat an mysigt och
ombonat, men omtalade Lyle s har anda en valkomn de
kansla over sig. Kritikerna verkar eniga om stallets

fortrafflighet och att fa bord ar inte alltid att rakna med.
Har bjuder James Lowe, ma nen bakom hyll de St John
Bread and Wine, pa v lkomponerade smaratter, tidsenligt baserade pa fa huvudingredienser. Rum Hemma

Rom ar sa klart huvudspriten pa marina Portside Parlour.

valjer bland annat rokt al med radisor och lok och sparris
med valnotter och lardo. Bagge ger mersmak. Servicen ar

uppmarksam, ljudniv n lagom, trots den hoga takhojden.
Vi kommer tillbaka.

Enkelt, avskalat med maten i fo us pa Lyle s, som ar sprunget ur hajpade St Johns Bread and Wine.

6 Shoreditch High Street
wm/w. lyleslondon. com

3. The Boundary
Efter att ha prisats av bade Conde Nast och Wallpaper
ar hotelletThe Boundary alltjamt designfolkets forstahandsval i London. Profflen ar gron ratt igenom: huset
ar byggt pa atervunnet material, energin kommer fran

Designhotellet The Boundary ligger mitt I Shoe

MER OM RE SAN

berg arme, vattnet fran egen brunn och ravarorna fran
bonder i trakten. A la rum ar unika-och inspirerade av

fbdegender som Eileen Gray och Josef Hoffmann. Pa
bottenvaningen levererar b gerietThe Albion k arterets
farskaste surdegslimpor.
2-4 Boundary Street, London
w w. theboundary. co. uk

The Shoredithc Triangle kallas
omradet mellan: Shoreditch High
Street, Great Eastern Street och
den ostligaste delen av Old Street.
Ta sig hit: SAS, Norwegian och
British irways flyger direkt fran
bade Stockholm och Goteborg for
cirka 1 500 kronor 10 r.
Valuta: Fund.

4. Material Material
Som namnet antyder handlar det pa Material Materi l
om just material, framst papper, och den lilla gulliga
bok- och presentaffaren pa Rivington Street inhyser
dessutom ett galleri. Ett mekka for trycksaksalskaren.

Tank pa: Att Storbritannien inte ar
med i Shengen, sa pass behbvs.
Glbm heller inte att titta at hoger
vid bvergangsstallen!
Dricks: Pa puben dricksar man
aldrig, men pa vanliga restauranger ar en 10-procentig dricks
fbrvantad.

Har kan du bladdra i de mest obskyra indiemagasin,
botaniser bland bocker fran smatryckerier, inspektera
underbara posters och shoppa present rtiklar tills du
tapp t tiden fullstandi t.
3 Rivington Street
ww. materialmaterial. com

5. Albion
Kaffe, ekologisk lunch och detoxjuicer. Varfor inte lite
lokalt producerad honung, kakor, te eller inlagda gronsaker? Mysiga Albion, vag i va g i med designhotellet
he Boundary ar en kombinerad hela dagen-restaurang

och finare delikatessbutik. H r serveras nybakt brod,
fantastiska sallader och smarriga bakverk. Plus for bra
kandisspotting!
2-4 Boundary Street

Fina litografier, ort "<(
och pyssel aterial pS .7

w . albioncaff. co. u

Material aterial.

140 RUM HEMMA NR 06 2016

