
AFSLAPPET OG ANMELDERROST
Københavnerne kalder det for dukkehu-
set, og det giver god mening, når man 
står foran Restaurant Grønnegade. Den 
anerkendte restaurant har eksisteret 
i hele 40 år. Ejeren går meget op i, at 
atmosfæren er imødekommende og 
afslappet, og at køkkenets niveau er 
helt oppe under skyerne. Et løfte, som 
restauranten til stadighed holder. 

RESTAURANT GRØNNEGADE
Grønnegade 39, 1107 København K
www.groennegade.dk

KOM I DESSERTHIMMELEN
Hele Danmark blev dus med Mette, 
da hun uge efter uge viste os, hvordan 
vi alle sammen kunne lave lækre og 
luksuriøse kager i DR-programmet ‘Det 
søde liv’. Nu har hun åbnet butikken 
Blomsterbergs, hvor du kan købe de 
vidunderlige kager. Du kan også købe 
nogle af Mette yndlingsredskaber 
og yndlingskrydderier samt hendes 
opskriftsbøger med hjem.

BLOMSTERBERGS
Grønnegade 43, 1107 København K
www.metteblomsterberg.dk

TEKST LOUISE TAARNHØJ | FOTO MADS BASTELL, PR

BAG OM GADEN

Restaurant Grønnegade

Grønnegade er en af de ældste gader i København, og flere 
af husene overlevede den største brand i byens historie 

tilbage i 1728. I dag huser gaden nogle af de mest eksklusive 
danske og udenlandske brands og byder på luksus inden for 

både gastronomi, tøj, lingeri og hudpleje. 

GRØNNEGADE

Blomsterberg
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EN PRINSESSE VÆRDIG
De smukkeste cupcakes i København 
bliver lavet i Mariams lyserøde shop 
Serenity Cupcakes. Serenity betyder 
sindsro, og butikkens kager skifter ofte 
smag og udseende – der er både de 
helt traditionelle kager og de mere eks-
perimenterende slags, såsom lakrids, 
ingefær eller Oreo. Og så kan du nyde 
lækker kaffe fra Coffee Collective eller 
te fra Perchs til den søde dessert. 

SERENITY CUPCAKES
Grønnegade 32, 1107 København K
www.serenitycupcakes.dk

ØKOLOGISK PARFUMERI 
I Grønnegade 36 ligger Danmarks stør-
ste økologiske parfumeri. Her kan både 
herrer og damer boltre sig i adskillige 
lækre mærker uden konserveringsstof-
fer og parabener. Butikken er i to etager, 
hvor første sal er dedikeret til makeup, 
og stueetagen fokuserer på hår- og 
hudpleje. Og er du i tvivl, så spørg; per-
sonalet står altid klar til at hjælpe!

PURE SHOP
Grønnegade 36, 1107 København K 
www.pureshop.dk
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Serenity Cupcakes

Serenity Cupcakes

GRØNNEGADE
1. Wood Wood

2. Anne Sax
3. Kassandra

4. Serenity Cupcakes
5. Restaurant Grønnegade

6. Pure Shop
7. Blomsterbergs

GOTHERSGADE

BO
GE

RG
AD

E

BO
GE

RG
AD

E

NY ADELGADE

GRØNNEGADE NY ØSTERGADE

GL. MØNT 1
2

4

5
6

7

3

Pure Shop Pure Shop

WHERE2GO.DK |  FORÅR 2013 | 3 9




