
ROSENVÆNGETS ALLÉ

HIP VINBAR
På Panzón er rammerne rå og hyggeli-
ge, med jazz eller indierock i højttalerne 
og kompetente tjenere bag baren. Her 
får du god vin og uprætentiøs betjening. 
Og så kan du hver fredag komme til 
champagnebar, hvor du for 75 kroner 
får et godt glas med en lille tilhørende 
snack. 

PANZÓN VINBAR
Rosenvængets Allé 6
panzon.dk

BYENS BEDSTE SLAGTER
Selv om det med at gå i specialbutikker 
for at handle dagligvarer desværre er 
en uddøende begivenhed, har slagter- 
og delikatessebutikken Gourmandiet 
alligevel godt fat i gadens beboere – og 
resten af københavnerne. Du kan spise 
din frokost her eller tage maden med 
hjem. Eller kig forbi torsdag til lørdag 
aften, og nyd byens bedste bøf. 

GOURMANDIET
Rosenvængets Allé 7A
gourmandiet.dk

BAG OM GADEN

Rosenvængets Allé på Østerbro har altid tiltrukket de rigtige 
folk – dem med penge, og dem med kunstneriske visioner. 
De findes også stadig i den mangfoldige gade, som huser 
både gourmetslagter, yogacenter, økobager og luksustøj.
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Panzón Vinbar

Gourmandiet
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RÅ RESTAURANT
Københavnerne har for længst fået 
øjnene op for rawfood, og på Rosenvæn-
gets Allé kan du selvfølgelig også få 
et lækkert måltid, som ikke har været 
udsat for temperaturer over 42 grader. 
Indehaveren af Raw Sum, Muriel, har 
som ambition at få sine gæster i butik-
ken til at spise mere levende til hverdag 
og kræve mere kvalitet i råvarerne. 

RAW SUM
Rosenvængets Allé 2
raw-sum.dk

ØKOBRØD MED GOD SAMVITTIGHED
Hos den populære bager Det Rene Brød 
går man op i bæredygtighed og økologi, 
og det er noget, østerbroerne kan lide! 
Køb det lækre brød med hjem, eller slå 
dig ned i butikkens hyggelige rammer 
og spis en kage, mens du nyder duften 
i bageriet. 

DET RENE BRØD
Rosenvængets Allé 17
detrenebroed.dk

YOGA FOR KVINDER
I en stille baggård i starten af gaden 
ligger et yogacenter kun for kvinder. Der 
må maks. være 16 på hvert yogahold, 
således at yogalæreren har tid til at 
prioritere hver elevs behov. Indeha-
veren, Trine Hedegaard, har desuden 
specialiseret sig i gravidyoga, som efter 
sigende skulle være helt fantastisk som 
forberedelse til fødslen – både fysisk og 
mentalt. 

YOGINI YOGA
Rosenvængets Allé 7B
yoginiyoga.dk

Rosenvængekvarteret 
er opkaldt efter stedets 
ejer omkring 1680, 
Jens von Rosenheim. 
Gaden udgjorde til 
midten af 1700-tallet
et skel mellem by og 
land. Nord for gaden 
lå der vidstrakte fæl-
leder, hvor heste og 
køer græssede hele 
sommeren. Syd for 
– på stykket ind til 
Søerne – lå der haver 
og traktørsteder. Syd 
for Rosenvænget 
lå også de konge-
lige fiskedamme, hvor 
fiskeforpagter Johan 
Wilhelm Schwermann 
holdt opsyn med de 
kongelige fisks trivsel.

Yogini Yoga

Det rene brød

Raw Sum

Raw Sum
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LÆKKERT TØJ TIL KOMMENDE MØDRE
Hos Enula 9 bliver de gravide kvinder 
forkælet. Her kan du ikke kun købe 
lækkert ventetøj fra mærker som 
Mama Licious, Fragile og Kokoon, du 
kan også få økologisk kropspleje og 
fine accessories til den kommende 
mor. Et godt sted for den gravide at 
forsøde tilværelsen. 

ENULA 9
Rosenvængets Allé 6
enula9.dk

FRANSK, FRISK OG FEMININ
Restaurant Fru Heiberg er opkaldt efter 
en af Danmarks stærke kvinder, skue-
spillerinden Johanne Luise Heiberg, og 
indretningen er da også – som hun – rå, 
afslappet og feminin på samme tid. 
Køkkenchefen er fransk, prislejet er for-
nuftigt, og menuen er baseret på mad 
lavet fra bunden af gode, friske råvarer. 

FRU HEIBERG
Rosenvængets Allé 3
fruheiberg.dk 

Fru Heiberg

LUKSUS-VINTAGE
I nr. 8 åbnede for ikke så længe siden 
en ny forretning, som sælger brugt 
luksustøj. Pigerne bag butikken står for 
udvælgelsen af genbrugstøjet, således 
at der kun er lækre ting på hylderne. 
Blandt mærkerne findes Céline, Chloé, 
Acne, Isabel Marant, Kenzo, Stella 
McCartney m.fl. Yderligere kan du finde 
ubrugt tøj fra tidligere sæsoner. 

I BLAME LULU
Rosenvængets Allé 8
iblamelulu.dk

HISTORIETIMEN
Rosenvængekvarteret er opkaldt 
efter stedets ejer omkring 1680, 
Jens von Rosenheim. Rosen-
vænget udgjorde til midten af 
1700-tallet et skel mellem by og 
land. Nord for lå der vidstrakte 
fælleder, hvor heste og køer 
græssede hele sommeren. Syd 
for – på stykket ind til Søerne – lå 
der haver og traktørsteder.
Syd for Rosenvænget lå også de 
kongelige fiskedamme, hvor en 
fiskeforpagter Johan Wilhelm 
Schwermann holdt opsyn med 
de kongelige fisks trivsel.

Enula

I Blame Lulu
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