
Tysk toppform 
Ett svenskt fotbollsmirakel i VM 2006 
skulle inte sitta fel. Men det finns 
manga bra krogar att deppa p i  i de 
tyska fotbollsstäderna o m  inte Zlatan & 
Co skulle vara tillräckligt gudomliga för 
underverk i kvalmatcherna i juni. 
Vi har bästa nöjestipsen (utanför 
spelplanen) i Sveriges kvalstäder Berlin, 
Köln och Dortmund. 

TEXT Eva Brodin Kjeller 



1. Berlin 
Restaurant Shiro I Shlro 
Nytt ställe rned langbord för femtio 
personer, öppet kök och spännande 
mat: europeisktfranskt rned japansk 
tvist. Huvudrätter för omkring 
200 kronor. 
Adress: Rosa-Luxemburgstrasse 11, 
Mitte 
Tel. +49 30  97 0 0  4 7  9 0  
Webbplats: www;shirobhiro.com 
Restaurant Bieberbau 
Michelin-omnämnda kocken och krö- 
garen Stephan Garkisch stilfulla krog 
serverar extremt prisvärda fyrarät- 
tersmenyer för 400 kronor. Tar ej 
kreditkort. 
Adress: Durlacherstrasse 15, 
Wilmersdorf 
Te1.+49 3 0  853 23 9 0  

fibbplats: ww~bieberbau-berlin.de 
Universum Lounge Berlln 
Cocktailbar inredd som rymdfarkost 
och utsedd till världens bästa bar av 
Wallpaper maqazine. Även tjusig 
uteservering under sommaren. 
Adress: KurfOrstendamm 153 
Tel. +49 30 890  649 95 
Webbplats: 
w.universumlounge.com 
Spindler & Klatt 
Stor, snygg och kul bar sorn ocksd 
serverar asiatisk mat. 
Tel. +4930 695 667 75 
Adress: Köpeninckerstrasse 16-17 
Webbplats: www.spindlerklatt,com 
Kikl Blofeld 
Berlins coolaste "strandbar" (Stand- 
bar Mitteanses gammal och väl tu- 
ristig efter tre Ar), en grön oas rned 
jordsofforoch kristallkronor i träden. 
Lantlig miljö rned urban atmosfär. 
Öppet maj tlll oktober. 
Adress: Ktipenickerstrasse 
(till vänster om nummer 48/49 och 
rakt in  p.4 vagen) 
Webbplats: www.liikiblofeld.de 

2. Köln 
Restaurant Galiano 
Precis sorn i övriga Tyskland finns 
det mdnga bra italtenska restau- 
ranger i Köln och nyöppnade 
Gallano är en av de mest exklusiva 
italienarna i Köln. Varmrätter 
kring 200 kronor. 
Adress: Brabanterstrasse 3 
Te/: +49221589 44 75 
Brauhaus Früh am Dom 
Typiskt för Köln är de bryggeri- 
pubarna som Früh där den lokala ma- 
ten sköljs ner rned kdlnölet Kölsch av 
s6väl turister som lokalbefolkningen. 
Är det fullsatt här finns det ungefär 
250 pubar till i gamla stan. 
Adress:Am Hof 12-14 ien minut frdn 
Ka tedralen) 
TeL + 49  221 261 32  11 
Webbplats: www.frueh.de 
Cani Gastronomie 
Till den här italienska bistron kom- 
mer den kreativa eliten frdn de när- 
liqgande arkitektkontoren, reklam- 
byrderna och musikstudiorna för att 
dricka Cappuccino, äta italienskt eller 
bara samtala över ett glas Chianti. 
Adress:Benesissfrasse 61 
(nära Ringe) 
Tel: + 49221 25740 8 5  
WebbplaG www,4cani.com 
Triple A Bar 
Trendig bar-lounge-klubb sorn har 
öppet til105.00 p6 helger. Ligger vid 
bartäta Rudolfplatz mellan 
Friesenplatz 0 th  Barbarossaplatz, 
en sträcka sorn kallas "Die Ringe" 
(gatorna Hohenzollernring, Habs- 
burgerring och Hohenstaufenring) 
rned mdnga modernare krogar och 
cocktailbarer där det trendmedvetna 
Köln roar sig. 
Adress: An d'r Hahnepooz 8, 
Rudolfplatz 
Tel. +49 172290 06 66 
Webbplats: www.triplea-club.com 
Loft Haus 
Luftig loungebar rned happy hour 
hela kvällen (drinkar 50 kronor), 
perfekt för en cocktail eiler fem i 
solnedgBng pd den stora uteserve- 
ringen för att sörja eller flra 
fottyllsresultatet. 
Adress: Mediapark 4 (nära Ringe) 
TeL + 49  221 577 732 02 
Webbplats: www,loff-haus.info 

3. Dortmund 
Kyoto Dortmund 
Trendrltt japansk restaurang rned 
innovativt kök, förutom sushi, 
tempura och nudlar aven spännande 
crossoverrätter. 
Adress: Im Rosenthal9 
TeL + 49 231 589 8 4  00 
Webbplats: www.kyoto-dortmund.de 
Monqo's 
Populär tysk restaurangkedja rned 
speciellt koncept, man tar en tall- 
rik och plockar det man vill äta och 
bar bort det till kocken som lagar till 
det medan man väntar vid det öppna 
köket. 
Adresr Lfedermannstrasse 78 
Tel. + 49  231 584 4 9  50 
Webbplats: www.mongos.de 
Swabedoo 
Färgglad och llvlig modern bar rned 
uteservering, bra ställe att bärja 
kvällen PB. Även enklare maträtter. 
Adress: Kleine Beurhaus Strasse 26 
Te/. +49 231 14 13 0 0  
Webbplats: wwww.swabedoo.de 
Barroc k 
Storstadspuls i charmig bar rned 
Mlchelangelo-tema (kopior pd mal- 
ninqarna täcker väggarna.Äuen 
härlig "ÖlträdgArd" som lämpar sig 
exceptionellt v l l  tör att fira fotbolls- 
vlnster. Ligger i bartata Kreutzviertel 
för den som vill gd vidare. 
Adress: Kreuzstrasse 87 
Tel. + 49  231 206 32 21 
Webbplats: 
www. barrock-dorfmund.de 
Liquid Lounge 
Hipp, tr6ng och svettig musikbar 
rned hög stämning för partydjur 
mellan 20 och 40. 
Adress: Martinstrasse 10 A 
Tel. +49 231 226 65 01 
Webbplats: www.liquid-1ounge.info 

" I  CAN'T D 0  ANY 
MIRACLES, BUT 
I'M TRYING." 

(Zlatan inför VM 2002) 

I De svenska kvalmatcherna: 
Sverige - TrinidadITobago i Dortmund 10 juni 18.00 
Sverige - Paraguay i Berlin 15 juni 21.00 
Sverige - England i Köln 20 juni 21.00 
Matcherna visas Bven storbildsskärmar nint om i städerna, mer info 
om detta p k  www.koeln.de1fifawm2006, www.fifawm2006.dortmund.de. 
www.berlin-tourist-information.de/fifawmZO06 
Info om Sveriqes spelplatser: wwwstadt-koeln.de, www.koeln.de, 
www.dortmund.de, www.cityrestaurants.de, www.berlin-tourist-informa- 
tion.de, www.berlinagenten.com 
Info fotbolls-VM: www.fifaworldcup.yahoo.com 

Tvzkland: www.tvskland-info.com 


