MÅ FÖRÄLSKAT BRA

SMAKA PÅ LUND

Finn Inn är restaurangen som varit i familjen Cronquists ägo sedan
1973. Idag driver bröderna Christian och Rickard rörelsen. Här kan
man äta lunch eller reservera hela lokalen för egna tillställningar.
Läs mer >> https://www.finninn.se/
Grand Hotel Här finns många möjligheter till mat och dryck, både
inne och ute. I matsalen serveras kockarnas personliga tolkning av
det nordiska köket med en skånsk finess, och vinerna har sin plats.
I övrigt kan du njuta av såväl hotellfrukost, brunch, afternoon tea,
cocktails och mycket annat.
Läs mer >> https://www.grandilund.se/sv/home.html
Klostergatans Vin och Delikatess På matstråket Klostergatan finns
denna franskinspirerade lunch- och middagsrestaurang med känslan av en bistro i Paris. Franska klassiker serveras jämte svenska
smaker efter säsong.
Läs mer >> https://klostergatan.se/
Lunds Saluhall Sedan 1909 är Saluhallen mötesplatsen för matälskare i Lund. Här finns några av stans bästa specialbutiker för mat,
dryck och delikatesser.
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Läs mer >> https://lundssaluhall.se/
M.E.A.T På lugna gatan Kattesund ligger restaurangen M.E.A.T
som beskriver sig som ett modernt steakhouse. Här kan man njuta
av både vällagad mat, öl, kvällssol och skön stämning.
Läs mer >> https://www.meatgrill.se/
Patisseriet konditori & stenugnsbageri ligger bara en minuts promenad från Domkyrkan. Här bakas bröd och kakor, görs smörgåsar
och sallader. Fika gör du inne eller på den lilla gårdsserveringen.
Läs mer >> https://patisseriet.com/
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Torna Hällestad lanthandel Butiken med både restaurang och
hantverksbageri. Njut av närodlat och hemtrevlig känsla när du
kommer för en lunch, fika, middag eller vill fylla på skafferiet med
råvaror från bygden.
Läs mer >> https://tornahallestadlanthandel.se/
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