
Bhallen

GREEN  BURGER
GREEN BURGERRESTAURANGEN SERVERAR 
en smakrik ärtproteinburgare med picklad 
silverlök, jalapeño, krispsallad, coleslaw och 
rostad lök.

Ahallen

PANNKAKSKAFÉ
HÄR SERVERAS PANNKAKOR med sylt och 
grädde. På lördagen firar vi Alfons Åbergs 
50-årsdag och på söndagen Mulles 50-årsdag 
med kalaspriser. Kom och fira! 

UNDER MÄSSAN POPPAR ett sydafrikanskt 
mattorg upp på området. Här serveras bunny 
chow och boerewors. Bunny chow är en kryddig 
currygryta med indiska rötter som blivit en 
populär streetfoodrätt i Sydafrika. Rätten fick tro-
ligtvis sin nuvarande utformning på 1940-talet i 
hamnstaden Durban, där många indier arbetade. 

Boerewors är en populär korv på sydafrikanska 
grillar. Tillagningen har nästan blivit en konst-
form för många sydafrikaner, årligen anordnas 
lokala och nationella tävlingar. Vår boerewors 
är växtbaserad, vi serverar den med stekt majs, 
picklad jalapeño och friterad lök. Den går även att 
köpa på mattorget i E-hallen och i B-hallen.

SYDAFRIKANSKA SMAKER
Hhallen
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Mat och dryck 
på mässan

I år låter vi Sydafrika och hållbarhet stå i fokus 
för maten. All mat i mässans serveringar är 

vegetarisk.  Gothia Towers har dessutom flera 
 populära restauranger och barer som  erbjuder 

allt från take away till gourmetmiddagar.
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SMAKTORGET
MITT I MAT OCH LIVSSTILSOMRÅDET finns 
en liten saluhall där du kan köpa godsaker 
och matrelaterade prylar. Här hittar du bland 
annat choklad från Zebeda och Pralinhuset, 
köksgeråd från Tings, delikatesser från Det 
goda från Italien, växtbaserade mejeripro-
dukter från Havredals, honung från Djäkne-
gården samt klimatvänliga delikatesser från 
Jägareförbundet.

Ehallen

SVERIGES  
FRÄMSTA  
KOCKAR

PÅ MAT OCH livsstilsscenen lagar flera av 
landets största och intressantaste kockar 
rätter ur sina aktuella böcker. Här kan du 
också se och höra andra författare och mat-
lagare tala om råvaror, livsmedelsindustrin 
och mycket mer. I samband med kockarnas 
framträdanden bjuds också på små smak-
portioner. Programledare är Alexandra Zazzi 
och Siri Barje (bilden).

Ehallen
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Gothia Towers

MAT FÖR  
ALLA SMAKER

GOTHIA TOWERS HAR flera restauranger och 
barer. På Heaven 23 serveras husets iko-
niska räkmacka och säsongsanpassad mat. 
West coast, i Gothia Towers lobby erbjuder 
klassiker från hav och land. Corner hämtar 
inspiration ifrån USA, och serverar sten-
ugnsbakad pizza, hamburgare, sallad och 
våfflor. Upper House Bar är en lugn oas med 
milsvid utsikt och ett stort utbud av cock-
tails, vin och lokal öl. Hotelllobbyns kafé och 
bar Twentyfourseven erbjuder varmrätter, 
sallader, färska juicer, kaffe, vin och öl. 

Bhallen

SALLADSBAREN
HÄR KAN DU blanda ihop en egen sallad av 
olika råvaror. Du kan antingen äta den på 
salladsbarens sittplatser eller ta med den. 

Ehallen

JUICEBAREN
EN TREDJEDEL AV all frukt som odlas slängs. 
Rscued minskar matsvinnet genom att göra 
juicer av den kasserade frukten. I juicebaren 
kan du köpa deras juicer. Här serveras även 
rawfoodbollar, mackor och wraps. I sam-
arbete med The Book Affair.

Kaféer

FIKAPAUS
UNNA DIG EN fikapaus på något av mässans 
många kaféer. Till kaffet eller teet serveras 
bakverk som kärleksmums, muffins, kanel-
bullar, vaniljbullar och kokosbollar. Det finns 
också smoothies. 
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