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3INTRODUKTION INTRODUCTION

WELCOME TO AVENYN
Avenyn has been a place for leisurely strolls since the 1800s. 
Today the boulevard of Gothenburg still has room for pleasurable 
walking, but also for a range of experiences that will make most 
people stop in their tracks: from unexpected art discoveries and 
culinary experiences to the best viewpoint to check out the street 
life. Avenyn has room for everything, from big concerts with an 
audience of 50,000 people to small, exclusive boutiques.

So what are you waiting for? Come – make a bargain on 
comfortable shoes and stylish design. Choose from Michelin-
acclaimed food and small cafes. Or rest your body and soul at
a beauty salon – before continuing to a museum or a nightclub.

Discover your own version of what Avenyn has to offer!

VÄLKOMMEN TILL AVENYN
Avenyn har lockat flanörer till sina breda trottoarer sedan 
1800-talet. Idag finns fortfarande plats för njutningsfyllda 
promenader på göteborgarnas paradgata – och ett utbud av 
upplevelser som kan få de flesta att stanna till. Det kan handla 
om det bästa läget för att spana in folkmyllret, oväntade konst-
upptäckter eller kulinariska upplevelser. Avenyn har plats för 
allt från stora konserter med 50 000 i publiken till småskaliga, 
exklusiva boutiquer.

Så vad väntar du på? Kom – fynda sköna skor och läcker design. 
Välj och vraka bland Guide Michelin-hyllad mat och små kaféer. 
Eller vila kropp och själ på en skönhetssalong – innan du fort-
sätter på ett muséum eller en nattklubb.

Upptäck vad din Aveny har att erbjuda!
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Alvhem
Alvhem is the meeting point for interior 
design and brokerage. We have gathered 
everything that we love in one location. 
Our store is filled with a mixture of 
Scandinavian and French design, antique 
furniture and handpicked accessories.

Alvhem är en mötesplats med inred-
ningsbutik och mäkleri i ett. Här har 
vi samlat allt det vi tycker om under 
ett och samma tak. I butiken delar 
skandinavisk och fransk design, antika 
möbler och handplockade detaljer på 
utrymmet. Välkommen till vår värld!

www.alvhem.com
Må-Fr 10-18 | Lö 11-15
031–757 06 21
Södra Vägen 51

AntikWest
Scandinavia ś leading antique shop for 
Chinese antiques. We offer high quality 
antiques: Chinese pottery, porcelian, wood 
furniture, netsuke, Tibetan rugs and other 
oriental collectibles and giveaway. We also 
offer worldwide export service. Welcome 
to AntikWest!

Skandinaviens ledande antikaffär för 
kinesiska antikviteter. Vi erbjuder bla Tang-
hästar, Mingporslin, Ostindiskt porslin och 
antika möbler, ett urval presenteras på vår 
hemsida www.antikwest.se. Värderingar 
och inköp efter tidsbokning. Föreläsningar
och helgkurser arrangeras.

www.antikwest.se
Ti-Fr 11-18 | Lö 11-15 | Sö-Må Stängt 
031–18 51 60
Södra Vägen 41

Ascott & Berg
Situated on the corner of Teatergatan and 
Engebrektsgatan. This beautiful concept 
store offers a wide selection of cashmere 
and silk garments as well as fine jewellery 
collections. Additionally, the shop carries 
gorgeous creations for wedding and 
formal wear. Welcome!

På hörnet av Teatergatan och Engelbrekts-
gatan ligger vackra konceptbutiken Ascott 
& Berg. Butiken är specialiserad inom 
Kashmir och Silke och har dessutom en 
avdelning med fantastiska kreationer till 
bröllop och fest. Hjärtligt Välkomna!

www.ascottberg.se
Må-Fr 11-18 | Lö 11-15
031–757 17 70
Teatergatan 25

Aveny Blommor
Welcome in and let our skilled florists 
inspire you in Gothenburg’s most well-
stocked flower shop, with a large selection 
of cut flowers and plants for all occasions. 
Open seven days a week. Always fresh 
flowers!

Välkommen in och låt våra duktiga florister 
inspirera er i Göteborgs mest välsorterade 
blomsterbutik med ett stort urval av 
snittblommor och växter för alla tillfällen. 
Öppet alla dagar i veckan. Alltid fräscha 
blommor!

www.avenyblommor.se
Må-Lö 9-19 | Sö 11-18
031–16 49 00
Avenyn 23
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Bang & Olufsen
”Live Like No One Else”. Our shop is located 
at Teatergatan, parallel to Avenyn. We 
call it the Sensory Store - a new concept 
and a unique way that you already on site 
can experience Bang & Olufsen’s product 
line. Welcome to visit us in the shop for a 
magical experience.

”Live Like No One Else”. Vår butik är 
belägen på Teatergatan, parallellt med 
Avenyn. Vi kallar den för Sensory Store – 
ett helt nytt koncept och ett unikt sätt att 
redan på plats uppleva Bang & Olufsens 
produktlinje. Välkomna att besöka oss i 
butiken för en magisk upplevelse.

www.bang-olufsen.com
Må-Fr 11-18 | Lö 11-14
031–22 26 22
Teatergatan 30

Big Ben Ur
The little store with the big care for service. 
We provide service like repairs and battery 
changes. Jewelry and watches in timeless 
design, brands like Arock, Bering Casio, 
Mockberg, Mondaine, Philipphe Banks, 
Seiko, Swatch, Triwa. Welcome in!

Den lilla butiken med den stora servicen. 
Service som reperationer och batteribyten. 
Smycken och klockor i tidlös design, mär-
ken som Arock, Bering Casio, Mockberg, 
Mondaine, Philipphe Banks, Seiko, Swatch, 
Triwa. Varmt välkomna in! 

www.bigbenur.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–16 55 76
Avenyn 25

Boutique Surprise
The boutique with that little extra! For 
women on the go, both for everyday and 
special occasions. From size 36–48. 
We have brands such as Betty Barclay, 
Baldino. Monari, Oui, Fuego. Welcome!

Butiken med det lilla extra! För kvinnor 
i farten, både till vardags och fest. Från 
storlek 36–48. Vi har märken som bl.a 
Betty Barclay, Baldino, Monari, Oui, Fuego. 
Välkommen!

www.boutiquesurprise.nu
Se hemsida för aktuella öppettider
031–13 97 27
Vasagatan 60

Deisy Design
Deisy Design is one of the major yarn
shops in Gothenburg, with all of 
Garnstudio/ Drops products.
FB: Deisy Design  |  IG: @deisydesign
You’ll find our webstore at
postorder.deisydesign.nu

Deisy Design är en av Göteborgs mest 
välsorterade garnbutiker med bland annat 
hela Garnstudio/Drops sortiment.
FB: Deisy Design  |  IG: @deisydesign
Vår webbutik finner du på
postorder.deisydesign.nu

www.deisydesign.nu
Se hemsida för aktuella öppettider
031–20 25 75
Avenyn 39

43 34

23 76
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Dockbutiken
At the little toy shop Dockbutiken you will 
find high quality toys and playful designs 
from Djeco, OMM Design, Jellycat, Le 
Toy Van, Vilac and more. Fun souvenirs 
and perfect gifts for birthdays and other 
celebrations.

Lilla leksaksbutiken Dockbutiken hand-
plockar leksaker, miniatyrer i skala 1:12,
engelska dockhus med tillbehör, trälek-
saker, bilar, dockor, mjukisdjur och design-
föremål för barn. Produkterna är valda 
med omsorg för sin kvalitet, miljöhänsyn, 
är fairtrade eller har fin design, 200 m från 
Avenyn. Mail: hej@dockbutiken.com

www.dockbutiken.com
Se hemsida för aktuella öppettider
031–331 33 00
Storgatan 31

Ex, Exklusiv Secondhand
An exclusiv secondhand boutique with 
clothes of high quality from famous 
designers such as Chanel, Hermès, 
Yves Saint Laurent, Gucci, Armani, Dior, 
Moschino, Louis Vuitton, Prada, Dolce 
& Gabbana, Burberry, Marc Jacobs, 
Mulberry, Tod’s, Sonia Rykiel, Jean-Paul 
Gaultier etc.

En exklusiv secondhandbutik med 
märkeskläder av hög kvalitet från välkända 
designers såsom Chanel, Hermès, Yves 
Saint Laurent, Gucci, Armani, Dior, Moschi-
no, Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana, 
Burberry, Marc Jacobs, Mulberry, Tod’s, 
Sonia Rykiel, Jean-Paul Gaultier m.fl.

www.exexklusiv.se
Må-Fr 11-18 | Lö 11-14
031–20 96 96
Teatergatan 17

Götaplatsens Foto
Your personal photo and image store 
since 1965. Largest range of all camera 
and binocular brands and accessories. In 
the shop we produce photos, analog and 
digital from cellphones, digital media, rolls 
of film etc. We print photos on t-shirts, 
mugs etc. All within the hour.

Din personliga foto- och bildbutik sedan 
1965. Störst utbud av alla kända kamera- 
och kikarmärken samt tillbehör. I butiken 
producerar vi analoga och digitala bilder 
från mobil, digital media, filmrulle, m.m. Vi 
trycker fotopresenter som t-shirts, muggar 
m.m. Allt på en timme.

www.gotaplatsensfoto.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–18 40 00
Avenyn 45

Holmens Herr
Holmens Herrekipering is one of Swedens 
best multibrand stores for quality mens-
wear. You will find a wide selection of 
clothing, shoes and accessories from well 
known brands. Our tailor makes minor 
changes on garments while you wait.

Holmens Herrekipering är en av Sveriges 
mest välsorterade affärer för kvalitetsklä-
der. I våra butiker hittar du ett brett urval av 
kläder, skor och accessoarer från välkända 
varumärken. Vi har skräddare på plats som 
gör mindre ändringar medan du väntar. 
Välkommen! 

www.holmensherr.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–61 98 30
Avenyn 31–35

4 39

79 49
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Hovjuvelerare Martin Johansson
Exclusive jewellery. Own in-house work-
shop. International style, plus classic 
Scandinavian brands.

Exklusiva juveler. Egen verkstad i butiken. 
Internationell stil, men även klassiska 
skandinaviska märken. 

www.avenyn27.se
Må-Fr 10-18 | Lö 10-14
031–16 00 50
Avenyn 27

Hunkemöller
Hunkemöller is one of Europe’s most
well known lingerie specialists. They
offer lingerie, nightwear, swimwear,
sports clothing and a variety of acces-
sories - all in their own design. Every 
third week they complement their basic 
collection with new items.

Hunkemöller är en av Europas mest väl-
kända underklädesspecialister som er-
bjuder underkläder, nattplagg, tränings-
kläder, badkläder och olika accessorer 
– allt i egen design. Var tredje vecka 
kompletteras baskollektionen med 
trendiga nyheter.

www.hunkemoller.se
Må-Fr 10-19 | Lö 10-17 | Sö 12-16
010–499 48 13
Avenyn 29

Jedviks
Jedviks is a permium shoe store with
bags & accessories from exclusive brands 
including BALLY, UGG, R.M WILLIAMS, 
STEVE MADDEN & MICHAEL KORS. 
Friendly staff with lots of expertise will 
advise you on high-end fashion and 
original classics for both ladies & gents.

Jedviks är skobutiken med exklusiva
varu- märken till dam & herr. Här handlar 
du kvalitetsskor, väskor och accessoarer 
i fina lokaler med trevlig och kunnig 
personal som guidar dig till de senaste 
trenderna och klassiker från bl.a. BALLY, 
UGG, R.M WILLIAMS, STEVE MADDEN & 
MICHAEL KORS.

www.jedviks.se
Må-Fr 10-19 | Lö 10-17 | Sö 11-16
031–44 02 40
Avenyn 37

Johanssons
Johanssons has been in the shoe business 
for 120 years. Here you will find the latest 
trends from a large selection quality 
brands for both ladies and gents. This 
beautiful shop have friendly staff with lots 
of expertise to ensure you find good shoes 
for any occation.

Hos Johanssons hittar du de senaste 
skotrenderna från kända varumärken. 
Johanssons har ett stort sortiment till 
dam & herr. Med 120 års erfarenhet i 
skobranchen och kunnig personal handlar 
du tryggt skor för alla tillfällen.

www.johanssons.se 
Må-Fr 10-19 | Lö 10-17 | Sö 11-16
031–44 02 40
Avenyn 37

45 47

52 53
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John Henric
The menswear brand John Henric offers 
one of Europe’s widest selection of 
accessories for men and a wide selection 
of shirts as well as sweaters in both cash-
mere and cotton. The brand has a bold 
and sharp vision which is characterized by 
tradition and elegance.

Herrbutiken John Henric erbjuder ett av 
Europas största utbud av accessoarer för 
män. John Henric erbjuder även ett stort 
utbud av skjortor och tröjor i både kashmir 
och bomull. Varumärket har en djärv och 
skarpsynt vision som karaktäriseras av 
tradition och elegans.

www.johnhenric.com
Må-Fr 10-19 | Lö 10-17
0760–33 99 90
Avenyn 23

Laura Ashley
Laura Ashley is an inspiring clothing and 
home furnishing shop. Here you will find 
beautiful room sets, gifts, fabrics, wall-
papers, rugs, lamps, cushions, furniture 
and clothes. Follow the Gothenburg store 
on Facebook and Instagram:
@lauraashleygoteborg

Laura Ashley är en inspirerande kläd- och 
inredningsbutik. Här hittar du vackra 
miljöer, presenter, tyger, tapeter, mattor, 
lampor, kuddar, möbler och kläder. Följ 
oss i Göteborgsbutiken på Facebook och 
Instagram: @lauraashleygoteborg 

www.lauraashley.se
Må-Fr 11-18 | Lö 11-15
031–15 18 04
Södra Vägen 10

Nespresso
At the Nespresso you will feel a relaxed yet 
modern setting focusing on quality coffee. 
Knowledgeable staff guides you through 
the wide assortment of top quality coffee, 
machines and accessories. Recycling 
of capsules in boutique or at a recycling 
center.

I Nespresso boutique möts du av en 
avslappnad och modern miljö där kvali-
tetskaffe står i centrum. Kunnig personal 
lotsar dig genom det breda sortimentet av 
24 sorters kaffe, maskiner och accessoa-
rer. Återvinn dina kapslar i boutiquen eller 
på en metallåtervinningsstation.

www.nespresso.com
Må-Fr 10-19 | Lö 10-17 | Sö 12-16
0200–456 600
Avenyn 31

Oles döttrar
Oles döttrar is a multi-brand store with 
carefully selected clothes, shoes and ac-
cessories. Among our brands are Malene 
Birger, Johnny Was, Raben’s Salons, 
Graumann, Cathrine Hammel, Rebecca 
Minkoff, Hope, The Last Conspiracy, Steve 
Madden et al.

Oles döttrar är en multi-brand butik med 
noga utvalda kläder, skor och accessoarer. 
Bland våra märken finner du Malene Birger, 
Johnny Was, Rabens Saloner,  Graumann, 
Cathrine Hammel, Rebecca Minkoff,  Hope, 
The Last Conspiracy, Steve Madden mfl.

www.olesdottrar.se
Må-Fr 10-18 | Lö 10-15
031–16 29 52
Södra Vägen 41

32 88

48 97
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Oscar Jacobson
Scandinavia’s leading menswear brand 
Oscar Jacobson, is situated right on the 
main street Avenyn. Here you will find
a well-tailored, full range collection,
created from a solid craftsmanship in
a timeless style.

Skandinaviens ledande herrvarumärke 
Oscar Jacobson, hittar du på parad-
gatan Avenyn. Här hittar du ett komplett 
sortiment av välskräddad herrkonfektion 
skapad utifrån gediget hantverk, snillrika 
detaljer och tidlös stil.

www.oscarjacobson.com
Må-Fr 10-19 | Lö 11-17 | Sö 12-16
031–778 06 00
Avenyn 22

Pickles
On the corner of Vasaplatsen you find 
Pickles – a charming shop which in over 
30 years has offered everything from 
beads to clothes. The focus today is on 
Scandinavian clothes and accessories.

På hörnet av Vasaplatsen ligger Pickles 
– en personlig butik som i över 30 år har er-
bjudit allt från pärlor till kläder. Idag ligger 
fokus på märkeskläder och accessoarer 
av skandinavisk design från Holebrook, 
Jumperfabriken, Second Female, Edblad, 
Ilse Jacobsen m.fl. men vi har även en 
mängd pärlor. Välkommen!

www.pickles.nu
Må-Fr 11-18 | Lö 11-16
031–13 67 72
Vasaplatsen 10

Pierre Gent’s Shop
Welcome to Pierre Gents Shop, the 
traditional mens outfitter with a twist. 
Here you find a handpicked selection from 
brands like Stenströms, Eduard Dressler, 
Tramarossa, Hiltl etc. Personal service 
and advise is included in this shopping 
experience.

Välkommen att upptäcka Pierre Gents 
Shop - en klassisk herrekipering med en 
twist. Här finner du ett handplockat urval 
från Stenströms, Eduard Dressler, Tra-
marossa, Hiltl m.fl. God smak och stil får 
du på köpet! Personlig service ingår också! 
Välkommen upp på hörnet Kristinelunds-
gatan/Teatergatan.

www.pierregentsshop.se
Må-Fr 11-18 | Lö 11-15
031–40 58 98
Kristinelundsgatan 10

Retrock
At Retrock you will find a wide selection of 
Moomins products. We have something for 
all! Welcome for a great dose of Moomin.

På Retrock hittar du ett brett sortiment 
av Muminprodukter. Vi har lite av varje, så 
hos oss kan du hitta något som passar 
alla. Välkommen in för en härlig dos av 
Mumintroll!

www.retrock.se
Må-Fr 10-18 | Lö 10-15
031–53 20 88
Avenyn 41

36 5

30 77
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Samsonite
Welcome to Samsonite Flagship Store! We 
offer you the latest in luggage, cabin and 
computer bags as well as travel accesso-
ries. Our knowledgeable staff will help you 
to find the bag for you or handle service for 
your old product.

Välkomna till Samsonite Flagship Store, 
här erbjuds det senaste inom bagage, 
kabin- och datorväskor såväl som resetill-
behör. Vår kunniga personal hjälper dig att 
hitta den bästa väskan för dina behov eller 
bistår dig med service på din gamla om du 
skulle behöva det. 

www.samsonite.com
Må-Fr 10-18 | Lö 10-15
031–16 05 55
Södra Vägen 6

Twins Shop For Men
We believe in knowledge, quality and 
awareness. With accuracy, we create a 
genuine and personal atmosphere for you 
to get the best service and experience with 
us. You are offered a wide range of quality 
brands with everything from the dressed 
fashion to everyday fashion.

Vi tror vi på kunskap, kvalitet och med-
vetenhet. Med noggrannhet skapar vi en 
genuin och personlig atmosfär för att Du 
ska få den bästa servicen och upplevelsen. 
Du erbjuds ett brett sortiment av kvalitets-
varumärken med allt ifrån det dressade till 
det vardagliga modet. Välkommen!

www.twinsshop.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–18 11 15
Engelbrektsgatan 41

Törnrosa Blommor
Törnrosa is a solid, well-stocked and 
modern flower shop with the latest 
trends and crafts of the highest grade. 
Cut flowers, bundles, finished bouquets 
and exclusive plants. Flower delivery in 
Gothenburg and worldwide.

Törnrosa är en gedigen, välsorterad och 
modern blomsterbutik med de senaste 
trenderna och hantverk av högsta klass. 
Snittblommor, färdiga buketter, buntar och 
exklusiva växter. Blommogram/blomster-
bud i Göteborg och i hela världen.

www.tornrosa.se
Må-Fr 9-18 | Lö 9-15 (Lö juli stängt)
031–16 20 16
Södra Vägen 47

Unikt Glas
Welcome to Unikt Glas/Unique Art Glass, 
Gothenburg’s leading store in art glass. 
Sweden is often associated with art glass 
of good design and high quality. Our 
ambition is that all the glass, sold by us, 
is produced by Swedish glassworks and 
studios.

Välkomna till Unikt Glas, Göteborgs 
ledande butik när det gäller konstglas. 
Sverige förknippas ofta med konstglas av 
god design och hög kvalitet. Vår ambition 
är att allt glas som säljs genom oss skall 
vara tillverkat i/av svenska glasbruk och 
studiohyttor.

www.uniktglas.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–81 27 27
Kristinelundsgatan 10

86 73

99 31
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8ight
Gothenburg’s hottest nightclub. The only 
way to get in is manage to get onto the 
guest list or if you’ve booked a table. You 
will most likely not find a more luxurious 
and enjoyable experience in town. Dress 
up, try to find a way onto the list and come 
in time.

Göteborgs absolut hetaste nattklubb. Här 
kommer du bara in om du lyckats komma 
med på gästlistan eller bokat ett bord. 
Lyxigare och roligare fest är svårt att hitta i 
stan. Klä upp dig, försök att hitta en väg in 
på listan och kom i tid.

www.8ight.se
Fr-Lö 23-
031–10 58 20
Avenyn 8

Athena
Welcome to the greek family restaurant 
located in the center of Gothenburg, close 
to the Swedish fair, Scandinavium and 
the Avenue. Here you can eat affordable 
traditional dishes in all portion sizes. 
Welcome!

Välkomna till den gemytliga och familjära 
grekiska restaurangen som ligger i närhet 
av Ullevi, Liseberg, Scandinavium och 
Av enyn. Här kan ni njuta av det stora
utbudet av traditionell grekisk mat, stora 
som små rätter tillsammans med god
service. Missa inte våra populära tapas-
rätter för 35 kronor styck!

www.restaurangathena.com
Se hemsida för aktuella öppettider
031–18 07 18
Engebrektsgatan 53

Beerista
Beerista maintains the gastro pubs 
descent with an ambience beyond the 
traditional. The premises provide a rustic, 
industrial feel with a hint of luxury. Draft 
beer from different microbreweries, 
bottled beers from around the world and
a delicious food menu.

Beerista upprätthåller gastropubens 
härkomst med en ambience utöver det 
traditionella. Lokalerna ger en rustik, indu-
striell känsla med inslag av lyx. Fatöl från 
olika mikrobryggerier samt internationella 
varumärken och en utsökt matmeny.

www.beerista.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–38 90 599
Kristinelundsgatan 13

Berzelius Bar & Matsal
At Berzelius Bar & Dining Room in the
center of Gothia Towers, Liseberg and 
Avenyn, you will find everything from
classic dishes such as cod and pepper
steak to Swedish tapas, which is a bit of
a specialty. Even during the summer we 
offer summer lunches consisting of
savory home cooking. Outdoorseating.

På Berzelius Bar & Matsal mitt i eventstråket 
nära till Gothia Towers, Liseberg och Avenyn 
hittar du allt från klassiska rätter som torsk-
rygg och pepparstek till svenska tapas som 
är lite av en specialitet. Även under somma-
ren erbjuder vi sommarluncher bestående 
av vällagad husmanskost. Uteservering.

www.berzeliusbar.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–16 00 30
Södra Vägen 20

@avenyn.se

@avenyn

@avenyn_gbg

avenyn

13 85

63 101
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Bombay Palace
In the heart of Gothenburg and located 
parallel with Avenyn you will find our 
charming and romantic restaurant 
Bombay Palace. Our quality menu offers 
a variety of exquisite tandoori and curry 
specialties.

Vi är ett familjärt ställe där alla trivs. Vi är 
kända för vårt kök. Hjärtat i satsningen är 
två indiska kolgrillslerugnar (Tandoor) som 
är unika i sitt slag i Göteborg. I hjärtat av 
Göteborg (parallellt med Avenyn) ligger vår 
mysiga och romantiska restaurang Bom-
bay Palace med genuin varm indisk miljö.

www.bombaypalace.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–18 88 00
Södra Vägen 19

Bon
At Bon we have a strong passion for food 
and drinks, but strongest for our exclusive 
wine menu. Great wines from all over the 
world can be enjoyed in Bon´s French 
bistro enviroment. If you are in the mood 
for oysters and wine or a good dinner, Bon 
is the place  for you.

På Bon är vi passionerade för mat och 
dryck, men kanske mest för vårt stora 
vinsortiment. Goda viner som kan avnjutas 
på glas i fransk bistromiljö. Oavsett om 
du är sugen på ostron och vin eller en god 
middag är Bon stället för dig!

www.bongoteborg.se
Må-Fr 16-00 | Lö 14-00 | Sö Stängt
031–18 00 44
Arkivgatan 4

Brasserie Lipp
This modern brasserie has a long with-
standing history of serving both locals
and tourists great food and wine. Spend
an entire evening or stop by for a quick 
glass. Look at the art inside or sit out on 
the terrace and watch the Avenue vibrate.

Modernt brasserie som försett gäster 
från världens alla hörn med både god mat 
och dryck sedan 1986. Här tillbringar du 
en helkväll eller tar ett glas på vägen. Njut 
av konsten inomhus, eller sitt utomhus 
på den vackra uteserveringen och se livet 
vibrera på Avenyn.

www.brasserielipp.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–10 58 30
Avenyn 8

Bryggeriet
You will enjoy being here, as we serve 
good food in a relaxing and pleasant 
atmosphere. If you like parties and want
to meet nice people, come here!

Vi är ett familjärt ställe där alla trivs. Vi 
serverar god mat i en avslappnad och 
gemytlig miljö. 2 för 1 på à la carte menyn 
alla dagar från klockan 15. Även den par-
tysugne festprissen som är ute efter att 
träffa lite nytt, trevligt folk trivs hos oss.

www.bryggeriet.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–711 92 60
Avenyn 3

38 74

12 6
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Buenos Aires Argentine Steakhouse
Buenos Aires is an Argentine steakhouse 
and restaurant on Avenyn. A new food 
concept combines the best chefs of 
Argentina and top quality ingredients.

Buenos Aires är en argentinsk restaurang 
på Kungsportsavenyn i Göteborg. Ett nytt 
matkoncept kombineras i form av några av 
Argentinas bästa kockar och mattalanger 
tillsammans med råvaror som håller 
högsta kvalité.

www.baargentinesteakhouse.com
Se hemsida för aktuella öppettider
031–381 09 20
Avenyn 1

Burger King
Welcome to Burger King on the Avenue! 
Here you can relax end enjoy a meal in the 
heart of the town. We provide our guests 
with the best experience of Burger King.

Välkommen till Burger King på Avenyn! 
Här kan du sitta och äta din mat i lugn och 
ro och samtidigt njuta av Göteborgs puls. 
Välkomna in till oss och njut av en nygrillad 
Whopper. 

www.burgerking.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–13 50 80
Avenyn 14

Caleo
Our ambition is to serve good Medi-
terranean inspired food and drinks with 
high service. Here you will find an Italian 
trattoria as well as a Spanish tapas bar, 
enjoy a good dinner or a drink at the bar.

Caleo har som ambition att servera god 
medelhavsmat och dryck med bästa tänk-
bara service. Vi inspireras av det bästa 
från medelhavsområdet, både gällande rå-
varor och smaker. Oavsett om du söker en 
italiensk trattoria eller en spansk tapasbar, 
vill avnjuta en god middag eller ett glas vin 
i baren, på Caleo finner du allt.

www.caleo.se
Må-To 16-01 | Fr 16-02 | Lö 14-02 | Sö 14-01
031–708 93 40
Engelbrektsgatan 39B

Dinner 22
Our inspiration comes from the traditional 
Swedish kitchen, with focus on good 
meat dishes of high quality. Togheter 
with an interesting wine cellar and a wide 
beer selection we will give you a classic 
Swedish restaurant experience.

Vi inspireras av det traditionella svenska 
köket, med inriktning på goda kötträtter 
och utvalda kvalitetsråvaror. Tillsammans 
med en intressant vinkällare, brett ölsorti-
ment och erfaren restaurangpersonal får 
du en klassisk svensk restaurangupplevel-
se med hemkänsla.

www.dinner22.se
Må-Sö 17-
031–81 10 55
Södra Vägen 22

2 16

70 103
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Drinks 20
Welcome to the garden room for the 
Gothenburg citizen. We have a lot of 
quality cocktails, wine and Swedish 
beers. We are a unique bar that fills the 
gap in today’s bar range in Gothenburg.

Välkommen till göteborgarens egna 
svenska trädgårdsvardagsrum. Hos oss 
har vi fullt med kvalitativa cocktails, 
viner och svenska ölsorter. Vi är en 
unik bar som fyller många hål i dagens 
barutbud i Göteborg.

www.drinks20.se
Må-To 17-01 | Fr-Lö 16-01 | Sö 17-01
031–81 10 55
Södra Vägen 20

Epoque
Epoque is the newly opened coal 
grills-oriented pub, with a large menu 
(something for everyone), a good selection 
of beers & wines, a separate bar with a nice 
and relaxed atmosphere. We do not think 
it should be difficult, simple ingredients, 
good flavors, good wine cold beer, nice 
atmosphere! Very welcome.

Epoque är den nyöppnade kolgrills-inrik-
tade krogen, med en stor meny (något för 
alla), bra utbud av öl & vin, separat bar med 
skön & avslappnad stämning  Vi tycker inte 
att det ska vara krångligt, enkla råvaror, 
goda smaker, gott vin, kall öl, trevlig 
stämning! Mycket välkomna.

www.epoquegbg.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–318 66 00
Södra Vägen 8

Familjen
We are a modern brasserie with a friendly 
atmosphere, offering a three course dinner 
based on the best ingredients from west-
ern part of Sweden and also some light 
courses based on Swedish cuisine. During 
summertime we host one of Gothenburg’s 
most popular outdoor terraces.

Restaurang Familjen är ett modernt väst-
svenskt brasserie med varm och familjär 
atmosfär. Kökets ambitioner är höga och 
vi arbetar med lokala råvaror som ligger i 
säsong. Vi erbjuder alltid en trerättersme-
ny i ett mycket förmånligt prisläge samt ett 
antal smårätter. På sommaren öppnar vår 
stora underbara veranda.

www.restaurangfamiljen.se
Må-Lö 17-
031–20 79 79
Arkivgatan 7

Foajébaren
Dine and wine with a stunning view over 
the Grand Avenue. Our chefs prepare 
seasonal dishes with the best organic 
products. Or if you crave for a cup of 
coffee, we welcome you to indulge in a 
typical Swedish ’fika’.

Välkommen till vår anrika Foajébar på 
Stadsteatern. Här finner du svenska 
ekologiska råvaror som vi serverar med 
kärlek. Njut av en utsökt middag med 
vacker utsikt över Poseidon. Under
sommartid blommar Kaffebaren på 
entréplan ut i en stor uteservering.
KRAV och SVANENMÄRKT. 

www.stadsteatern.goteborg.se
Se hemsida för aktuella öppettider
0768–43 40 90
Götaplatsen

102 87

71 93
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Hard Rock Cafe
Hard Rock Cafe is a modern venue and a 
classic restaurant all in one. Gothenburg’s 
best American food, lounge/nightclub 
with four different bars on four floors, 12 
shuffleboards, live music and a famous 
memorabilia collection.

Ett modernt nöjespalats och klassisk res-
taurang i ett. Stadens bästa amerikanska 
mat, lounge/nattklubb med fyra barer på 
fyra våningar, 12 shuffleboards, livemusik 
och den legendariska memorabiliasam-
lingen. 

www.hardrock.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–10 23 30
Avenyn 10

Joe Farelli’s
Italian-American kitchen. Here you get a 
sense of the New York pulse mixed with a 
cozy Italian atmosphere. The menu offers 
everything from homemade pasta or pizza 
to American steaks. Come in for a cocktail 
in the well-stocked 50’s inspired bar.

Här får du uppleva New York-pulsen med 
en touch av Italien. Från den breda menyn 
kan du avnjuta allt från stenugnsbakad 
pizza till en klassisk amerikansk stek eller 
hamburgare. Vår brunchbuffe på söndagar 
är en favorit. Kom in på en cocktail i baren 
med första parkett mot Avenyn. 

www.joefarellis.com
Se hemsida för aktuella öppettider
031–10 58 26
Avenyn 12

John Scott’s Avenyn
In the middle of Avenyn, you find John 
Scott’s pub. The restaurant offers a pub 
with an english atmosphere and a unique 
roof terrace on the third floor. We have a 
wide range of both beer and cider as well 
as tasty food. Welcome!

John Scott’s ligger mitt på Avenyn i 
Göteborg. Restaurangen erbjuder dig en 
engelsk pubmiljö och en unik takterass 
på tredje våningen. Vi har ett stort utbud 
av både öl och cider samt god mat. 
Välkomna!

www.johnscotts.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–13 13 80
Avenyn 15 

Kebab & Grillhouse
Welcome to Kebab & Grillhouse. Our 
kitchen serves kebab, chicken and falafel. 
Enjoy the food in our restaurant or take it 
with you if you are ’on the go’. Open until 
late night.

Välkommen till Kebab & Grillhouse. Vårt 
kök serverar kebab, kyckling och falafel. 
Sitt och avnjut maten på plats eller ta med 
dig om du är ”på språng”. Vi har öppet till 
sen kväll/natt. 

www.kebab.gastrogate.com
Se hemsida för aktuella öppettider
031–16 16 38
Vasagatan 43A

14 15

9 29
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Kometen
Kometen has always been an entertaining 
place to visit. Many authors, artist and 
musicians have added there mark to the 
atmosphere. Here customers have always 
enjoyed popular Swedish dishes of high 
quality ingredients.

Kometen har alltid varit ett underhållande 
ställe att besöka. Otaliga är de författare, 
konstnärer och musiker som satt sin prä-
gel på atmosfären. Vällagad husmanskost 
av högklassiska råvaror.

www.restaurangkometen.se
Må-Fr 11.30-23 | Lö 12-23 | Sö 13-21
031–13 79 88
Vasagatan 58

La Gondola Trattoria
At La Gondola Trattoria we give you Italy. 
In a rustic, modern and family friendly 
environment we serve you the best from 
the Italian kitchen. We are the image of 
an Italian restaurant that the customers 
requests. Warmest welcome everyone!

Här kan gästerna få en koncentrerad dos 
av italienska minnen på bara 2 timmar – 
och de älskar det. Den metropolska bilden 
av den italienska krogen har därmed blivit 
en sanning som gästerna idag efterfrågar.

www.gondola.se
Må-Fr 11.30-  | Lö-Sö 12-
031–711 68 28
Avenyn 4

Lasse på Heden
At Lasse på Heden we always serve
great food of high quality. We have a
wide selection of ecologic alternatives
and our mashed potatoes is by far the
best in town. Come to us and enjoy a
real ‘Gothenburg Classic’.

På Lasse på Heden kan du räkna med 
att alltid bli serverad god mat av högsta 
kvalitet. Vi har ekologiska alternativ och 
vårt potatismos är givetvis det godaste i 
stan. Vi har även börjat med hemgjorda 
hamburgare. Gôtt mos!

www.lassepaheden.se
Sö-To 10.30-00 | Fr-Lö 10.30-05
031–16 86 62
Engelbrektsgatan 34D

Le Pain Français Bistro
A genuine French bistro, café, bakery and 
patisserie. Our menu offers a great taste 
sensation with everything from seafood 
to char-grilled meat pieces. Here business 
people mingle with bohemians, families 
and tourist as well as ‘party people’.

En äkta fransk bistro, bageri, konditori 
och kafé. Vår meny erbjuder en härlig 
smakupplevelse med allt ifrån havets 
läckerbitar till kolgrillat kött. Här blandas 
affärsfolk med bohemer, familjer, turister 
och partyfolk.

www.lepainfrancais.se
Må-To 07-01 | Fr 07-03 | Lö 08-03 | Sö 09-01
031–790 11 09
Avenyn 7

22 10

68 7
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Lilla London
The Englishmen go to the pub, the people 
of Gothenburg go to Lilla London. Come 
here for a bite to eat and a good drink. 
We have pub dishes but also à la carte on 
our menu. Welcome to the local pub of 
Gothenburg.

Engelsmännen går på puben, göteborgar-
na går till Lilla London. Få miljöombyte i 
vardagen, ät och drick gott med vänner. Vi 
är en av stadens mest välbesökta restau-
ranger. I vår meny finns både pubklassiker 
och à la carte. Välkommen till Göteborgs 
kvarterskrog!

www.valand.se
Må-Fr 15-03 | Lö 12-04 | Sö 12-03
031–18 40 62
Avenyn 19

Masala Kitchen
Masala Kitchen combines spicy South-
Indian curries with mild, North-Indian 
dishes, along with Tandoor specialties. 
Enjoy your dinner in the cozy restaurant or 
in the sun on the terrace.

På Masala Kitchen förenas den rika, 
indiska mattraditionen med moderna 
kulinariska uttryck. Inspiration hämtas 
från såväl Sydindiens heta kryddkombina-
tioner, som norra Indiens smakrika, milda 
grytor. Välkomna att avnjuta middagen i 
vår harmoniska restaurang, eller i solen
på uteserveringen.

www.masalakitchen.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–20 25 30
Berzeliigatan 7

McDonald’s
Welcome in to McDonald’s at Avenyn! 
You will experience service at its finest. 
Come in and enjoy our high quality burgers 
or why not just a nice coffebreak with a 
pleasant view over our beautiful avenue. 
Breakfast is served 6–10. Open all hours!

Välkommen in till McDonald’s på Avenyn. 
Här blir du bemött av service när den är 
som bäst. Kom in och njut av våra burgare 
av högsta kvalité eller varför inte en mysig 
fika med utsikt över vår fina paradgata. 
Frukost serveras kl. 6–10. Öppet dygnet 
runt!

www.mcdonalds.se
Öppet dygnet runt
031–18 98 99
Avenyn 32

Mercado Mexico
Where Mexican food fuses with Swedish 
ingredients, enabling you to enjoy tacos , 
quesadillas and guacamole of the finest 
quality! Quench your thirst by trying a nice 
mezcal or cool margarita! We also have 
our own tortilla factory and adjoining store

Mexikansk fusion när den är som bäst.
Här avnjuts tacos, quesadillas och 
guacamole av högsta kvalité! Släck törsten 
med någon god mezcal eller en läskande 
margarita. Vi har även en tortillafabrik, där 
vi bakar våra tortillas från grunden, med 
tillhörande butik!

www.mercadomexico.se
Se hemsida för aktuella öppettider
072–392 24 02
Södra Vägen 18

27 95

57 89
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Moon Thai Kitchen
A tropical oasis in the town center 25 
meters from the Avenue - experience 
Thailand in central Gothenburg! In our 
colorful hot environment you can enjoy 
fruity cocktails or tasty authentic Thai 
meal in your own bamboo hut or outside
in the sun. Welcome!

En tropisk oas mitt i stan 25 meter från 
Avenyn - upplev Thailand i centrala Göte-
borg! I vår färgrika varma miljö avnjuter du 
fruktiga cocktails eller smakrika genuina 
thailändska måltider i din egen bambuhyd-
da eller i solen på vår fina uteservering. 
Välkomna!

www.moonthai.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–774 28 28
Kristinelundsgatan 9

O’Learys
O’Learys Avenyn is a casual dining 
restaurant inspired by the city of Boston 
and it’s amazing blend of sports, food
and beer. Your Second Livingroom!

O’Learys är Avenyns No1 sportbar med 4 
våningar i klassisk Bostonanda. Ditt andra 
vardagsrum som erbjuder en generös 
upplevelse där mat, dryck, sport och nöjen 
står i centrum. Buffalo Wings serveras 
ända till stängning! 

www.olearys.se/avenyn
Se hemsida för aktuella öppettider
031–730 49 00
Avenyn 9

Pivo bar & kök
Pivo’s chefs picks out the best from the
European kitchen, both fish and meat.
A cozy restaurant in the city centre. Play 
some boules, socialize and enjoy a drink 
in the park. Perfect for a conference or 
kick off.

På Pivo plockar vår kock det bästa av det 
bästa från Europa. Här finner ni allt från 
havets läckerheter till hängmörat kött.
Vårt mål är att bli Göteborgs mysigaste 
krog med vår unika park mitt i centrum. 
Spela boule, umgås med vänner njut av
en kall i vår utebar. Perfekt för kickoff
och konferens.

www.pivo.nu
Ti-To 17-23 | Fr-Lö 17-01
031–18 22 39
Arkivgatan 9B

Project
Project is a welcoming stylish cosy 
meeting place with a BiB Gourmand in the 
Michelin Guide. A bar and restaurant to eat, 
drink and socialise for informal everyday 
dining or special occaissions. 

Project är en välkomnade och mysig kvar-
tersbistro med en BiB i Michelinguiden. En 
bar och restaurang för dig som vill äta gott 
och ta ett glas vin både till vardags och vid 
högtidliga tillfällen.

www.projectgbg.com
Se hemsida för aktuella öppettider
031–18 18 58
Södra Vägen 45

42 8

72 98
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Restaurang Meet
Meet a paradise for meat lovers. Pick
your meat and what you require to eat
with it. The king of meats is the Kobe
steak. Nominated for ’Meat Restaurant
of the year’ for two years. Our philosophy
is ’nature takes care of the flavour, we
only present it’.

Meet ett paradis för köttälskare. Här
väljer man kött och de tillbehör man
själv vill ha. Kungen av dessa är Kobe-
biffen från japan. Nominerad till Årets
köttkrog två år i rad. Vår filosofi är 
”Naturen tar hand om smaken, vi bara 
presenterar den”.

www.restaurangmeet.se
Må-Lö från 17 | Sö Stängt
031–18 05 50
Geijersgatan 12

Roots Café
In the unique environment of the Stads-
bibliotek, and with one of Gothenburg’s 
widest coffee and lunch options, we 
offer top-quality coffee and food where 
we target organic, gluten-free, lactose-
free, vegan and raw food. Welcome 
to our sunny balcony, overlooking 
Götaplatsen and Avenyn!

I den unika miljön i Stadsbiblioteket, och 
med ett av Göteborgs bredaste fika- och 
lunchutbud erbjuder vi kaffe och mat i 
toppklass där vi riktar in oss på ekologisk, 
glutenfritt, laktosfritt, veganskt och raw-
food. Välkomna till vår solsäkra balkong, 
med utsikt över Götaplatsen och Avenyn!

www.rootscafe.se
Må-Fr 9-21 | Lö-Sö 10-18
031–788 85 85
Götaplatsen 3

RUBY
Where the traveling explorer meets the 
celebrating couples. Where we eat and 
drink after a long day or for a special 
occasion. You are invited to join, to blend in 
and to stand out. Taste the world from your 
fork and sip on un untold story.

For the summer season we recommend 
Ruby rooftop bar where you can enjoy 
really good cocktails with amazing view 
over Gothenburg rooftops. Don’t miss out 
on our open air terrace on Avenyn. Come 
and see for yourself!

www.scandichotels.se/rubinen 
Se hemsida för aktuella öppettider
031–751 54 17
Avenyn 24

Sibylla Avenyn
In 1932 the first Sibylla sausage was 
served. We offer everything from the 
Swedish classics to complete menus with 
hot dogs, hamburgers, meatballs, chicken, 
kebabs and much more.

1932 serverades den första Sibyllakorven. 
Vi erbjuder allt från den svenska klassikern 
’en kokt med bröd’ till kompletta menyer 
med korv, hamburgare, köttbullar, kyckling, 
kebab och mycket mer. 

www.sibylla.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–20 30 00
Avenyn/Vasaallé

75 82

55 28



26 FOOD & DRINK  MAT & DRYCK

Sjöbaren
Enjoy great fish and seashell dishes. We 
serve 3 course meals and big seafood 
plates. During the summer you can relax
at our outdoor serving on our backyard at 
the same time you’re enjoying good food 
and pleasant service. Welcome!

Ett stenkast från Avenyn ligger vår renod-
lade fisk- och skaldjursrestaurang. Vi 
serverar 3-rätters middagar och dignande 
skaldjursfat. Under sommarmånaderna 
har vi en gömd pärla mitt i centrala staden, 
uteserveringen på gården! Gå rakt igenom 
restaurangen, och slå er ner på vår gård-
servering för att i lugn och ro njuta av god 
mat och trevlig service! 

www.sjobaren.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–711 97 80
Lorensbergsgatan 14

SOMM Restaurant & Wine bar
We love food and wine. We have a Nordic 
cuisine with an international touch and a 
wide range of wines on glas and bottle. Our 
ambition is to find the perfect combination 
and make the flavors work in harmony.

Vi har ett nordiskt kök med internationella 
influenser och ett brett utbud av vin på 
glas och flaska. Vår ambition är att få 
smakerna att spela i harmoni och hitta
den perfekta kombinationen.

www.somm.se
Må-To 18-sent | Fr-Lö 17-sent
031–28 28 40
Lorensbergsgatan 8

Stockyard Burger Joint
Tempt or be tempted by your friends. Enjoy 
one of our delicious grilled hamburgers 
made of prime rib and brisket together 
with our amazing milkshakes. Welcome!

Välkommen till Stockyard Burger Joint där 
du väljer att läska eller bli läskad av vän-
nerna medan ni avnjuter en av våra saftiga 
grillade hamburgare gjorda på högrev och 
bringa tillsammans med våra fantastiska 
milkshakes. Varmt välkomma till oss på 
Stockyard Burger Joint!

www.thestockyard.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–797 04 11
Storgatan 51

Storköket
With Gothenburg’s best location and 
largest outdoor dining we invite you for 
food, meeting and pleasure for all times. 
At the backside, one of Gothenburg’s most 
popular nightclubs, Backstage and in the 
theatre cellar our historical restaurant.

Med Göteborgs bästa läge och största 
uteservering bjuder vi in till mat, möten 
och nöjen för alla tillfällen. På baksidan, 
en av Göteborgs populäraste nattklubbar, 
Backstage och i teaterkällaren vår anrika 
restaurang.

www.storkoket.se
Må-Fr 16- | Lö-Sö 14-
-
Kungsparken 1

62 37

18 1
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Teatergatan Restaurang & Bar
Welcome to a new universe of food, drinks 
and social meetings in Valandhuset. 
Discover the exciting menu and amazing 
atmosphere. With inspiration from all over 
the world we serve everything from fresh 
oysters to our own deli, vegetarian dishes 
and much more.

Välkommen till ett helt nytt universum 
av mat, dryck och möten i nyrenoverade 
lokaler i Valandhuset. Kom in och upptäck 
den spännande menyn och fantastiska 
atmosfären. Med inspiration från hela 
världen finns allt från färska ostron till 
egna charkuterier, vegetariska rätter
och mycket mer.

www.teatergatan.com
Se hemsida för aktuella öppettider
031–18 30 93
Teatergatan 20

Texas Longhorn
A true Texas steakhouse serving the finest 
beef Sweden has to offer, also lobster, 
fajitas and BBQ ribs. Table reservations 
can be made any day of the week online.

Vår mat har sitt ursprung i Texas, USA. 
Portionerna är rejält tilltagna och målet
är att våra gäster skall bli ordentligt mätta 
och belåtna. Vi serverar alltid öl och 
Margaritas i frysta glas. Onlinebokning
alla dagar i veckan!

www.texaslonghorn.se
För öppettider & bokning se vår hemsida
031–711 15 40
Södra Vägen 7

The Parlour
The Parlour is a restaurant and cocktail
bar on Avenyn. We offer the best tastes 
from the peruvian kitchen, with a asian 
lifestyle twist... it’s a nikkei kitchen. Come 
wine, dine and cocktail the night away at 
this hotspot with the Parlour family.

The Parlour är en restaurang och cocktail-
bar på Göteborgs kärleksfulla gata Avenyn. 
Vi levererar allt som det peruanska köket 
har att erbjuda... med en lifestyle-twist. 
Kom och avnjut våra drinkar i världsklass 
och cocktaila natten iväg tillsammans
med oss på The Parlour.

www.theparlour21.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–711 16 93
Avenyn 2

Tvåkanten
A warm and relaxed restaurant with three 
outdoor restaurants. The kitchen serves 
Swedish and Nordic flavors, mostly from 
organic and closely-produced farms. In 
the inviting bar you will find well-designed 
modern & classic drinks, but also seafood, 
light meals, cheese and charcuteries.

En varm och avslappnad restaurang med 
tre uteserveringar. I matsalen serveras 
svenska och nordiska smaker, det mesta 
från ekologiska och närproducerade 
gårdar. I den inbjudande baren hittar ni 
välkomponerade moderna & klassiska 
drinkar, men även skaldjur, smårätter, ost 
och chark.

www.tvakanten.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–18 21 15
Avenyn 27

25 20

3 44
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Valand
Valand, a place with grand artwork, 
glittering chandeliers and party! With an 
ambitious restaurant, several bars, dance 
floors and scenes. Start your evening 
with an after work and keep on dancing all 
night. Let the party begin at Valand!

Valand, en värld inramad av storslagna 
konstverk, glittrande kristallkronor och 
fest! Med en ambitiös restaurangdel, 
flertalet barer, dansgolv och scener. Börja 
med en After Work och fortsätt dansa 
hela natten. Valand, den enda hållplats du 
behöver i nöjesnatten! 

www.valand.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–18 30 93
Vasagatan 41

Vigårda
With focus on great fast food and drinks at 
reasonable prices! Here you can also get 
a glass of wine or why not try one of our 
drinks Swedish spirits. On the weekends 
we have DJ’s playing music as it should be.

Med fokus på bra snabbmat och dryck 
till vettiga priser! Här kan man också få 
sig ett glas vin eller varför inte en drink på 
svenska råvaror? Fredagar och lördagar 
höjer vi pulsen med hjälp utav våra sköna 
DJ’s och bartenders.

www.vigarda.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–386 72 00
Avenyn 29

Wärdshuset Tullen
We are a pub that serves traditional 
Swedish national dishes and Swedish 
made beer. From the Swedish kitchen
you can enjoy food like meatballs, fried 
pork and heering. Discover the best 
beer from micro-breweries in Sweden. 
Welcome!

Vi är en pub som serverar traditionell 
svensk husmanskost med svensk-
producerad öl. Avnjut klassiska rätter
som köttbullar, stekt fläsk eller ström-
ming. Botanisera bland alla svenska 
mikroöl i kranarna och kylarna.
Välkomna!

www.olstugan.se/wardshuset
Må-Sö 11-03
031–16 56 16
Avenyn 32

26 46

58
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Hotel & Ristorante Bellora
Our world-famous roof top bar Cielo, a 
welcoming reception and restaurant on 
ground floor, it’s love on all levels. Wood 
fire oven, pizzas – made with sourdough 
and love from Sicily. Soft beds and great 
Italian breakfast. We have it all – and 
then some.

Från vår världsberömda takbar Cielo ner 
till vår härliga miljö på markplan, här finns 
värme och kärlek på alla plan. Brasa och 
aperitivo på Upstairs, pizzor– med kärlek 
och surdeg från Sicilien, sköna sängar 
och italiensk lantfrukost.  Allt – och lite 
till – mitt på Avenyn.

www.hotelbellora.se
Öppet dygnet runt
031–76 73 400
Avenyn 6

Scandic Rubinen
Located on Avenyn you find Scandic 
Rubinen. A great meeting spot, with urban 
sensuality and homely elegance. The hotel 
offers 292 rooms, a stunning roof top bar 
and fantastic meeting and event facilities.

Mitt på Avenyn ligger Scandic Rubinen. 
En historisk mötesplats med urban sen-
sualism och hemtrevlig elegans. Hotellet 
erbjuder 292 rum, en fantastisk takbar och 
en härlig mötes- och eventvåning. 

www.scandichotels.se/rubinen 
Öppet dygnet runt
031–751 54 00 
Avenyn 24

11 54



Men du hittar andra lediga lokaler på higab.se. Higab är 
ett kommunalt fastighetsbolag som bland annat 
erbjuder lokaler åt små och medelstora verksamheter. 

Vi äger och förvaltar husen som är karaktäristiska för 
Göteborg som Feskekôrka, Stora Teatern, Scandinavium 
och Konserthuset.

Här finns
ingen ledig 
lokal just nu.
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Bio Roy
Bio Roy is a well preserved classic cinema 
from 1940, with daily screenings, as well 
as opera performances, theatre, concerts 
and ballet from all around the world via 
satellite. Lobby café with many Fairtrade 
and organic products.

Bio Roy är en välbevarad och i högsta grad 
levande biograf från 1940. Här visas film 
dagligen, både nytt och gamla klassiker 
och direktsänd opera, teater och balett i 
världsklass via satellit. Ta gärna en fika 
i vårt kafé med ett stort ekologiskt och 
rättvisemärkt utbud.

www.bioroy.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–20 80 11
Avenyn 45

Biografen Göta 
At Cinema Göta we show the latest quality 
films, cultural events, documentaries 
and movie classics. Open daily, visit our 
website www.sf.se or download our app 
for current repertoire and to buy tickets.

På Biograf Göta kombinerar vi klassisk 
biografmiljö med modern teknik och 
komfort. Vi visar de senaste kvalitetsfil-
merna, kulturevenemang, dokumentärer 
och bioklassisker. Vi har öppet alla dagar i 
veckan, gå in på www.sf.se eller ladda ner 
vår app för aktuell repertoar och biljettköp.

www.sf.se
Se hemsida för öppettider
Se hemsida för kontaktuppgifter
Götaplatsen

Golfparken Göteborg
Play miniature golf in the city of Gothen-
burg. Here you can play on an adventure 
course with water falls, bunkers and other 
obstacles. Take a break and enjoy a coffee 
or an ice cream from the café.

Spela äventyrsgolf i centrala Göteborg.
På Heden möts du av en äventyrsgolfbana 
med vattenfall, bunkrar och spännande 
banor. Här finns också ett glasscafé med 
mjukglass, kulglass, styckglass och olika 
sorters kaffe. 

www.golfparken.se/goteborg
Se hemsida för aktuella öppettider
070–945 29 85
Heden

Göteborgs Konserthus
At Götaplatsen you will find the 
Gothenburg Symphony – the National 
Orchestra of Sweden, playing concerts 
with the world’s greatest conductors and 
soloists, also for families and schools. You 
can also enjoy the nice 30’s building with 
concerts with other artists. The house can 
be rented for events.

Vid Götaplatsen hittar du Göteborgs Sym-
foniker, Sveriges nationalorkester. Varje 
vecka ges konserter med flera av världens 
stora dirigenter och solister, även för famil-
jer och skolor. I den fina trettiotalsmiljön 
spelar också andra artister och huset kan 
hyras för konferenser och event.

www.gso.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–726 53 00
Götaplatsen

78 80

67 90
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Göteborgs konstmuseum
The Gothenburg Museum of Art houses one 
of Northen Europes foremost art collections, 
where works from Rembrandt, Picasso and 
van Gogh are shown as well as contemporary 
artists such as Louise Nevelson and Cajsa 
von Zeipel. There is a café and a well-stocked 
museum shop. The museum has three stars 
in Michelin Green Guide Scandinavia.

Göteborgs konstmuseum har en av norra
Europas främsta konstsamlingar. Här sam-
sas verk av Rembrandt, Picasso och van
Gogh med samtida konstnärer som Louise 
Nevelson och Cajsa von Zeipel. Det finns ett 
café och en välsorterad museibutik. Museet 
har tre stjärnor i Michelines Green Guide.

www.goteborgskonstmuseum.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–368 35 00
Götaplatsen

Göteborgs Stadsteater 
Sweden ś oldest city theatre. Its aim is to 
inspire, generate debate and entertain. 
Our bar Foajébaren provides lunch theatre, 
concerts and a tempting à la carte menu. 
Foajébaren and our café Kaffebaren with 
outdoor seating are open all summer.

Sveriges äldsta och en av landets största 
dramatiska teatrar med målet att engage-
ra, skapa debatt, roa och mana till eftertan-
ke. I Foajébaren ges lunchteater, konserter 
och här kan du äta gott. Foajébaren och 
Kaffebaren med uteservering har öppet 
hela sommaren.

www.stadsteatern.goteborg.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–709 70 00
Götaplatsen 4

Hasselblad Center 
The Hasselblad Foundation present three 
major photographic exhibitions a year at 
the Hasselblad Center, of which one is the 
annual Hasselblad Award Winner.

Hasselbladstiftelsen presenterar tre 
stora fotoutställningar per år i Hasselblad 
Center, varav en är årets Hasselbladpris-
tagare. Den permanenta utställningen 
Hasselblad and the Moon visar kamerans 
utveckling, samarbetet med NASA och 
personerna bakom både kameraföretaget 
och Hasselbladstiftelsen: Erna och Victor 
Hasselblad.

www.hasselbladfoundation.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–778 21 50
Götaplatsen

Lorensbergsteatern
We present Swedish comedies/shows 
with music, for one or two seasons with 
touring plays or concerts inbetween. Our 
restaurant/bar, Lorens bar, offers theatre 
menues and á la carte, with the dining 
room open in connection with our shows.

Här framförs för det mesta svenskt,
nyskrivet och roligt material med musik. 
Oftast har vi en produktion 1–2 säsonger 
och tar in korta gästspel eller konserter 
under tiden. Vår restaurang och bar, 
Lorens bar, serverar teatermenyer och
à la carte. Restaurangen är öppen i
samband med föreställningar. Vi reko-
mmenderar bordsbokning.

www.lorensbergsteatern.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–708 62 00 
Lorensbergsparken/Berzelligatan 4 

91 94

92 84
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Park Lane Show
Welcome to an evening with amazing artists, 
professional musicians and lovely waiters. 
Park Lane is a prestigious show restaurant 
located on the Avenue in Gothenburg. 
Welcome to Park Lane Show (T-Sa 18.30-23) 
and an unforgettable evening.

Sätt dig till bords för nu drar vi igång en 
helkväll med fantastisk mat och dryck till-
sammans med våra artister och husbandet 
Hit It. Välkommen till en krogshow som 
bjuder på ett färgsprakande äventyr genom 
rockmusikens historia. Våra artister och hus-
band välkomnar er till en helkväll med mat, 
dryck och service i toppklass på Göteborgs 
roligaste krogshow (To-Lö 18.30-23).

www.parklane.se
Fr 23-03 | Lö 23-05 | Sö 23-03
031–20 60 58
Avenyn 36–38

Stadsbiblioteket Göteborg
Gothenburg City Library at Götaplatsen, 
the city’s most visited cultural institution, 
is open daily. The library organizes some 
500 events a year, as well as lending books, 
dvds, music, magazines and video games.

Stadsbiblioteket Göteborg på Götaplatsen 
är stadens mest välbesökta kulturinsti-
tution och har öppet alla dagar i veckan.
Biblioteket ordnar närmare 500 arrange-
mang per år och lånar ut böcker, filmer, 
musik, tidskrifter och TV-spel.  Besök
vår hemsida stadsbiblioteket.nu
(Foto Anna-Lena Lundqvist)

www.stadsbiblioteket.nu
Må-Fr 9-21 | Lö-Sö 10-18
031–368 33 00
Götaplatsen

Vasakyrkan
The church was built in 1909 and belongs 
to Svenska kyrkan and is well worth a visit. 
Open daily for visits, prayer and candle 
lighting. Eucharist is celebrated Sun 11am 
and 6pm, Tue 8am, Wed 12, Thu 6pm. 
Prayer: Mon, Wed-Fri 9am , Mon-Fri 12, on 
Thursdays followed by concert and soup.

Vasakyrkan är väl värd ett besök. Kyrkan 
byggdes 1909 och tillhör Svenska kyrkan. 
Kyrkan är öppen dagligen för besök, 
enskild bön och ljuständning. Mässa 
firas sön 11 och 18, tis 08, ons 12, tors 18. 
Morgonbön mån, ons-fre 09, middagsbön 
mån-fre 12, på torsdagar följd av lunchkon-
sert och sopplunch.

www.svenskakyrkan.se/vasa
Må-Fr 08.30-15.30 | Lö 11-15 | Sö 10-19
031–731 61 30
Vasa Kyrkoplan

81 83

69
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Apoteket Biet
At Biet you can get your prescribed 
medication, but you can also find you’re 
favourites among our wide selection of 
The Pharmacy’s own products and self-
care products.

Hela Sveriges apotek är aldrig långt borta. 
Biet ligger på Engelbrektsgatan 34C. 
Hos oss kan du hämta receptförskrivna 
läkemedel men du kan också hitta dina fa-
voriter bland vårt stora utbud av Apotekets 
egna produkter och receptfria läkemedel.

www.apoteket.se
Må-Fr 08.30-19 | Lö 10-15
0771–450 450
Engelbrektsgatan 34C

Dermakliniken
In Gothenburg’s heart, next to Avenyn 
lies the city’s finest clinic. Dermakliniken 
offers you both surgical and non surgical 
treatments. Most important for us is that 
you feel safe and secure when we help you 
bring out the best within yourself.

I hjärtat av Göteborg precis vid Avenyn 
ligger stadens främsta klinik. Dermakli-
niken erbjuder både kirurgiska och icke 
kirurgiska ingrepp. Det viktigaste för oss 
är att du känner dig trygg och säker när vi 
tillsammans lyfter fram ditt bästa jag.

www.dermakliniken.se
Må-Fr 10-18
031–711 61 20
Engelbrektsgatan 32

Kungsportsläkarna 
Our specialist doctors, district and nurses, 
psychologists etc. are ready to take care 
of you and your family. In addition to 
our mission as a healthcare center, we 
vaccinate, carry out health checks and 
issue certificates. See our website for more 
information, opening hours, etc. Welcome!

Våra specialistläkare, distrikts- och 
sjuksköterskor, psykolog mfl står redo att 
ta ha om dig och din familj. Utöver vårt 
uppdrag som vårdcentral, vaccinerar vi, 
utför hälsokontroller och intyg. Se vår 
hemsida för mer information, öppettider 
mm. Välkommen!

www.kvarterskliniken.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–33 99 970 
Avenyn 33 

Studio Aroma
We offer advanced skincare, IPL/laser
and Restylane, combined with pedicure, 
manicure and massage therapy. Choose 
from our high quality treatments and 
products for men and women. Welcome
to the Avenue area’s premier day spa.

Vi erbjuder avancerad hudvård, IPL/
laser och Restylane vid sidan av fotvård, 
manikyr och massage. Vi har kvalitets-
behandlingar och produkter för män och 
kvinnor. Vi är aukt. hudterapeuter, cert. 
massageterapeut och leg. sjuksköterska. 
Välkommen till Avenyområdets främsta 
dagspa.

www.studioaroma.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–708 09 06
Teatergatan 19

66 61

51 40
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Forex Bank
We offer favourable exchange rates 
for foreign currency and basic banking 
services. Welcome to FOREX Bank.

FOREX Bank är Nordens marknadsledare 
på resevaluta. Vi erbjuder även enkla 
banktjänster som inlåning, utlåning, betal-
ningsförmedling, kassaservice, bankkort 
samt betal- och kreditkort. Välkommen till 
vår bankbutik på Avenyn eller besök oss på 
www.forex.se.

www.forex.se
Se hemsida för aktuella öppettider
010–211 16 79 
Avenyn 22 

Swedbank
Bank by internet www.swedbank.se.
Bank by phone: 0771–22 11 22
Businesscenter: 0771–33 44 33

Swedbank på Avenyn 34 erbjuder kvalificerad 
privat -och företagsrådgivning i tidsbokade 
möten, telefon 031–739 75 16. Swedbanks 
servicekontor Södra vägen 5 erbjuder 
guidning till privat- och företags-kunder i 
det obokade mötet. Du kan också nå oss på 
personlig service 0771–22 11 22, för företag 
på 0771–33 44 33 eller via vår hemsida
www.swedbank.se.

www.swedbank.se
Må & To 10-18 | Övriga dagar 10-15
031–739 75 00
Avenyn 34 & Södra vägen 5

35 59
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7eleven
At 7–Eleven, you can enjoy the first cup of 
coffee in the morning, a glass in the sun or 
a good lunch. When you forgot to buy milk 
or when you ran out of in salt, 7–eleven is 
always opened 24 hours a day. Welcome!

Hos 7–eleven kan du njuta av den första 
koppen kaffe på morgonen, en glass i 
solen eller en god lunch. När du har glömt 
att köpa mjölk eller när du har slut på salt 
finns 7–eleven alltid där för dig 24 timmar 
om dygnet. Välkommen in!

www.7–eleven.se
Öppet dygnet runt
031–13 30 29 | 031–81 43 67
Avenyn 14 & Avenyn 34

Coop Konsum Avenyn
Gothenburg’s markethall with focus 
on food, health and ecology. Manned 
delicatessen, fish counter and bakery.

Göteborgarnas egen saluhall sedan 1967 
med fokus på god mat, hälsa och ekologi. 
Manuell delikatess och fiskdisk samt 
brödavdelning med eget bageri.

www.coop.se
Må-Sö 8-23
010–741 54 50
Avenyn 26–28

Downstairs
We offer clothing service of highest 
quality to a good price. We wish that our 
customers should get more time over 
for better things. Let us take care of your 
clothes, shoes, tailoring and household 
services.

Vi erbjuder klädservice av högsta kvalitet 
till ett bra pris. Vår önskan är att våra 
kunder skall få mer tid över till roligare 
saker. Lunchrasten skall spenderas lugnt, 
och helgen med familj eller vänner. Låt oss 
ta hand om dina kläder, skor, skrädderi och 
hushållsnära tjänster.

www.downstairs.se
Må-Fr 07-18 | Lö 10-14 | Sö Stängt
031–721 96 60
Södra Vägen 27

Mail Boxes Etc.
We are a full service center were we
can help you with pack, ship, print,
copy, computer rental, scan etc.
We send letters and packages with 
everything from ordinary postage to 
express delivery all over the world.

Mail Boxes Etc. är ett servicecenter med 
tjänster inom brev, paket, packmaterial, 
packservice, kopiering, utskrifter etc.
Vi skickar brev och paket med allt från 
vanligt brevporto till expressleveranser 
över hela världen. 

www.mailboxesetc.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–701 88 10
Vasagatan 56

60 56
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TAKE A BREAK
LIKE A SWEDE!

Pressbyrån
We offer a selection of gods, press and 
service for the customer who wants 
something fast and simple. Something 
to read, confection, beverage, fast food, 
tickets, lottery and tobacco. We offer this 
fast and convenient. Welcome!

Pressbyrån erbjuder ett utbud av varor, 
press och tjänster för kunder som vill ha 
något snabbt och enkelt. Här finns något 
att läsa, konfektyr, dryck, telefonkort, 
snabbmat, biljetter, lotter och tobak. 
Vi erbjuder detta snabbt och bekvämt. 
Välkommen!

www.pressbyran.se
Se hemsida för aktuella öppettider
031–20 61 82
Vasagatan 41

Travel Service 
Travel Service provides customised 
service solutions within business travel, 
trade fair, air broker, meetings and events. 
We have more to offer than the traditional 
travel agency. You always get person-
alized service, we answer the phone 
daytime within 3 signals and our hotline
is open 24 hours a day!

Travel Service är en integrerad samarbets-
partner inom affärsresor, mässresor, air 
broker, möten och event. Vi har mer att 
erbjuda än den traditionella resebyrån.
Hos oss får du alltid personlig service, vi 
svarar dagtid på telefon inom 3 signaler 
och vår jour kan nås dygnet runt!

www.travelservice.se
Må-To 08-18 | Fr 08-17
031–13 43 00
Avenyn 33

24 50
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Med spårvagn, buss eller båt kommer du till en 
massa smultronställen. Du köper biljetter och 
söker din resa enkelt i vår app Västtrafik To Go. 

Tips: Med 1 och 3 dygnsbiljetter reser du så 
mycket du vill. En vuxen kan dessutom ta med 
sig 3 ungdomar under 20 år utan kostnad.

TRANSPORT   TRANSPORT  

@sodravagen @sodravagen_gbg

Apcoa
It should be simple to park your car, there 
for we offer you a pleasant and safe 
environment to park your car in. Open 24 
hours. Parking host weekdays. Payment 
on exit.

Det ska vara enkelt och tryggt att parkera 
- därför erbjuder vi en trivsam och trygg 
miljö för dig att parkera din bil i. Öppet 
dygnet runt. Parkeringsvärd på vardagar. 
Efterskottsbetalning finns. 

www.apcoa.se
Öppet dygnet runt
031–13 90 05
Kristinelundsgatan 13–15

Taxi Göteborg
We’ve been driving the citizens of 
Gothenburg to their destinations since 
1922. If you also would like to use the
city’s largest taxi firm, book your ride at 
650000.se or in The Taxi Göteborg app.

Vi har kört göteborgarna dit de vill sedan 
1922. Om du också vill åka med stadens 
största taxibolag, boka din resa på 
650000.se eller via vår app.

www.650000.se
Öppet dygnet runt
031–650 000

64
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SHOP LIKE A LOCAL
Discover authentic shopping quarters, products  

and people. Find your favourite shops,  restaurants  
and more at goteborg.com


