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Mando årets restaurang i
Malmö

Jonas Gillberg

50-årsjubilerande Mando Steakhouse & Bar är årets restaurang i Malmö. Det anser Malmö

citysamverkan som delade ut priser till Malmös butiks- och krogliv på torsdagskvällen.

På Malmö Live samlades på torsdagskvällen stora delar av Malmös butiks- och restaurangliv för

att höra vilka som skulle få ta emot priserna i Malmö citysamverkans fem priskategorier.

I klassen årets restaurang segrade Mando Steakhouse & Bar på Skomakaregatan. Motiveringen

löd: ”Har ett smart och genomtänkt koncept, något som märks på allt från inredning till meny och

service. När du går hit får du precis vad du vill ha, och du blir inte besviken. Under sin tid i city har

restaurangen verkligen bidragit till stadskärnan. Denna imponerande restaurang har dessutom

lyckats överleva i en tuff bransch, utvecklats med tiden men hållit fast vid sitt lyckade koncept.”

Årets kafé blev Lite Off Salladsbar på Davidshallstorg och en del av motiveringen löd

”Konceptet är genomtänkt, inredningen och utsmyckningen passar verkligen Malmö!”

Guld- och smyckesbutiken Dahlgren est. 1918 på Kärleksgatan utsågs till årets butik av Malmö

citysamverkan. Motiveringen löd: ”Ett sant guldkorn i city. Personalen är otroligt kunnig och

serviceinriktad. Det finns en konsekvent stilsäkerhet när det gäller allt från produkter till

skyltning. Utöver allt detta är det även engagemanget för området som imponerar på juryn.

Butikschefen är en av några drivande krafter i det pågående områdesarbetet, en initiativtagande

eldsjäl som alltid är positiv, inget är svårt.”

Dessutom prisades Kristina Linderoth på optikern Brillor å sånt i klassen ”årets ledstjärna och

Ingrid Ninni Nilsson på klädbutiken K&Us utsågs till årets servicestjärna.

 
   

  
  

        
      

 

Sydsvenskan

https://www.sydsvenskan.se/dygnet-runt
https://www.sydsvenskan.se/skribent/jonas-gillberg
https://www.sydsvenskan.se/skribent/jonas-gillberg
https://www.sydsvenskan.se/kategori/klimat-och-miljo
https://www.sydsvenskan.se/skribent/therese-thomasson
https://www.sydsvenskan.se/skribent/lars-brundin
https://www.sydsvenskan.se/2019-04-07/snart-ska-kockums-jattehallar-rivas
https://www.sydsvenskan.se/2019-05-07/han-minns-sin-tid-i-kockums-hjarta
https://www.sydsvenskan.se/2020-02-05/jean-hermansons-bilder-visas-i-storformat-pa-vagg-i
https://www.sydsvenskan.se/2020-09-01/de-konstnarliga-hogskolorna-flyttar-till-varvsstaden
https://www.sydsvenskan.se/2020-10-09/nya-eldkrogen-aster-ska-bli-dragplaster-i-varvsstaden
https://www.sydsvenskan.se/2020-10-23/oatly-flyttar-huvudkontoret-till-k-markt-kockumslokal
https://www.sydsvenskan.se/2019-12-05/gert-wingardh-oppnar-arkitektkontor-i-varvsstaden
https://www.sydsvenskan.se/skribent/therese-thomasson
https://www.sydsvenskan.se/skribent/lars-brundin
https://www.sydsvenskan.se/malmo
https://www.sydsvenskan.se/lund
https://www.sydsvenskan.se/sport
https://www.sydsvenskan.se/naringsliv
https://www.sydsvenskan.se/dygnet-runt
https://www.sydsvenskan.se/kultur
https://www.sydsvenskan.se/opinion



