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FÖR ATT PÅ RIKTIGT kunna njuta av allt i Nashville måste man 
prova allt från de nyare restaurangerna till de som har varit där sedan 
urminnes tider. Basen i det mesta är smaker från Södern. Ingredienserna 
andas tradition, men maten är varierad, precis som musiken. Varför just 
Nashville har börjat utmärka sig som en matstad är svårt att svara på, 
men en förklaring är att många unga kockar har tagit till sig mat från 
Södern och sedan gett den sin egen twist.

Häng med till Nashville, 
en stad som på senare 

tid utmärkt sig lika 
mycket för sin mat som 

för sin musik.
Av: DANIELLA ILLERBRAND

Arnold’s Country KitChen
Kahlil Arnold som driver Arnold’s känner i stort sett alla som kommer 
in, och om han inte gör det ser han snabbt till att ta reda på vem du är. 
Maten är, som namnet antyder, rustik med sydstatskänsla; fried green 
tomatoes, fried chicken, fried catfish, collard greens, mash potatoes, 
roast beef, ja allt är tungt, mycket är brunfärgat men allt är vällagat och 
gott. Deras egen tyska potatissallad kan rekommenderas, och man får 
inte missa persikopajen under säsongen.
arnoldscountrykitchen.com

rolf And dAughters
Philip Krajeck har nu drivit RAD sedan 2012. Maten är 
italienskt inspirerad med ingredienser från Södern. Rätterna 
utgår ofta från en specifik råvara och speglar säsongen. 
Mycket tid läggs på att hitta de bästa råvarorna, och finns 
de inte att köpa på bondens marknad finns de heller inte på 
en tallrik på RAD. Men det bästa är att det alltid finns flera 
hemlagade pastor på menyn!
rolfanddaughters.com/#home
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BAristA PArlor
Gott kaffe och ett urval av choklad  
som slår det mesta! Här kan man  
också äta ännu fler fantastiska donuts. 
baristaparlor.com

BAstion
Ett av de senaste ställena 
i Nashville som fått 
mycket uppmärksamhet 
för sin mat är Bastion. 
Josh Habiger driver köket 
med en enorm kreativitet 
och har jobbat på några 
av de mest populära 
restaurangerna i Nashville, 
bland annat Catbird Seat 
och Pinewood Social. 
Restaurangen ligger gömd 
bakom en populär bar, som 
för övrigt är känd för de 
bästa nachosen i Nashville.
bastionnashville.com
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husK
Sean Brook öppnade först Husk i Charleston 
för att sedan slå upp dörrarna för ytterligare 
en hommage till Söderns mat i Nashville. Även 
den såklart efter mottot: Om det inte kommer 
från Södern hamnar det inte på tallriken. Även 
byggnaden som restaurangen ligger i har en 
lång tradition i området. 1897 var den nämligen 
hem för Nashvilles borgmästare. Maten är som 
sagt starkt influerad av Söderns traditioner, men 
den känns ändå nytänkande och förvånansvärt 
fräsch. På menyn finns exempelvis rätten 
”Söderns grönsaker” – bara en så’n sak. En av 
de rätter som du bör börja med under ett besök 
på Husk är deras krispiga kycklingskinn med 
”Alabama white sauce”. Satan i gatan vad goda! 
husknashville.com

hAt tie B’s
En institution i Nashville och en av de mest 
välbesökta restaurangerna för friterad kyckling. 
Här har man tre val av hetta på såsen: ”hot”, 
”damn hot” and ”shut the cluck up”. Och är 
man inte van vid hetta kan till och med “hot” 
vara alltför het. Populära sidorätter inkluderar 
pimento mac and cheese och självklart collard 
greens.
hattieb.com
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NASHVILLE

NASHVILLE, TENNESSEE
1  Rolf and Daughters
2  Arnold’s Country Kitchen
3  Barista Parlor
4  Bastion
5  Husk
6  Hattie B’s 
7 Urban Cowboy – Public House –  
 Bar and Kitchen
8  City House
9  Mas Tacos 
10  Martin’s BBQ Joint
11  Bar no 308
12  Crema 
13  Dino’s
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urBAn CowBoy –  
PuBliC house –  
BAr And KitChen
Med sina två bed and breakfast, ett i Brooklyn och ett i Nashville, var Public 
House en välkommen utökning av konceptet. Maten är enkel och allt 
tillagas över öppen eld. Väl värd ett besök för både mat och dryck, då 
baren har några av Nashvilles bästa cocktails.
http://www.urbancowboybnb.com/nashville/

MAs tACos
Det finns inte bättre tacos i Nashville. Ett litet hål i 
väggen, där kön ofta sträcker sig långt ut på gatan. 
På senare tid finns här också en margherita bar. 
Bäst på menyn är tortillasoppa, elotes och friterade 
avokadotacos. Man får inte nog, och är du en längre 
tid i Nashville kommer du sannolikt att komma tillbaka. 
732 McFerrin Avenue, Nashville

City house
2016 vann Tandy Wilson James Beard Award för bästa kock i sydöstra USA. 
Har du ätit på City House förstår du varför. Maten är enkel och råvarudriven 
med fokus på det italienska köket – plus supergoda pizzor.
cityhousenashville.com
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BAr no 308
Barer i Nashville finns det gott 
om, men de som inte ligger 
direkt på Broadway är att 
föredra – såvida du inte vill 
trängas med turister, möhippor 
och svensexor. Riktigt bra 
musik och cocktails i världsklass 
hittar du på Bar no 308.
http://bar308.com

MArtin’s BBQ Joint
Det är omöjligt att vara i Södern och inte äta BBQ. På Martin’s får man 
nöjet att se deras gris rostas ”whole hog style” mitt framför sig. Pat Martin 
har nu även ett ställe till i downtown Nashville, men det på Belmont Blvd 
rekommenderas främst då det gäller både doft och smak. Sedan ser här ut 
precis som man vill att det ska göra på ett BBQ-ställe i Södern. Missa inte 
brisket och ribs. Om du gillar korv, prova deras ”Fried Bologna”.
martinsbbqjoint.com

dino’s
Går du till Dino’s bör du 
dricka öl, spela Jenga och 
ta en hamburgare. Dino’s är 
också Nashvilles äldsta så 
kallade dive bar. Klart värt 
en helkväll – dessutom ligger 
de bredvid varandra.
http://dinosnashville.com

CreMA
Vad kan man säga om ännu ett kaffeställe? Förutom att kaffet 
är fantastiskt, och en riktigt het sommardag måste du testa 
deras coffee soda och donuts. 
crema-coffee.com


