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Kødbyen var engang forbeholdt slagtere og grossister,
men i de senere år har området gennemgået en
bemærkelsesværdig forvandling, og blomstrer nu med et
pulserende natteliv, nystartede virksomheder, gallerier
og et stort udvalg af fremragende restauranter.
Anbefalinger:

KØDBYENS HØKER // Bageri
Der er netop åbnet en lille bager i den Grå Kødby. Fra
9-14 kan man købe frisklavet økologisk brød, en kop billig
kaffe og den heftige “morgenguffer”, som er en varm bolle
med æg, bacon og sennep. Alt bliver solgt fra cykel-drivethru-vinduet i den skønne lille joint.

facebook.com/koedbyenshoeker

NOHO // Co-working-sted, café og cocktailbar
NOHO er en treetagers bygning med kontorhotel, café
og cocktailbar. Førstesalen er et stort kontorfællesskab,
mens stueetagen og kælderen er en café i dagtimerne.
Om aftenen bliver den omdannet til en lounge og bar
med farvestrålende cocktails og snacks.

noho.bar

MESTEREN & LÆRLINGEN // Bar
En af de ældste barer i Kødbyen med de sødeste folk
bag baren. Her kan man drikke sig stiv i en hyggelig og
afslappet atmosfære, smalltalke med fremmede og høre
god musik. Stedet er meget lille, så der er en ret intim
stemning og i sommerperioderne indtager gæsterne
parkeringspladsen foran stedet.

facebook.com/mesteren-lærlingen

PROLOG / NIBBLE // Kaffebar & madmagasiner
Denne butik er både kaffebar, bladkiosk og køkkenbord.
Kaffen smager fantastisk, for de ambitiøse baristaer
bag Prolog gør alt, hvad de kan, for at skabe en unik
kaffeoplevelse – de udvælger og rister selv bønnerne og
har gode snacks. For eksempel kan du købe en skumfidus,
du selv skal riste over din egen personlige (ægte!) ild.
Udover kaffen kan man finde nogle af verdens fremmeste
madmagasiner i det lyse, hyggelige rum - side om side
med obskure kulinariske udgivelser og håndplukket
design og kunst, der indeholder eller omhandler mad.

facebook.com/prologcoffeebar
Foto: facebook.com/spisehuset

V1 GALLERY // Kunstgalleri
Kunst med kvalitet og nerve. V1 var det første galleri
i Skandinavien til at præsentere kunstnere, der var
berømte/berygtede ude i gaderne, før det finkulturelle
kunstmiljø omfavnede dem. Kunstnere som Banksy
(UK), HuskMitNavn (DK), Richard Colman (US), Shepard
Fairey (US), Steve Powers (US), Troels Carlsen (DK),
Anika Lori (DK), Barry McGee (US) og Zevs (FR) har
prydet vægge og gulv (og nogle gange også loftet!) på V1
Gallery.

v1gallery.com

SPISEHUSET // Mad
I Den Grå Kødby ligger der en skøn, rustik restaurant, som
gemmer sig i et tidligere slagteri. Den er charmerende og
hyggeligt indrettet med vintage træmøbler, stearinlys
og et åbent køkken, men det bedste er maden, som er
overvejende biodynamisk, økologisk og lokalt produceret.
Det betyder, at menuen skifter fra dag til dag; afhængigt
af, hvad kokkene er faldet for hos de små producenter,
eller hvad de har fundet i naturen. Priserne er i øvrigt også
virkelig sympatiske.

spisehuset.dk
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TOMMIS BURGER JOINT // Mad

KB18 // Club

De bedste burgere i byen! Tommis burger joint serverer
hjemmelavede, klassiske burgere uden dikkedarer, men
med lækre sprøde pommes frites og en milkshake til.
Vegetarburgeren smager også fantastisk.

KB18 er et fantastisk sted at holde fest i de tidlige
morgentimer, når alle de andre klubber har lukket. Klubben
og koncertstedet præsenterer interessante navne inden
for elektronisk, techno og punk rock. Interiøret er lige
så utraditionelt som deres bookinger; med lave lofter,
møbelpaller og graffiti.

burgerjoint.dk

kb18.net

KØDBYENS FISKEBAR // Mad
Den næstbedste fisk- og skaldyrsrestaurant i København
(kun overgået af deres søster-resturant Musling ved
Torvehallerne). De går fanatisk op i gode råvarer og har
en holdning til smag, kvalitet og bæredygtighed. Maden er
frisk, sund og lækker, og man kan få virkelig spændende
vine og cocktails (espresso-martinien er en killer!).
Atmosfæren er uformel, og indretningen er lækker.

fiskebaren.dk

CHICKY GRILL // Mad
Omgivet af nye smarte, økologiske restauranter, hippe
gallerier og populære natklubber holder den sidste
bastion af det gamle Vesterbro skansen. Chicky Grill
serverer traditionel dansk mad. Indretningen og menuen
er den samme som for 30 år siden, ejeren er stadig Jette,
der driver grillen sammen med sin familie og smilende
serverer stegt flæsk og flæskestegssandwich til
stamkunderne, der har brugt Chicky Grill som lokal bar og
kantine siden 1972. En yngre generation er kommet til i
mellemtiden, for på Chicky Grill er der plads til alle, også til
rygere og folk, der endnu ikke er alkoholikere. Så glem det
nye nordiske køkken og nyd oldschool dansk mad i en af
de sidste autentiske joints på Vesterbro.

facebook.com/chicky-grill
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KØDBYENS MAD OG MARKED // Madmarked
Kødbyens madmarked har op til 70 madboder hver
lørdag og søndag hele sommeren. Man kan hænge ud
ved fællesbordene, spise skøn og frisk mad og drikke en
øl med vennerne i solen.

koedbyensmadogmarked.dk
Foto: space10.io

BAKKEN // Club
Med Bakken er du sikker på fest for fuld gas. De lægger
hus til store klubaftener, hvor byens bedste DJs kommer
for at spille, drikke og feste. Stedet er smurt ind i graffiti,
viben er ubekymret, tøserne er flotte, og der er altid
proppet til randen. De er også begyndt at servere mad og
deres fiskeburger kan varmt anbefales.

bakkenkbh.dk
konferencer.dgi-byen.dk

SPACE10 // Future-living lab og udstillingssted
Space10 præsenterer et væld af arrangementer,
foredrag, workshops, udstillinger, filmforevisninger og
andre spændende formater, der udforsker muligheder for
at leve på en bedre og mere bæredygtig måde i fremtiden.
space10.io

