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Succé för Katja´s
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”Jag serverar det
jag själv vill äta”
Äntligen är efterlängtade
kocken och matkreatören
Katja Palmdahl tillbaka
med sitt eget matkoncept.
Uppskattade Katja´s Kök
& Catering i Billdal återfinns nu ett stycke norrut
på Stora Holms Säteri på
Hisingen där hon etablerat alldeles förtjusande
restaurangen ”Katja´s”.
Krögarinnan Katja Palmdahl är en av
Sveriges främsta kockar med gedigen
erfarenhet som matkreatör och kokboksförfattare. För de kunder som
tidigare uppskattade Katja´s goda matlagning i Billdal är det ett hett tips att
göra en utflykt till Stora Holm Säteri
och njuta av vällagad mat ”så som jag
själv vill äta den” som Katja säger.
Lokalerna är finstämt inredda med
en fransk lantlivstouch, och i köket
jobbas det med ekologiska och närproducerade varor så långt det bara går.
Mästerkocken rör i grytorna
Köket är öppet så att kontakten mellan gäster och personal alltid är självklar och ”så att man kan skoja lite med
gästerna, för jag gillar ”fiskhandlarandan” där man kan slänga lite käft”,
säger Katja. I köket finns även välrenommerade Louise Johansson, som
tog hem segern i första säsongen av
Sveriges Mästerkock. Tillsammans
med matsals- och personalchefen
Camilla, bagaren Emma, praktikanten Sara och blandrastiken Sally (som
är en riktig ”hot dog”) satsar Katja på
att laga Göteborgs bästa lunch. Icke
att förglömma godaste fikan med
hembakt bröd (speciellt kanelbullarna) och skönaste brunchmyset på
söndagar. – Det är en blandning av
brunch och söndagslunch, berättar

Bilder fr. v.: Katja Palmdahl är utnämnd till bästa kock, kallskänka och viltkock. Inte undra på att maten är uppskattad. Här i fräscha
lokaler på Stora Holm Säteri på Hisingen finns Katja Palmdahls nyöppnade restaurang. I trädgården finns egenodlade kryddväxter.
Interiören är i fransk stil med läcker exponering av smarriga bakverk, trendiga drycker och fräscha luncher. Katja samlar på skärbrädor
i porslin… det syns väl?. Riktigt granna höstäpplen! Katja´s är öppet för lunch hela veckan.

Katja som har haft öppet varje dag
sedan restaurangen invigdes i somras.
Självklart finns catering för den som
vill beställa mat till evenemang, och
Katja´s levererar även mat till beställningar på Studio Stora Holm.
Fredagsmys och afternoon tea
Starten för den nya restaurangen har
varit god och redan nu planeras för
flera nyheter. ”Katja´s fredagsmys” är

tillbaka – en påse med tre olika smårätter att förgylla fredagskvällen med.
Afternoon Tea är på gång på torsdagseftermiddagar och givetvis julmarknaden andra helgen i december. Ett tips
för dig som är hundägare – hundar är
tillåtna i matsalen (så länge de sköter
sig och är tysta och snälla). Toppen för
dig som vill ta med vovven på utflykt!
Katja älskar att baka, att bulla upp
rejäla fat med väldoftande bakverk,

det är grejor det.
– Det här är en dröm som gått i
uppfyllelse, säger Katja och pysslar
med inredningen - allt ska ju stämma
i färg och harmoni nu när hela restaurangen blir precis så som hon tänkt.
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