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FAKTA

ENOTEKET

DRÖM BLIR VERKLIGHET

Jerney är mannen som en
gång i tiden startade upp Pappa Grappa och nu senast drev
han restaurang i Pronova. Att
öppna Enoteket är en dröm
som han burit på i många år.
När lokalerna vi sitter i dök
upp kände han i maggropen
att det var dags.
– Jag gick hit och tittade och
det var fullt med små rum
som stod tomma. Plötsligt såg
jag potentialen och insåg att
man kunde bygga om och få
det som jag hade tänkt mig,
säger han.
När beslutet väl var taget var
det bara att sätta sig ner och
sortera tankarna. Inom sig
hade han all inspiration han
fått från krogar, saluhallar och
annat i Italien och Spanien,
men även Stockholm. Vis sin
sida har han haft Nina Lindahl som även hjälpte honom
att inreda Pappa Grappa. Hon
har hjälpt Jerney att förverkliga flera av hans idéer genom

att vara ytterst ansvarig för
hela inredningsprojektet.
– Konceptet är unikt för
Norrköping och vi hoppas att
folk ska trivas i den spännande miljön som vi har byggt
upp, säger Nina.
SAFTAS I MUNNEN

I ena änden av lokalerna
ligger ett så kallat ”coffice”
med snabb uppkoppling.
Hit kan man ta med sig sin
bärbara dator och sitta och
jobba på en hyrd plats. Vill
man bara slinka in ett par
timmar går det bra, men
det finns också möjlighet att
betala medlemsavgift och få
en schysst prislista på allt från
mat till kaffe. I coffice-delen
påminner inredningen om
ett café av det ruffigare slaget
med graffitiväggen målad av
Andrea Antoni. Strax intill
ligger matdelen med en stor
saluhallsdisk i granit och marmor och ett underbart golv av
målade betongplattor. Här rå-
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der total medelhavskänsla och
man blir hungrig av att bara
se inredningen. Matsalsdelen
är den mest spektakulära med
sina avsatser i olika nivåer,
fem personligt inredda bås
och sin imponerande takhöjd.
– Min förhoppning är att
folk upptäcker något nytt
varje gång de kommer hit.
Även om man har varit här tio
gånger finns det små detaljer
man inte har lagt märke till
förut, säger Jerney.
Nina tillägger att miljön i
sig har varit en utmaning att
jobba med – men på samma
gång har den inbjudit till nya
roliga grepp.
– I den gigantiska tegelväggen fanns det två stora hål
som vi inte visste hur vi skulle
använda. Men så hittade jag
ett stort älghuvud som vi
hängde i det ena. Bara det är
värt att komma hit och ta sig
en titt på, säger Nina med ett
skratt.
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”Eno” betyder vin och
”tek” betyder en plats
eller ett förråd. Därmed
är det tydligt att det nya
restaurangkonceptet i
Strykbrädan i Industrilandskapet har en tydlig
inriktning mot vin. Här
finns cirka 35 olika viner
att köpa på glas, saluhallsdisk, café och matsalsdel. Interiören är en
brokig och spännande
mix av olika stilar som
skapar en avslappnad
och tillbakalutad stämning.
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