Rubrik:
Bli väl omhändertagen på Villa Strandvägen
Ingress:
Några timmar från Göteborg ligger Ystad. Och i Ystad ligger nyöppnade
Villa Strandvägen. En välkomnande och välsmakande plats precis vid havet
i unik, omfamnande miljö.
Bröd:
Villa Strandvägen drivs av gänget bakom prisade spaanläggningen Ystad
Saltsjöbad, som också är närmaste granne. Förra sommaren öppnade de
Villan efter varsam och smakfull renovering. Resultatet är sju rum, alla
med sin egen utformning, med hälsningar från 1800-talets slut då huset
byggdes. Gemensamt, oavsett rumskaraktär, är det varma välkomnandet och
möjligheten att sätta sig till bords för att inmundiga noggrant tillagade
rätter av kocken Daniel Müllern och hans köksteam. Den skånska smakresan
de tar dig med på har fokus på säsong och lokala råvaror.
– För mig är det viktigt att få ihop en balanserad meny med så lokala
råvaror som möjligt med inslag från hela världen. Man ska gå ifrån bordet
med en härlig mättnadskänsla, säger den flerfaldigt prisade kocken Daniel
Müllern, som nyligen utsågs till årets skånska stjärnskott. Både 2015 och
2016 kom han till final i Årets Kock och förra året medverkade han
dessutom i Kockarnas Kamp.
Varifrån kommer inspirationen till nya rätter som ska platsa på menyn?
– Mycket genom resor och restaurangbesök, men också genom duktiga
kollegor i branschen där vi ofta utbyter idéer.
Maten tillagas i öppet kök, intill gästerna som alltså får nöjet att
följa utformningen från kök till bord. Den hemtrevliga hemkänslan är
central här och känslan blir familjär med de få rummen och endast 40
platser i matsalen. Här kommer du nära kockarna.
– Jag älskar närvaron av gäster som sökt sig till oss och vår Villa, att
vi får laga mat framför dem är en ynnest.
I den grönskande trädgården utanför finns en uppvärmd pool och den som
vill se sig om i de vackra omgivningarna kan låna både cykel och golfbil.
Havet är runt knuten och vill du ta ett uppfriskande dopp väntar den
stora bryggan på dig. Villa Strandvägens gäster har även tillgång till
Ystad Saltsjöbad härliga spaavdelning. Och när det börjar kurra i magen
kan du snabbt sätta dig till bords i Villan, som i mars utsågs till årets
skånska restaurang.
– Vi vill ge gästerna en genuin matupplevelse med huvudråvaran i fokus,
få ingredienser med hög kvalitet. Det ska vara gott och man ska längta
tillbaka hit, säger Daniel Müllern.

