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Mitt emellan domkyrkan och Gustavianum i Uppsalas historiska 
kvarter ligger Villa Anna, det lilla gastrohotellet med förnämliga 
årstidsmenyer och trivsam hemma hos-känsla.  

EN GASTROHELG VID DOMKYRKAN

DET ÄR DE små detaljerna man 
minns längst. Som de hemgjorda 
chokladtryfflarna vid ankomsten. 
Eller middagens inledande till-
tugg; örtmacarons med chèvre-
kräm och nyskördade rädisor som 
doppas i libbsticke-majonnäs. 

På Villa Anna kretsar mycket 
kring mat och Uppsala domkyrkas 
granne har med all rätt kallats 
både restaurang med övernatt-
ning och gastrohotell. Med sina 
blott 14 rum är intimiteten 
påtaglig. Lobbyn skulle kunna 
vara vår inredningstokige väns 
vardagsrum. Sovrummet, med 
utsikt över lummiga Domkyrko-
plan, är lika delar högteknologi 
och hemtrevnad. Kanske är det 
Villa Annas anor som skapar 
känslan. Byggnaden var från 
början en bostad, byggd 1874 på 
uppdrag av brukspatron Carl 
Edward Ekman som ville ge sin 
dotter ett anständigt hem. 

De två små matsalarna fylls 
snabbt upp kvällstid och 

dragplåstren är fyra- och 
sexrättersmenyerna med 
nordiska, säsongsbetonade 
smaker och rejäla doser 
upptäckarlusta och lekfullhet. Vi 
blir särskilt förtjusta i den 
långkokade och hörökta lamm-
nacken med tryffeldinkel och 
sotad purjolök. Och enbärsglass 
med rabarber, bacon och kola är, 
mot alla odds, en fungerande 
kombo.

Efter en hemlagad frukost 
som inte lämnar något att önska 
tar vi en promenad i Botaniska 
trädgården. Sommar-Uppsala 
visar sig från sin bästa sida. 
villaanna.se  

På Villa Anna serveras lekfulla fyra- och sexrättersmenyer med nordiska smaker. FOTO: DAVID JOHANS

PACKNINGSTIPS FÖR EN HELG:

Sandaler, 
Zara, 399 kr

HELGTRIPPEN UPPSALA

RES HIT
■ Tåg till 
Uppsala 
avgår varje 
halvtimme 
från Stockholm 
central, res-
tid från 35 
minuter. 

NÄR 
■ Just nu.  
Uppsala  
är som  
bäst under  
sommaren.

Jeans,  
Filippa K,  

1 400 kr

Väska, H&M, 399 kr

Roman, Lena 
Ackebo Världens 

vackraste man, 
185 kr

Klänning, 
Rodebjer, 

3 499 kr

Text JAN EKHOLM


