
A tt äta middag hos skatt-
masen låter lagom upp-
hetsande, men nyöppna-
de Usine på Söders bre-
daste bakgata överrum-
plar oss och överträffar 

våra förväntningar.
Det är inget litet projekt som de tidiga-

re krögarna bakom den italienska krogen 
Divino (numera D.O.C.) har dragit i gång. 
Trion TIM KARLSSON, MICHAEL ANDREAS-
SON och NICOLA PERRELLI har öppnat både 
bistro med gedigen bardel och en stor bak-
ficka – sammanlagt 850 kvadratmeter. 
Lägg därtill att ägarna väljer att kalla sats-
ningen en ”superkrog” redan före öpp-
nandet, och en viss skepsis infinner sig. 
Hur ska det här kunna gå ihop?

Här låg tidigare Skatteverket och inn-
an dess huserade i flera decennier Kon-
sums gamla korvfabrik i lokalerna. Häri-
från kommer också namnet. Usine är  
franska för just fabrik. 

Av det gamla industriarvet märks inte 
mycket, bortsett från en takhöjd på sex 
meter. Lokalen andas avskalad skandina-
visk modernism. Det är luftigt med blan-
ka metallytor och få färgklickar. Svarta 
stolar, lampor och pallar räknas liksom 
inte riktigt. Ur högtalarna strömmar det 
skön soul från 1960-talet. 

Det är snyggt och omsorgsfullt desig-
nat, om än något opersonligt. Om Usine 
hade öppnat vid Stureplan skulle restau-
rangen sannolikt ha varit full till sista 

plats. Men nu ligger krogen bland bakga-
torna vid Medborgarplatsen, ett riktigt 
ingenmansland vad gäller restauranger 
bortsett från några habila indiska krogar. 

Utanför glasrutorna, som går från golv 
till tak, väntar Södermalmsallén, en bred 
och ofta övergiven gågata som startar vid 
uppfarten från den biltunga Söderleden, 
och den plana beigefärgade baksidan av 
jättebyggnaden Bofills båge.

Det är ett vågat spel. Men det går hem. 

Förrätter och vinlista imponerar
Vi möts av pigg, uppmärksam service, en 
meny med övervägande franska influen-
ser och en väl tilltagen vinlista. Usine får 
särskilda pluspoäng för att riktigt många 
viner serveras på glas.

På matfronten imponerar förrätterna 
mest. Först ställs det fram matiga och för-
vånansvärt billiga ostron på en isbädd, 
därefter en halstrad pilgrimsmussla som 
vår kypare häller en ljuvlig crème niñon 
över. Råbiffen är en av de bättre vi ätit, 
uppfräschad med en väl avvägd och nå-
got vågad sojamajonnäs. Sniglarna klarar 
också testet, men brödet till hade vunnit 
på att vara mer poröst. Nu är det nästan 
omöjligt att suga upp det goda vitlöks- och 
persiljesmöret som molluskerna badar i. 
Räkorna i den annars fullt godkända ska-
genröran är tyvärr i minsta laget.

Köket visar sig även kunna hantera klas-
sikerna bland varmrätterna. Vi serveras 
ett nätt litet berg av smakliga rödingfilé-

er tillsammans med beurre blanc och fräst 
spenat, toppat med några korn forellrom. 
Därefter kommer det in en fläckfri bouef 
bourguignon med generösa bitar av mört 
nötkött tillsammans med en sidobytta 
fylld med len potatispuré. 

Kalv minute med pommes och bearnai-
sesås är oklanderlig. Den superba tryffel-
majonnäsen, smält gruyère och salt rökt 
fläsk lyfter Usines högrevshamburgare till 
höga nivåer. Det enda vi kan hitta att kla-
ga på är att tomatsalladen till kalven 
innehåller aningen för mycket rödlök och 
att pommesen till burgaren kunde ha  
varit lite saltare. Det får oss att känna oss 
lite småaktiga.

Sympatiskt okomplicerat
En oväntat men välkommet fruktstinn 
marängsviss är bäst bland efterrätterna. 
Samtidigt vinner Usine stilpoäng för att 
man inte krånglar till det. Konceptet kaf-
fe + kaka visar sig vara precis det utlova-
de: bryggkaffe och en liten form med hem-
bakad mjuk kaka. Perfekt för den som bara 
vill ha något litet och dessutom till det fa-
cila priset 59 kronor.

Bortsett från den soliga uteserveringen 
har det varit halvtomt på Usine när vi har 
tittat in. Visst är det både semestertider 
och helt nyöppnat, men fabriken förtjänar 
bättre som ett bra nytillskott i sorgligt 
bortglömda krogkvarter.

WEEKENDKROG@DI.SE 

Full fart i fabriken

Pris: Förrätter: 135–185 kronor. Varmrät-
ter:155–265 kronor. Desserter: 39–115 kro-
nor. Öppettider: Måndag–torsdag: 

17.00-23.00. Fredag–
lördag: 17.00–01.00. 
Adress:  

Södermalmsallén 38, 118 28 Stockholm. 
Telefon: 08-120 513 36. Hemsida: usine.
se. Köksmästare: Jimmy Larsson & Björn 
Lindwall. Platser: 120.

VIDSTRÄCKT. Usines bardisk sträcker sig 
genom hela lokalen. Utöver bistron finns 
även bakfickan Poche 36, som serverar 
smårätter.

SÄKRA KORT. Menyn består mest av klas-
siker från det franska köket, men både 
skagenröra och kalixlöjrom har också 
smugit sig in.
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INFÖR BESÖKET

PLATS FÖR MÅNGA.  
Nyöppnade Usine består 
av en bistro med bardel 
samt en stor bakficka – 
totalt 850 kvadratmeter.

Så läser du tabellen: I cirkeln: Krogens totalpoäng/poäng för 
maten. Sedan krogens namn, priser, omdöme och testtillfälle.

25/ Daniel Berlin, Skåne Tranås 1 250 kr*
Bjuder på en tonsäker smaksymfoni (15/5-15)

24/ Oaxen Krog, Stockholm 1 650 kr*
Mästerlig uppvisning av stjärnkrögarna  (22/5-15)

21/9
The Flying Elk, Stockholm 180–425 kr
Smäktande smaker på finkrogen (27/3-15)

20/8
Punk Royale, Stockholm 600 kr*
Kryddat med spex (3/7-15)

20/9
Bobergs Matsal, Stockholm 175–335 kr
Lyxigt i gastronomins nöjespark (5/6-15)

20/8
Speceriet, Stockholm 105–230 kr***
Med lyxig snabbmat på menyn (10/4-15)

20/8
Fiskekrogen/Bifångst, Göteborg 595–995 kr*
Uppdaterad klassiker hittar rätt (20/3-15)

20/8
Fotografiska, Stockholm 125 kr***
Publikdragare bjuder på nyheter (21/11-14+6/3-15)

20/8
Volt, Stockholm    585–735 kr*
Stjärnglans med en gnutta folklighet           (8/5-15)

19/8
Ambience Restaurant, Malmö 650–750 kr*
Franska smaker med skånsk touche (19/12-14)

19/7
Brasseriet på Operan, Stockholm 110-195 kr
Storstilat men svajigt (12/6-15)

18/7
Kornhamnstorg No 53, Stockholm 185-295 kr
Pizzan huvudnumret i Gamla stan (6/2+3/7-15)

18/8
Woodstockholm, Stockholm 245-285 kr
Snyggt, trångt & gott (29/5 -15)

18/7
Surfers, Stockholm 88 kr
Starkt, sött & stimmigt (27/2-15)

18/8
Ölbaren, Åre 950* kr
Uppdaterad Ölbaren vill för mycket (13/2-15)

18/7
Miss Clara Matsal, Stockholm 219–289 kr
Välkommet tillskott vid Sveavägen  (6/3-15)

18/7
Snapphane, Malmö  75–125 kr
Skånebröderna gör nysatsning      (14/11-14+30/1-15)

17/7
Restaurant J, Nacka strand  175–470 kr
Högt och lågt på J                                            (3/7-15)

17/7
Naturligtvis, Stockholm    110–195 kr
Trevligt räcker inte                                          (18/6 -15)

17/6
Bar Central, Stockholm    155–245 kr
Mycket & mäktigt                                          (24/4 -15)

17/7
Napolyon, Stockholm 180–355 kr
Trivsel i bistroformat (10/4-15)

17/7
Le Rouge, Stockholm 250-475 kr
Galet, dyrt & romantiskt (20/2-15)

16/6
Babette, Stockholm 105–175 kr**
Hipsterkrogen hittar äntligen rätt       (13/3+26/6 -15)

16/7
Sturehof, Stockholm 185–495 kr
Miljön lockar mer än maten. (17/7-15)

16/7
Kött- och fiskbaren, Stockholm 185–395 kr
Stabilt efter svajig start                         (16/1+27/3-15)

16/7
Público, Stockholm 65–290 kr**
Fredagsmys för vuxna (2/4-15)

16/7
Toso, Göteborg 169–385 kr
Asiatiskt utan riktig harmoni (23/1-15)

15/6
39 Wäst, Stockholm 145–275 kr
Rena tombolan på ”Västermalm”        (30/1+8/5-15)

13/5
Trattorian, Stockholm  210–469 kr
Ett riktigt magplask              (10/7 -15)

13/6
Jamie’s Italian, Stockholm  119–265 kr
Superlativen klingar falskt.             (5/12 -14+6/3 -15)

SENASTE KROGTESTERNA
Fler tester finns på di.se 
och i appen Di Weekends krogguide.

Restaurangerna är rangordnade efter den totalpoäng de har 
fått i testet. Om två krogar har samma poäng, återfinns den 
senast testade överst. Priset avser billigaste respektive dyraste 
varmrätt vid test tillfället. * Priset avser hela menyer, tre eller 
fler rätter. ** Priset avser mellanrätter. *** Priset avser alla 
rätter.
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Mat:
ÒDi ÒDi ÒDi ÒDi ÒDi 

Miljö:
ÒDi ÒDi ÒDi ÒDi ÒDi 

Service:
ÒDi ÒDi ÒDi ÒDi ÒDi 

Prisvärt:
ÒDi ÒDi ÒDi ÒDi ÒDi 

ÒDi ÒDi ÒDi ÒDi ÒDi

NY Usine, Stockholm

Överraskande pigg  
nykomling tar plats  
i småtrista Söderkvarter.

Eggande rätt:  
Kokt torsk med pepparrot,  
räkor och äggsås.
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