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hot e l b a r e r
B Y E N S  B E D S T E

S andheden er, at det altid har været fedt at sidde i en ho-
telbar på et ordentligt hotel. Det er bare noget, de fleste 
kun har gjort, når de har været ude at rejse, og det er 
en skam. Hotelbaren har nemlig noget særligt over sig. 

Noget anderledes. Noget eksotisk. Noget næsten ophøjet. Alene 
turen ind i en hotelbar sætter stemningen. Du bliver modtaget, 
bartenderen er altid velklædt, nærmest uniformeret og modtag-
er med næsten militær præcision din bestilling. Musikken er be-
hagelig, og du ranker næsten automatisk ryggen en smule mere, 
og det gamle gen af gentleman, du havde glemt, du havde, kom-
mer op i dig igen. Du får måske endda helt lyst til at holde døren 
for en kvinde, hvis du er sammen med en, eller du møder en på 
din vej.
Med andre ord så bringer en hotelbar noget andet op i os, for-
di den tilbyder os noget, vi ikke får på en almindelig bar eller 
restaurant, uanset hvor gode de end måtte være. Hotelbaren har 
aldrig været stedet, hvor man drak sig fuld og begyndte at danse 
på bordene. Det har været stedet, hvor man begyndte aftenen 
før noget mere løssluppent, eller stedet for en ’stille’ tur i byen. 
Få københavnere har hidtil brugt det, men mere end nogensinde 
før, har vi nu muligheden for at dyrke det.
Det er ikke mange år siden, København kun havde nogle få in-
ternationale hoteller, der kunne levere en aura af London, Par-
is, Rom, New York eller andre storbyer, men de seneste år er vi 
kommet mere end godt med på den konto. Så næste gang du skal 
sætte dine venner i stævne et sted, så prøv en hotelbar. Her får 
du 10 gode steder, du kan begynde med.  
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Der er barer, og så er der hotel-
barer, som er noget helt for sig 

selv. Mange tror fejlagtigt, at dis-
se små oaser kun er for hotellets 
gæster, men der åbent for alle, 

som trænger til en lille rejse uden 
i virkeligheden at rejse så langt.

S A N D E R S
Tordenskjoldsgade 15, 1055 København K 
hotelsanders.com

Sanders satte med et trylleslag en helt ny standard for opfattel sen af 
et internationalt hotel i København. Det gamle Hotel Opera åbnede 
i 2018 som en total newyorkeroplevelse af international rang, og 
hotellets bar, Tata, blev øjeblikkelig et gå-i-byen-sted for de mere 
modne københavnere. Mørk velour, krom med et stænk af art deco 
beskriver glimrende baren med separat indgang fra Tordenskjolds-
gade, som leverer en meget intim stemning på et forholdsvis lille 
areal, og det er faktisk en styrke. Vi kunne sagtens være i New York 
på den klassiske facon. 
Festen for rygerne udenfor overgås kun på Café Victor. Sand-
ers byder på et udendørs fortovsareal i fransk/newyorkerstil, 
som tager festen med udenfor, ganske som det bør være. Des-
uden kan man også sagtens benyttet hotellets dagligstue, kaldet  
The Living Room som møde- og opholdssted og det samme gælder 
for den udsøgte gårdhave og den eminente tagterrasse. 
Sjusserne er solide til en fin pris, der som alle andre cocktails på 
denne hotelrundtur ligger på gennemsnitlig 150 kr. Som alle andre 
steder i byen kan der laves Mojitos og Margaritas, men føler man 
trang til noget specielt, så kan man blandt meget andet også få 
en Milano Torino med Campari og Punt es Mes eller en Journalist 
med blandt andet koriandergin og vermouth. Udvalget af spiseligt 
er betragteligt og går lige fra et udvalg af charcuterier til caviar. 

”Det er ikke mange år siden,  
København kun havde nogle få inter
nationale hoteller, der kunne levere  

en aura af London, Paris, Rom,  
New York eller andre storbyer. 
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