Några Restauranger att rekommendera i Houston, uppdaterat 23 oktober 2012.
DANTON´S
En fiskresturang med en egen Oysterbar. God amerikansk mat.
På helgerna Brunch med Jazzmusik.
Del Frisco
Ett fint Steakhouse invid Gallerian. Gott kött. Ganska dyrt.
PAPAS BROS *
MYCKET dyrt men VÄRT det. Den bästa restaurangen jag någonsin har varit på.
Monarc på Hotel ZaZa *
Fräckt som bara den. Supertrevlig personal. Känns ”Top of the world”
Fantastisk terrass att dricka Mimosa(Juice och champagne) på.
Americas
Annorlunda mat, fräck inredning. Helt enkelt kul!
Flemings Prime Steakhouse
Gott kött! Amerikansk inredning med röda bås i läder. Mysigt!
Man kan ta ett glas vin innan på Tasting Room som ligger precis bredvid.
Benjy`s
Ett av Houstons bästa brunchställen. Bra service, fräck inredning. Kanske lite ”Noisy.”
Antiqua Osteria
Italiensk restaurang. Väldigt mysig, ”candlelightdinner” men lite väl dyr. De vill vara mer än
vad de är.
Reef
Modern fiskrestaurang . Känns lite som man är i en saluhall.
Lancaster
Trevlig restaurang om man ska på Teater Alley efteråt.
Nippon
Japansk restaurang. Enkel men jättegott! Billigt! Världens bästa Goyza.
Dàmico *
Italiensk, supermysig, supertrevlig kvartersrestaurang. Bra priser. Går dit nästan en gång i
veckan.
Back Street Cafe *
BÄSTA brunchstället EVER!! En underbar gård!! Vacker musik på söndagar.

Sorrel
Modern restaurang. Superfräsch. Nya rätter varje dag beroende på fångst och säsong.
COPPA
Goda brända tunna pizzor, nästan som hemma i Sverige…
Tiny Boxwood
Lunchrestaurang. Känns som att vara på Rosendal. Man är i en trädgård och äter. Väldigt
trevligt.
RAKU
God billig sushi. De har Happy Hour på Sushi.
CheeseCake Factory
Goda luncher och så klart fantastisk cheesecake.
Da Marco *
Italiensk restaurang i toppklass. Dyrt men jättegott och hemtrevligt.
Rainbow Lodge *
Ett fantastiskt ställe. Andra onsdagen varje månad har de vinprovningar med olika typer av
små maträtter till. Måste boka! Kul sätt att prova vin på.
Pueblito
Mexikansk restaurang. Kul inredning. Känns som man är i Mexico fast jag aldrig varit där.
Goda Margaritas.
Cafe Rabelais *
En fransk jätteläcker restaurang. Goda sniglar! Gott Vin! Trevlig miljö! Toppställe! Bra pris.
Brasserie Max & Julie
Fransk restaurang med både god fisk och gott kött. Det finns en härlig bar vid sidan om,
Zimms Martini & Winebar, med goda drinkar om man vill fortsätta.
Truluck *
Seafood and Crabhouse. Fantastisk goda krabbor!!

* = Att jag verkligen rekommenderar dessa.

