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Müller. Selv om 
man skulle tro at 
navnet røpet en 
tysk opprinnelse, 
får vi beskjed om 
at bedriften er tvers 
igjennom kanarisk. 
Uansett, fristelene 
står i kø. Sjelden har 
man sett så vakre 
bakeverk. Utvalget 
er stort og passer til 
enhver anledning. 
Vi har stukket av fra 
turistkysten og vakler 
på en fortauskant i 
Vecindario. 

Deilige, grove 
rundstykker med 
skinker, salat og ost 
fordi som ikke er så 
begeistret for det 
søte. 

Det sote liv ...

Sot Cafe

Söt Café.Etter å ha 
jobber 7 år i Tønsberg 
er Paco tilbake på sitt 
hjemsted i Mogán. For 
et år siden startet han 
cafeen “Søt Café”, og 
har ikke akkurat jobbet 
i medvind det første 
året. Men nå blåser det 
friske og positive vinder, 
og folk nyter igjen 
uteserveringen i hjertet 
av Arguineguín. 

Müller

La Reina Golosa ligger litt bortgjemt i El 
Tablero, men er ikke mindre kjent av den 
grunn. Her bestiller lokalbefolkningen 
sine bryllups- og fødselsdagskaker. Mest 
imponert er vi over det store utvalget 
av “delicious chiquitos”, små vakre, 
fargerike og smakfulle småkaker du 
plukker etter smak og behag og fyller et 
serveringsbrett med til alle anledninger. 
Sabrina er datteren til Luciano & Maria 
som startet La Reina Golosa i sin tid! 

La Reina Golosa
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Café Regina ble skapt 
ut fra colombianske 
familietradisjoner og 
ideen om å eksportere 
kaffe fra gården til 
bestemor “Abuela 
Regina” har i Caldas, et 
område i kafferegionen 
i Colombia. I 2015 tok 
Cafè konseptet form og 
er i dag en franchising 
kjede. Vår faboritt ligger 
i det nye kjøpesenteret 
“Mogán Mall” i Puerto 
Rico. Velg mellom 
ulike kaffebønner, som 
males spesielt til din 
kaffekopp mens du 
venter. Bedre blir det 
ikke!

Cafè de Paris ble 
etablert allerede på 
Gran Canaria i 1974 av 
det svenske ekteparet 
Larsson. I dag er det 
fortsatt sønnen Stefan 
som sitter ved roret. 
Cafè de Paris er et søtt 
paradiset med svenske 
kaker og fristelser i fast 
og flytende form. Deilige 
smørbrød med köttbullar, 
laks, reker og sild har 
Cafè de Paris gjort 
verdenskjent gjennom 
sine cafeer på Yumbo, 
ved Faro og i Playa del 
Inglès! Her frister Gloria 
oss med en blåbär til 
lunsj!

Den 
Danske Bager

Café de Paris

Café Regina

Den Danske Bager er nesten for norsk å regne. I alle fall 
om man titter på de trofaste kundene på Ancora senteret 
i Arguineguín. Danske Henrik baker når vi andre sover, og 
serverer fersk rugbrød til frokost, og masse godt til kaffen. 
Winerstenger, skolebrød, kanelsnurrer og napoleonskaker 
med krem som tyter ut over sine bredder!


