
16 Gastronomisk inspiration

Sådan smager dit nærmiljø
– Vi afprøver diverse caféer og madsteder i nærheden

af HCØ, så du tør tage chancen og prøve noget nyt
Rie Jensen og Katrine Gravesen

Foråret er over os og kærligheden blomstrer. Hvis du som så man-
ge andre smiler hele tiden, fordi du har mødt den eneste ene på
Caféen?, så giver vi dig her en guide til den perfekte date og da-
gen derpå. Kærlighedens finurlige spil starter med en god middag
- og en dejlig aften skal man jo huske at fortælle om til vennerne.
Så spring sommeren i møde med lidt godt til ganen.

Oysters & Grill, 888889

Hvad er den perfekte date? Det skal helst være lidt fint, men det
vigtigste er naturligvis, at I hygger jer og fodrer kærligheden med
alt hvad den kan spise. Rolig atmosfære og afslappet stemning kan
findes på Oysters & Grill som ligger i Sjællandsgade 1B. Restau-
ranten skjuler sig godt og de fire borde med blomstrede voksduge
vidner måske ikke om fine forhold for dig og din udkårne, men
man skal jo som bekendt ikke skue hunden på hårene. Voksduge-
ne fortsætter inde i selve restauranten og generelt er stedet ikke
overpyntet, men behageligt - perfekt til at løsne op på nerver-
ne, hvis der er tale om en første date. Betjeningen er god og vi
blev budt cava (40 kr. glasset) da vi ankom. Maden er simpel og
menukortet meget overskueligt. Som navnet på stedet indikerer
så gør dette sted sig i østers og andre skaldyr samt bøffer. Man
kan derfor til forret vælge forskellige slags skaldyr og her køber
man pr. 100 gr. Der er heriblandt både blåmuslinger, knivmuslin-
ger og jomfruhummer og priserne svinger fra 13 kr. til 53 kr. for
de 100 gr. som eksempelvis svarer til otte blåmuslinger eller to
jomfruhummere. Hvis ikke man kan vælge blandt de mange dyr,
så tilbydes der også en blandet tallerken til 125 kr. Vi fik blå-,
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hjerte- og kammuslinger samt krabbe og jomfruhummer, som alt
sammen var virkelig lækkert. Man skal dog være glad for skal-
dyr og også være indstillet på at datesmilet og charmen måske
forsvinder en smule i hvidløgsmarinaden som uundgåeligt giver
fedtede fingre og havner i næsten hele hovedet. Til hovedret kan
man vælge mellem tre forskellige slags bøf (og en enkelt fisk) og
vi fik nakkekotelet og tournedos (priser mellem 150-200). Begge
dele anbefalelsesværdige og tilbehøret bestod af bittesmå pom-
mes frites og salat med (for meget) balsamicodressing. Begge dele
serveres på deletallerkner og dette er kun med til at pynte endnu
mere på den intime stemning. Det er også muligt at få dessert,
men vi kunne ikke spise mere og takkede derfor nej til dette. Er
man glad for østers og/eller skaldyr, kunne man sagtens springe
bøfferne over og nyde havets fristelser som hovedret og dermed få
plads til desserten (ca. 40 kr.).

The Laudromat Café, 888889
Efter en dejlig date skal vennerne naturligvis opdateres på den
blomstrende kærlighed. Et godt sted at gøre dette er The Laud-
romat Café, som har adresse i Elmegade 15 (der findes også en
på Østerbro). Caféen tilbyder brunch og morgenmad til rimelige
priser og stemningen er hyggelig og velegnet til en slapper-dag
i solen. Vi fik blåbærsmoothie (48 kr.), appelsinjuice (30 kr.) og
lækre pandekager (5 stk) med sirup ad libitum (55 kr.). Alt sam-
men noget, som også ville kunne bruges, hvis daten har efterladt
sig nogle tømmermænd og samtidig kan du få ordnet vasketøjet i
caféens vaskeri. Stedet er velbesøgt og betjeningen sød og venlig.
Der er desværre ingen studierabat at hente, men priserne må siges
at være normale cafépriser og caféen vinder klart på charme og
god mad. Så tag vennerne under armen og nyd en dag med sol og
en sludder om kærlighed.
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