
12 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

Så kom den igen, den kære Blok 1 med Kagesøster, diverse fre-
barer, og hvad der ellers hører til. I denne udgave vil vi komme
med et bud på, hvordan du kan gøre disse festlige fredage endnu
mere fantastiske. Det er vigtigt at få lagt en god bund ud over
kagen, inden det går løs med 100 minutter. Og tænker du, at lidt
koffein i blodet gør dig mere frisk til bodytequila og piratosleg på
Cafeen?, så kan du tage et smut forbi en af Tagensvejs nye caféer.

Gastronetten Smørrebrød, 888899

Fredag rimer på luksus, og luksus rimer på smørrebrød. Kantinen
har ikke noget, dit pålægslager i S01 er tomt, og du har ikke tid
(og overskud!) til at stå i kø i Netto efter mad. Så slå et smut forbi
Hr. Suhrs Gastronetten Smørrebrød på Jagtvej 101. Her kan du
få madder i alle størelser. Der er håndmadder, som vi kender dem
bestående af en halv skive rugbrød med pålæg (11 kr.), højtbelagt
smørrebrød, som er "Håndmadder De Luxe"(25-35 kr.), og kæmpe
sandwich (30 kr.). Fyldet varierer fra skinkesalat, spegepølse og
stegte sild til rejer og æg, røget ål, rødspætter og roastbeaf. Hvis
ikke lige du kan spotte din yndlingsmad i vinduet, smører hr.
Suhrs mormor den gerne på ingen tid. Det samme gjaldt den
sandwich med kylling og bacon, som vi bestilte. På trods af gode
mængder karrydressing, var brødet dejlig sprødt og lækkert (godt
gået mormor). Vi fik også to håndmadder. En med kartoffel, majo
og purløg og en med frikadelle og remo. Begge håndmadder var
ganske fornuftige. De smagte fint, men uden at være de store
gastronomiske finurligheder. Vi tog madderne med os, da der ikke
er plads til at sidde ned. Gastronetten lukker kl. 14, men du skal
jo alligevel nå Kagesøster, så det er ikke noget problem.
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Café Wood, 888999
På Café Wood Tagensvej 51-53 er der, som navnet antyder, me-
get træ. Vægge og sofaer er dækket med træ, hvilket skaber en
hyggelig stemning i rummet, selvom noget af caféen stadig er un-
der ombygning. De to fyre bag baren er ikke så effektive, men
derimod virkelig venlige. Som på alle andre caféer, kan man få
diverse kaffe og te. Der er også kage. Spørger man, hvilke slags
kager de kan friste med, er svaret "hjemmelavet"(nok af mor), og
dette er klart et plus. Caféen har også en studierabat på 10%,
som er ligeså hjemmelavet som kagerne. Et godt råd er derfor at
lægge matematikken på hylden og finde smilene frem - det betaler
sig. Vi endte med at få en stor latte og to stykker æblekage med
creme fraiche (45 kr.), samt en iskaffe med gulerodskage (50 kr.).
Da vi havde drukket ud, blev vi tilbudt en skål blandede nødder
på husets regning (normalpris 25 kr.). Der er også mulighed for at
købe vandpiber til 75 kr., med eksempelvis drue- eller vandmelon-
tobak. Man kan godt mærke, at stedet er nyåbnet, men det har
potentiale til at blive et ganske hyggeligt og (nogle dage) billigt
sted.

For overblikkets skyld har vi skitseret en tidsplan for dine kom-
mende fredage: Fri kl.12.02. Afgang med cykel fra HCØ kl.12.07.
Ankomst til Gastronetten kl. 12.13. Valgt smørrebrød kl.12.18.
Vink farvel til hr. Suhrs mormor kl.12.19. Ølpitstop i Netto kl.
12.22. Ankomst HCØ kl. 12.51. Konsumér smørrebrød kl.12.52.
Deltag i Kagesøster kl.13.00. Afgang mod Café Wood kl. 15.27.
Kaffe/kage/vandpibe kl. 15.40. Studierabat bestemmes kl. 16.27?
(dette kan måske tage lidt tid) og herefter går turen mod Caféen?,
hvor det kun kan gå galt! Ses vi?
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