
10 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

Farver er godt, og farver i drinks er endnu bedre. I denne udgave
giver vi dig en guide til, hvor du og veninderne kan tage hen på
den ultimative girls night out. Og er man ikke til drinks og tænker:
Øv, så er der ingen gastronomiske tips til mig i denne omgang,
så fat mod! Burger, fritter og cola skal der naturligvis også være
plads til. Alt i alt en bytur, der hurtigt bliver farlig og en redning
til dagen derpå.

Vibes Apotek, 888889
Der er drinks i lange baner og sød betjening på Vibes Apotek på
Ydunsgade 5. Baren holder åbent torsdag-lørdag fra 19.30-24, og
vi erfarede, at det godt kan betale sig at komme lidt tidligt på af-
tenen. Baren er velbesøgt og det med god grund. Konceptet lyder
på drinks mikset af forskellig slags spiritus og diverse sirupper.
Navne som sort mælk, zlumumba og gæt en is siger ikke nød-
vendigvis meget om, hvad man egentlig får i sin drink, men der
er hjælp at hente fra det søde personale bag baren. Desværre er
ladies night ikke længere en torsdagsevent i baren, og man kom-
mer derfor hurtigt til at betale godt for en festlig aften. Prisen
for en drink er mellem 25 og 60 kr., men det opvejes heldigvis
af den hyggelige stemning, som skabes af lokalernes udsmykning
med tæpper på væggene, afrevet tapet og hyggelige sofaer, hvor
gæsterne kan slænge sig, lige så tosset de vil. Tosset kan man også
hurtigt blive af de baloner med lattergas, som til den lette sum
af 20 kr., hurtigt får smilet frem. Vi oplevede sågar lidt ekstra
loungestemning i form af DJ i barens bagerste gemakker. Du kan
derfor roligt tage veninderne under armen og få en på opleveren,
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for som Vibes Apotek siger det, så er bitter ikke noget, man er -
det er noget, man drikker for ikke at blive det!

The Bronx, 888888
Farlige drinks kan hurtigt give de der tømmermænd og hvilken
bedre måde at afhjælpe sådanne end med burger og cola (sidst-
nævnte adlibitum). På The Bronx på Nørrebrogade 114 er de
specialister i lige netop burger, og hvad der dertil hører. Menu-
kortet byder på ti forskellige af slagsen (og lidt nachos, kaffe og
sådan), og alle koster de 89 kr. inkl. valgfri tilbehør og dyppelse.
Hvis du er ekstra sulten, kan du dog for en 20’er ekstra få en ME-
AT FEAST XL, men så skal du også have den store sult med dig.
Bronx laver nemlig ikke burger for børn. Burgerbollerne er sprøde
og lækre, og fritterne er heller ikke til at klage over. Tværtimod!
Hvis du tror, at det stopper ved fantastisk tømmermændsmad, så
tager du fejl. The Bronx har nemlig også et smart studierabatsy-
stem. Du får udleveret et lille kort, hvor rabatten indsættes, og
på den måde kan man spare sammen til mad ved at købe det og
samtidig få rabat. På kortet indsættes 30 kr. ved køb af den første
burger, og du vil hver gang få en sms med saldo på din burger-
konto. Det er smart! Vi vil varmt anbefale en tur forbi The Bronx,
men er du sulten efter burger i din frokostpause, så skal du nok
ringe og bestille i forvejen. Der er nemlig ikke travlt bag disken,
men det er ventetiden værd. Så hvad venter du egentlig på?
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