
4 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

Har du nogensinde tænkt på, om græsset er grønnere på den an-
den side (af Fælledparken)? Det har vi testet og du vil i denne
udgave kunne finde en guide til billig morgenmad og vinterkedelig
caféstemning på Østerbro.

Café Bopa, 888888

Morgenmaden er, som I ved, dagens vigtigste måltid, men som
studerende med en SU-reform i vente skal vi naturligvis tænke på
økonomien. Frygter du, at du aldrig kan gå ud og spise lækker
morgenmad igen, så fat mod! På Café Bopa på Bopa Plads (Løg-
størgade 8) er morgenmad BILLIG! For 35 kr. kan du mandag-
fredag fra 9-11.30 få en morgenmadsbuffet bestående af yoghurt
med hjemmelavet (nice) müsli, frisk frugt, ost, skinke, chorizo,
lækre hjemmelavede pandekager, smør, marmelade og hjemme-
bagt lunt brød. Det er ikke den velkendte brunch med æg og
bacon, men vi blev mætte og manglede bestemt ikke noget. Vi fik
juice og the til, som vi måtte slippe henholdsvis 27 kr. og 22 kr.
for. Café Bopa er nok mest kendt som en bar/diskotek med lille
dansegulv, og når man kommer til pladsen, frygter man et kort
sekund, at nattens udskejelser stadig hænger i luften, men det er
slet ikke tilfældet. Stemningen er hyggelig, betjeningen sød, og
vi blev gerne siddende længe. Caféen tilbyder gratis Wifi, og vi
har helt bestemt tænkt os at besøge Café Bopa igen. Specielt til
sommer, hvor der er mulighed for at få en plads i solen. Billig
morgenmad kan man jo aldrig få nok af!
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Kafe Kapers, 888999
På Gunner Nu Hansens Plads 2 finder du et glasbur. Her bor
Kafe Kapers, som er en helt klassisk café (med c) med alt hvad
det indebærer. Her kan du altså bl.a. få varme drikke, burger,
salat, sandwich og nachos. Vi fik sidstnævnte (89 kr.), en café
latte (37 kr.) og en husets luksus the (29 kr.). Mad og drikke var
helt som det skulle være. Priserne er sat efter beliggenheden, og
der gives ikke studierabat. Stedet er midt på dagen velbesøgt af
områdets mange pensionister og mødregrupper. Der var også en
enkelt jobsamtale ved nabobordet. Mange mennesker på glasbu-
rets lille areal medførte en god omgang larm og en ikke særlig
intim stemning. Det er selvfølgelig en personlig holdning om det-
te er negativt eller ej. Er du til glas, højt til loftet og fancy frokost
(og fancy navn), så er Kafe Kapers ikke noget dårligt bud. Der
er mulighed for at sidde udendørs. Her har Kapers opstillet var-
melamper, og du kan få et tæppe til benene. Så lige så snart
temperaturen stiger en smule, og det ikke er nødvendigt at søge
ind i buret for at få varmet fingrene, kunne antallet af stjerner til
Kafe Kapers sikkert også se anderledes ud.

Vi glæder os til varme, sommerstemning og mere mad i det fri.
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