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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

Efter en laaaang sommerferie er vi tilbage med flere anmeldelser
af dit nærmiljø. Vi har i denne udgave valgt at tage den hipstera-
siatiske hat på og vil give dig en guide til Nørrebros mange smarte
(nogle kalder det ægte) madmuligheder.

Takii - Sushi Restaurant, 888899

Fisk er godt, og fisk er sundt, og fisk kan sagtens spises med tang
og ris i store mængder. Med et sådant udgangspunkt er all-you-
can-eat-sushi jo et glimrende koncept. Takii ligger på Jagtvej 113,
og her kan du få alt, hvad hjertet begærer i fiskens friske univers.
Det koster 178 kr. mandag-torsdag og 198 kr. fredag-søndag, og
selvom det er mange penge for en på SU, så er det rart at få
lov til at spise så meget, man vil. Vi vil ikke sidde og nævne
japanske gloser i flæng, for man kan få det hele! De har også
sushi med and (ikke en succes hos os), og man kan få kødspyd,
salat og nudler. Så selv hvis man ikke er til al den fisk, så kan
man sagtens være med. Betjeningen er sød, og vi var glade for de
små bestillingssedler, som man udfylder og giver til tjeneren. Den
søde kok tilbereder herefter den friske sushi, og mens man spiser,
kan man så passende overveje sin næste bestilling. Stedet er dog
ikke Nørrebros hyggeligste. Indretningen er anonym, og selvom
man gerne vil sidde længe og spise, så blev vi i hvert fald ikke for
stemningen i restauranten. Man kan også bestille takeaway, men
så får man jo ikke alt, man kan spise, og det er helt sikkert den
største bonus ved Takii.
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Nordic Noodle, 888899
Leder man efter et hipstersted med ekstra hipster, så er Nor-
dic Noodle på Nørrebrogade 29 helt optimalt. Her er T-shirtens
ærmer rullet op, og selvom det er formiddag, så er stemningen
smart i en fart. Som navnet indikerer, serveres nudler med et nor-
disk twist. Du vælger først en grundpakke (trin 1). Den koster
42 kr. og indeholder altid hvidkål, gulerødder og æg. Så vælger
man mellem nudler og ris (fuldkorn selvfølgelig), og trin 2 er til-
behør. Her kan vælges alt mellem kylling, tigerrejer, grøntsager
og chili, og priserne varierer mellem 5 og 16 kr. pr. tilbehør. Til
sidst vælges sauce (trin 3) og en topping. Det kunne være en kom-
bination af stærk (!) chili sauce og koriander. Efter alle de valg
tager du plads i de fancy møbler og nyder den skøre sammen-
sætning af designermøbler og farmorkunst på væggen. Imens går
drengene bag disken i gang under den kæmpe store emhætte, og
efter 2 minutter er maden klar. Du kan sagtens blive og spise (og
se herresmart ud samtidig), eller du kan få maden med dig ud i
den fagre verden. Selvom det ikke er i hipsterånden, så synes vi,
at prisen er det mest kritiske ved Nordic Noodle, for 70 kr. er i
overkanten for frokost, men vi fik også et stort måltid, og vil du
gerne være lidt mere cool og nede med de fede, så fås det altså her.

Fat din cap og din opsparing, og mød Nørrebros hipstere med
et åbent sind. De er sgu meget søde.
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