
6 Gastronomisk inspiration

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

af nærheden af HCØ, så du tør tage chancen og prøve
noget nyt

Rie Jensen og Katrine Gravesen

Julen er dyr en tid! Der skal både købes julegaver, snaps og snaps.
Vi har derfor valgt denne gang at vælge lidt, men godt. Så I får
kun en enkelt anmeldelse, men hvilken en af slagsen. Vi har fundet
et sted for den søde tand, som måske kan hjælpe lidt på det
ellers triste vintervejr. Fat en gaffel og bevæg dig ud i ostekagens
paradis.

Bertels kager, 888889

På larmende Falkoner Allé ligger en lille perle af en kagebutik
(Falkoner Allé 54). Bertels kager er ikke et ukendt sted for ka-
geelskende københavnere, men derfor skal I ikke snydes for en
anmeldelse her. Så snart du træder ind af døren er det som om,
at nogen slukker for trafiklarmen og lader de gravide damer nyde
en lille dosis fred og ro (er babyen ude, så er amning tilladt). Og
kagen selvfølgelig - en skøøøn cheesecake! Som navnet på stedet
antyder, så er her flere af slagsen. Faktisk kunne vi vælge mellem
ti slags: Pære/ingefær, kirsebær, irish coffee, chokolade/kirsebær,
solbær, key lime, mix berry, lakrids, oreo og brownie/mix berry.
Det tog os lidt tid at vælge, men heldigvis var der en sød norsk pi-
ge bag disken, som gerne fortalte og forklarede om kagerne. Vi fik
også historien om de to damer på Nørrebro og laver cheesecakes
hele dagen (nogen der kender dem?). Vi valgte de sidste to på li-
sten og fik dem serveret på romantisk bloomville porcelæn. Synet
af en cheesecake til 48 kr. skuffede først. Kagestykkerne er ikke
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store og slet ikke, når man netop har lagt en lille halvtredser på
disken. Efter en overvejelse og skepsis om skævt forhold mellem
størrelse og pris, besluttede vi os for at smage, hvorefter mismo-
det forsvandt fra vores sind med det samme. De smager virkelig
godt! Og endnu bedre blev det, da også øjnenes lyst til mere blev
gjort til skamme. Begge kager er en tung oplevelse, men det er
turen til nærmiløets nørmiljø værd. Man kunne overveje at vælge
nolge lidt lettere udgaver af cheesecaken eller undlade frokosten
eller dele med en ven eller skylle ned med en kaffe (til almindelige
cafépriser - ca. 35 kr.). Af andre goder kan vi nævne gratis inter-
net og brætspil og sjove tapeter i både café og på toilet. Stedet er
ikke stort og velbesøgt, men vi havde ikke problem med at dele
langbord med to andre gæster (og det havde de forhåbentlig hel-
ler ikke). Så glæd dig selv eller en ven med en tur eller et gavekort
til Frederiksberg, hvor cheesecakens hyggelige himmerige findes.
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