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Heimerson värdesätter om ni tipsar honom om krogar ni tycker han 
ska pröva på och han nås på: staffan@heimerson.se

Läs om alla Heimersons krogbesök på rivieraklubben.com  

Med Heimerson på krogen

I gränslandet mellan 
himmel och ännu högre

Det finns skäl för ett mat-barbariskt land som Amerika 
att importera franska krogar såsom sker i New York 
och San Fransisco.

Men finns det skäl för en fransk gourmetstad, Nice, att im-
portera en typisk amerikansk restaurangföreteelse, en food 
court?

Knappast. 

Men så har skett. Dock inte, som i Amerika, en food court 
knuten till en galleria eller en shopping mall. I Nice är sedan 
mitten av maj food courten en fristående företeelse, inrymd 
i den ljuvliga Gare du Sud, varifrån förr i tiden de smalspåri-
ga tågen gav sig av upp i bergens riktning mot Digne. Bygg-
naden har en takhöjd som Sankt Peterskyrkan. Gavlarna är 
interiört milt gulmålade. Ljuset strömmar in. Platsen är be-
folkad men det är inte trångt. De fler än 30 små restaurang-

erna - eller matstånden - ligger i rad, fräscha och individuellt 
utformade med läckert designade skyltar som annonserar ut 
deras - ofta fåniga- namn och specialiteter. 

Det är bara att välja. Men - nu kommer kritiken - är det det 
du vill? Stå som åsnan mellan hötapparna och ta det livs-
viktiga beslutet att köa upp vid El Kitchens disk och begära 
en fajita eller beställa indiskt vid Goa Deli och sedan gå och 
sätta dig i mitten och vänta på att kallas tillbaka till disken 
för att maten är klar.

Valmöjligheterna är en belastning. En burgare på Les Burgers 
de Papa eller sushi på Be Sushi? Eller gravad lax men inte 
mycket annat på Lax, Comptoir Nordique? Den nypressade 
juicen finns naturligtvis i ett stånd och glassen i ett annat.

Jag trodde problemet var löst, när jag såg skylten Café de 
Turin, l’annexe med ostron och andra skaldjur. Men det är 
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Aix & Terre

i Halle de la Gare du Sud,  
35 Avenue Malaussena, Nice 
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ju namnet på ett av Nices mest legendariska restauranger vid 
Place Garibaldi.  Där  vill jag spisa - men inte i ett annex utan 
med rätt stadsbild.

Konceptet verkar tillkommet på en berusad brainstorming 
om Allt om Mat, där någon tycker att det är tjusigt att gästen 
först ska köpa sin pizza i ståndet Mad a Nice och sedan vand-
ra diagonalt genom den jättelika lokalen för att i ett annat 
stånd lösa ut en tiramisù medan kompisen nöjer sig med en 
varmkorv hos Monsieur Albert. 

I detta valfrihetens samhälle resignerade vi vid något som i 
alla fall antydde fransk mat, Aix & Terra. 

Fotografen tog en ”dagens” för 14 euro, en kyckling med 
potatis och ugnsbakade grönsaker och sås Aurora, en väl-
kryddad tomatsås. Hon betygsatte den med orden ”god var-
dagslunch”. I erbjudandet ingick en dessert och hon valde en 
panna cotta. Den slank ner.

Själv valde jag en croque-monsieur därför att den utgav sig 
vara smaksatt med tryffel. Okej, det var prosciutto, menings-
lös ost och en kaviar av aubegine vilken tog död på små smu-
lor av tryffel som strötts över den. En bom.

Det var inte dyrt. Det var inte snålt. Men det var helt enkelt för 
enkelt i ett land där bistroter och brasserier har matsedlar och 
långkok och servietter av tyg och gottigheter och lugn och ro.

”Det är”, sa fotografen, när vi någorlunda mätta gav oss ut i 
verkligheten igen, ”som att vara barn på Gröna Lund. Det är 
för många gungor och karuseller att välja bland. Du blir yr i 
bollen.”

Svårt att välja 
mellan över trettio 

olika matstånd.

...eller en assiette.Vi kunde ha valt en råbiff...

Gare du Suds pampiga entré från 1892.

Du hämtar din mat på bricka och sköter serveringen själv.

...eller en tallrik Jambon Noir.

En tallrik Tapas...


