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menyer att välja på. Den enklaste, och 
mest prisvärda, är en lunchmeny med 
varmrätt och dessert för 49 euro. Nu 

upp från perrongen. Där möts vi av en 
enastående vacker matsal med mycket 
guld, mörkt trä, kungligt blått, linnedu-
kar och gnistrande kristallkronor. 

Här finns också vackra tak- och 
väggmålningar. Närmare bestämt 41 
stycken som illustrerar landskap där 
tåget Le Train Bleu passerat. Målade 
av på den tiden namnkunniga konst-
närer. Det är mycket av allt helt en-
kelt. Smakfullt, tidstypiskt och med 
så mycket historia. De två rummen 
klassades 1972 som Monument His-
torique.

Kända personer och situationer
Restaurangen byggdes för världsut-
ställningen i Paris 1900. Det blev en 
gourmetrestaurang, Buffet de la Gare, 
som lockade artister och människor 
ur societeten. Namnet Le Train Bleu, 
som den heter sedan 1963, är en hyll-

Ju mer jag åker tåg desto mer för-
tjust blir jag. 

Det finns så mycket att upp-
täcka och ett klimatsmart sätt 
att resa på.

Det blev fyra timmars stopp i 
Paris. Och långlunch på anrika 
”Le Train Bleu” i hjärtat av Gare 
de Lyon.

Jag önskar att bilden kunde ge matsalen rättvisa. Den är mer magnifik i verkligheten. 
Alla detaljer, inklusive målningarna, är så fina. För att inte tala om atmosfären som inte går att fota.

En liten extra krydda när en av kyparna 
ställer sig upp och sjunger en italiensk aria. 

Riktigt underhållande och bra.

Den klassiska lammsteken trancheras vid 
bordet av en van servitör. Steken är perfekt 

tillagad och gratängen så god.

Stig av och stig in 
på “Le Train Bleu”  

Det är en restaurang värd ett be-
sök av flera skäl. Maten är ut-
sökt, miljön och atmosfären så 

mycket Belle Epoque man kan tänka 
sig. Och det finns en intressant histo-
ria. Upplevelsen börjar direkt när vi kli-
ver in genom svängdörrarna, en trappa 
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ning till det legendariska lyxtåg som 
stannade på ett antal orter längs Ri-
vieran på sträckan Paris – Ventimig-
lia. Många av den tidens kändisar 
kom hit, såsom Brigitte Bardot, Coco 
Chanel, Charlie Chaplin och Winston 
Churchill. Miljön förekommer också 
i ett antal filmer där den mest kända 
kanske är La Femme Nikita, det stat-
liga avrättningsproffset regisserad av 
Luc Besson. Här fick också Agatha 
Christie inspiration till boken The 
Mystery of the Blue Train. Ja, tänk 
om väggarna kunde tala.

Vällagad mat på lokala råvaror
Nu tillbaka till 2020. Vi var laddade 
och hade läst menyn i förväg. Restau-
rangen är känd för att servera rätter 
på fina lokala råvaror från olika delar 
av Frankrike. Vi valde gäddqueneller 
respektive lammstek som varmrätter. 
Vi var båda mycket nöjda. Lammet är 
något av en paradrätt som kommer ut 
på en vagn och skivas upp proffsigt 
direkt vid bordet. Till detta serveras 
en mumsig potatisgratäng och rosta-
de vitlöksklyftor. Ja, det var jag som 
valde den rätten. Det finns också olika 

är detta ingen lågpriskrog. Smakar det 
så kostar det men det är bara att svälja 
och se glad ut.

Det går att hänga i loungen
Det finns också en bardel med en här-
lig loungekänsla. Där är det bara att 
slå sig ner om man har en stund över 
i väntan på nästa tåg. Här serveras 
även frukost och en barmeny. Givet-
vis går det att få en kopp kaffe, te eller 
något annat att dricka, så det behöver 
inte bli dyrt. Dessutom finns fräscha 
toaletter att tillgå. Upplevelsen av 
restaurangen får du genom att insupa 
den magiska atmosfären i den öppna 
miljön. 

Att besöka Le Train Bleu behöver inte 
vara förknippat med en lång tågresa. 
En avstickare från Rivieran till Paris tar 
cirka fem timmar. Så passa gärna på. 
 
Det blir förhoppningsvis en minnes-
värd helhetsupplevelse.


