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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

En bistro till Farfar Pics ära
Vad gör en operarecensent om coronavirus härjar, Ope-

ran är igenbommad, Mozart har  tystnat, Beethoven är 
som vanligt döv och ingenstans hörs en ton?

Operarecensenten gör det enda rätta. Han säger: ”Jag tar sie-
sta. En tre månaders siesta.”

Men en plikttrogen krogkritiker? Han lämnar inte läsarna i 
sticket.

Jag hade - innan vår landsfader Macron stängde ner landet 
och placerade oss alla i husarrest - gjort en lista på krogar jag 
skulle kolla in under våren och skriva om.

Pure & V på Rue Bottero i Nice. En av mina läsare, Lene Mar-
tin som presenterade sig som ”professor emerita, Akademin 
för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola” och ”varan-
nanmånadboende i Nice”, hade mejlat: ”Har du testat Pure & 
V i Nice? Tror att den fick en Michelinstjärna nyss.” Rätt. Ska 
ske. Fick sin stjärna i senaste Michelin. Hann inte innan Nice, 
riket och livet bommade igen. 

Alain Llorca i La Colle-sur-Loup. ”Vi har en villa nära restau-
rangen och besöker den med jämna mellanrum”, skrev Hans 
Eckerrot till mig. ”Du kanske redan har varit där. Om inte är 
den väl värd ett besök.” Självklart. Llorca har sedan länge bäs-
ta ryktet på Rivieran. Byn är en ljuvlighet. Krogen har Miche-
linstjärna. Borde varit kollad vid detta laget om inte coronan 
skapat en force majeure.

La P’tite Cour i Sanary-sur-Mer en aning väster om Toulon. 
I grunden vill jag göra en utflykt till fiskeläget som 1933-40 
blev samlingsplats för tyska intellektuella - familjen Mann, 
Brecht, Zweig och ett dussinstal tungviktare till - som gått i 
exil undan Hitler. Jag har i Michelinen spanat in krogen som 
beskrivs som ”cosy” och har en bib-gubbe. Ser fram emot kul-
turutflykten.

Hoppas de alla överlever och jag därför har kärt sommarjobb.

Min sista krog innan ridån gick ner blev i stället den härli-
ga André i Valence. Valence ligger visserligen utanför den 
här tidningens vanliga bevakningsområde, 37 mil, drygt tre 
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André

285 Avenue Victor Hugo, Valence 
www.anne-sophie-pic.com 

Telefon 04 75 44 15 32  
Öppen för lunch kl. 12.00 - 14.30, middag 19.30 – 22.00 alla dagar året runt. 

Egen parkeringsplats.
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timmar i bil från Nice, men å andra sidan en plats man alltid 
passerar vid lunchtid, när man i bil är på väg till Paris eller 
på långresa till Sverige. Nu, dagen innan Frankrike packade 
ihop, var jag på A7an på väg söderut från en reportageresa i 
Nederländerna.

Lunchdags. ”Vad väljer du?”, frågade jag fotografen. ”En sun-
kig vägkrog på en bensinmack?” Vi har alla märkt, att i Frank-
rike blir de stökigare och äckligare för varje resa; i Italien går 
de fortfarande an. ”Eller den där nere?” Jag pekade mot den 
alltid livlösa floden Rhône. Vi var vid Valence, en timme söder 
om Lyon. 

I Valence ligger en juvel bland Frankrikes hotell- och krogskat-
ter. Den vackra, mörka, en tvärhand höga 50-åriga Anne-Sop-
hie Pic leder därifrån sitt globala lyxkrogsimperium. Hennes 
farfar startade hotell- och krogverksamheten 1889 och be-
lönades 1929 med tre stjärnor i Michelinguiden. Hans son 
Jacques tog över och behöll stjärnorna. Men när han dog de-
valverades de en aning och Anne-Sophie, som utbildat sig till 
internationell ekonom, kallades hem för att rädda företaget. 
Jag råkade vara på Pic den vinterdag 2007 då hon återerövrat 
den tredje stjärnan - och blev ett världsnamn för hon var på de 
senaste 50 åren den första kvinnliga kocken med tre stjärnor.

Det gav henne mersmak. Hon står för Haute cuisine och i  
Paris startade hon i de gamla hallarna La Dame de Pic, nu 
med en stjärna. La Dame de Pic i London följde, nu två stjär-
nor. Senare Anne-Sophie Pic au Beau Rivage Palace i Lau-
sanne, två stjärnor och nyligen La Dame de Pic på Raffle’s i 
Singapore.

Jag har inte varit på någon av dem. Men på Anne-Sophie Pics 
bistro André i hotellkomplexet i Valence är jag nästan stam-
mis. Den vetter på ena sidan ut mot en charmlös gata, vilken 
är en del av N7 och åt andra hållet mot en trädgård med höga 
skuggande träd, där vi äter de varma årstiderna. 

Bistrons koncept är att hedra farfar Andrés legendariskt äkt-
franska mat. De klassiska rätterna, moderniserade och lättare. 

Le Menu, tack.

Anne-Sophie Pic, den fjärde kvinnliga chefen som 2007 
belönades med tre Michelin stjärnor.

Bistrot Andrés varma, ombonade, 
välkomnande interiör i trä.

Farfar André Pic (1893-1984) 
som 1929 tog över föräldrarnas Auberge du Pin. 

Poulet grillé à la diable. 
Farfar Andrés favoriträtt.

Typiska är farfars gratinerade gäddfärsqueneller och Le bou-
din Richelieu, blodkorv med svampsås, båda för 24 euro. En 
marinerad torsk serveras med linser, citrusfrukter och korian-
dersmaksatt beurre blanc.

Det finns en trerätters familjemeny för 39 euro.

Själv åt jag bara Les noix de coquilles Saint-Jacques, pilgrims-
musslor på en bädd av purjolöksås med fläsktärningar. Guda-
gott för 28 euro.

Fotografen åt farfar Andrés älsklingsrätt, grillad kyckling à la 
Diable, där djävulen visar sig i form av stark gammaldags se-
nap och ströbröd, 24 euro.

Fotografen sa: ”Djävulskt gott.”


