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

Med Heimerson på krogen

På gott humör i Monte-Carlo
När vi sydfransoser pratar om att äta mat i Monaco blir 

det snack - men  b a r a   snack - om Alain Ducasses 
trestjärniga Le Louis XV i det granna Hôtel de Paris el-

ler hos konkurrenten Joël Robuchons i det stiliga tvåstjärniga 
Hotel Métropole. 

Som om vi tänkte oss dit. Men det gör vi inte om vi har för-
ståndet i behåll. Vi bara fantiserar. Eller har blivit varnade av 
kloka damer som unnat sig ett besök: ”Högtidligt och urtrå-
kigt.” ”Och”, konstaterade Ewa Wretman, som ju kan krogar 
inifrån, ”Ducasse vare sig välkomnar eller står vid grytorna. 
Han sitter framför sex TV-skärmar och kollar personalen och 
uppläggningarna.”

I stället har vi ofta hamnat på Café de Paris i Casinots närhet 
och njutit av Belle epoque-inredningen, rikemans-atmosfären 
och maten (bistro i lyxförpackning till saftigt pris).

Knappast vardag. Men efter många nitar hade vi tipset om 
ett enkelt men genuint ställe med mat av god klass och här-
lig atmosfär. Il Terrazzino ligger mitt i smeten, bland stiliga 
och höga hus, backar och trappor, strax ovanför parken som 
sträcker sig nordväst ut från Le Casino. Vägvisarna i gathör-
nen stoltserar med att peka på Beausoleil och Jardin Exotique. 

Jag hade fått tipset av en brittisk yachtentreprenör, Charlie 
Birkett. Han vet, att i Monte-Carlo är det ”inte att bara segla 
lugnt”. Av en finanstidning hade han ombetts att ge tipset på 
Best place for dinner. Han svarade: ”Il Terrazzino är en ytter-
ligt lågmäld italiensk restaurang som alltid är fylld av lokalbe-
folkningen som vet sitt eget bästa.”

Du blir på gott humör redan i entrén. Den är ett torgstånd 
med färgrika grönsaker och frukter. Inomhus är det trivsamt - 
och italienskt - överdekorerat. Och fullsatt till sista stol.
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Il Terrazzino
 Monte-Carlo, Monaco, 2 rue des Iris, 

tel. 0377-93502427, www.il-terrazzino.com
Öppen måndag-lördag för lunch kl. 12.00-14.30 

och middag 19.30-23.00, söndag stängt. 

Staffan Heimerson
Foto: Marianne Pihl

Som testsällskap hade jag bjudit med Dr. Anders Milton med 
familj, väl tränad på la cucina Italiana. Här var det emellertid 
ytterligare en specialisering: Napolitaines authentiques. 

Aha, pizza, säger ni. Men icke. Icke en degklump, icke en ugn. 

Men grönsaker och beprövade risotto- och pastarätter som 
inte skilde sig särskilt mycket från ordinarie italienska trat-
toriers utbud. Vi vuxna valde en ”menu Sorrentino” med en 
förrätt och en pastarätt (19 €). 

Själv åt jag en rökt mozzarella med kokt skinka, ricotta (ost) 
och grönsallad följt av gnocchi (pasta av potatis) med gorgon-
zolasås, vilket ju är mera nord- än syditalienskt. 

Fotografen åt bruschetta (rostat bröd) med vitlök, tomat, ba-
silika och grönsallad och sedan fussili carbonara (pasta med 
ägg, rökt skinka och parmesan). 

Mina gäster spisade auberginegratäng med mozzarella, toma-
ter, basilika och parmesan och efter det linguine (tunn pasta) 
med kapris, oliver, oregano, tomat och ansjovis. Den unge Ja-
cob och den ännu yngre Agnes hade det gott med sina penne 
och tomatsås. 

Portionerna, tillredda av kocken Piera, var stora, och servera-
des raskt och med gladlynt entusiasm. 

Matsedeln innehöll inga sensationer men erbjöd en avsmak-
ningsmeny med hur många spagettirätter som helst, dagens 
kött, salladsbuffen och ”en lavin av husets desserter”. (45 €).

Redan våra mera modesta val fick oss att sammanfatta krogen 
i tre ord: lystet och glatt!

Gnocchi alla Sorrentina.

Färgstark inredning
à l’italienne.

Entré à la italiensk grönsakshandel.Den glada entrén. Agnes gör tummen upp för “Le Penne”.

Bruschetta Maison.

Linguine Marinara.

Restaurangens chef Signora Piera med vår franske kypare Christophe 
(den ende fransmannen på krogen).


