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

Med Heimerson på krogen

Ett hål i väggen. Äntligen! 
”Men, Heimerson”, heter det ofta i läsares mejl 

till mig, ”varför ska det alltid vara så flådigt? 
Varför kan du inte recensera ett ”hål i väggen” 

för oss vanliga?”
Svar: Klart jag kan. Jag ”gör ett hål” i dag!
Men först ett par rader teoretiskt resonemang. Jag skriver 

för Rivieranytts  a l l a  läsare. De bor spridda över hela det 
25 mil långa Côte d’Azur och i hundratals byar högt upp i de 
provencalska bergen. Ska en läsare i Hyères långt bort i väs-
ter läsa om en krog i Nice, ska det finnas något spännande att 
skriva om den, inte bara att det är ett hål väggen och maten 
ganska schysst och inte så dyr. En krog som recenseras ska 
servera mat i yppersta klass för att Hyères-bon kanske ska 
inspireras att göra en utflykt, titta på lite konst eller bada 
och gå på en krog som är värd bensin och besvär. Krogen 
som evenemang och utflyktsmål. Om jag rekommenderar en 
krog i Arles eller i Camargue ska den vara något extra. Alltid 
gäller: det ska finnas en berättelse, inte bara en ”dagens” för 
13,50. Krogen ska vara une cuisine d’exception, vaut le de-
tour, som det heter i Guide Michelin. 

Stadsmuren i Antibes 
Nu kom jag gående på stadsmuren i Antibes (ja, u p p e   på;  
det är där strandpromenaden med enkelriktad biltrafik lö-

per). Bortom bröstvärnet finns en gammal hamn och den 
mjuka stranden Plage de la Gravette. Du tittar rakt ut på 
Medelhavets krusande vågor bort mot Nice. Jag visste, att 
200 meter längre fram låg det härliga Musée Picasso. Det 
var dit jag var på väg. 

Men mina ögon fångades av synen till höger. Ett hål i 
väggen! En dörr på en låg vitkalkad fastighet. En amatör-
ritad skylt. Det utstrålade anspråkslöshet. Innanför dörren 
en meningslös gång med staplade stolar. 

Grönskande vinterträdgård 
Sedan - hålet öppnade sig in till en gammaldags matsal och 
en pittoresk, grönskande vinterträdgård med tillsammans 
45 platser. Fikonträdet, som gett krogen dess namn, bre-
der ut sina grenar över hela lokalen och sommartid lyfts 
hela taket bort. På skrovliga väggar hänger god konst.

Kvar fanns nu bara ett hål - hålet i mitt huvud. Jag som 
inte förstått att jag sprungit rakt in i Antibes enda enstjär-
niga restaurang.

Trots att Le Figuier de Saint-Esprit står överst i Miche-
lin med sin macaron i rött och hade funnits på sin nuva-
rande adress i elva år hade den inte fångat mitt intresse. 
Aldrig hade jag hört någon till mig säga: ”Du, Staffan, du 
måste pröva Le Figuier i Antibes - ett hål i väggen men 
med en formidabel kock, Christian Morisset, med knävel-
borrar utan motstycke - och billigt är det också.”

Höga priser på vinet 
Billigt? Ja, på den relativa skalan. Vardagar, vilka inskrän-
ker sig till torsdag och fredag, finns vid lunchen en meny 
för 42 euro. Vinerna höll förskräckliga priser så notan 
sprang i höjden ändå (men kaffet var gratis).  

Detta reafynd inleddes med tre inte särskilt märkvärdiga 
små amuser. Men sedan! På bordet kom, också som amuse, 
en starkt rosa gazpacho, gjord på rödbetor och garnerad 
med en klick getostkräm. Mjuk smak, balanserad sötma. 
På bordet också utomordentligt bröd från ”stadsbagaren” 
Jean-Paul Véziano Third, berömd över hela halvön. Brödet 
kunde doppas i ypperlig olivolja.

Rivieranytts omdömen:
Vardag (1) eller fest (5) 
Mat 
Ambiance 
Service  
Prisvärt 

3
4
5
4
4

Le Figuier de Saint-Esprit 
14 rue Saint-Esprit, Antibes 

Telefon 04 93 34 50 12 
www.christianmorisset.fr

Öppen torsdag, fredag, lördag och söndag för lunch till 13.30 och middag till 
21.30, måndag bara middag, tisdag och onsdag stängt. Årsstängt vanligen två 

veckor i skiftet februari-mars. Parkeringsmöjligheter: Valet-parkering.
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Låg jazzmusik kom ur väggarna, inte alltför odrägligt, 
medan personalen var uppmärksam och trevlig; sommeli-
eren Nicolas talade danska. Utomordentligt drägligt var le 
patrons tilltag att ha satt upp en plattskärm på vilken man 
kunde följa arbetet i det stålblänkande men trånga köket. I 
centrum: mannen med knävelborrarna, intensivt arbetan-
de med vispen i hand och ögon i nacken.  

Anklever från Les Landes 
Som förrätt kunde jag välja mellan anklever från Les Lan-
des med fikon och panna cotta eller coquilles Saint-Jac-
ques de la Baie de Morlaix rôties, alltså pilgrimsmusslor 
som serverades med canelloni, vilka var fyllda med en 
skaldjursröra, dominerad av krabba. 

Varmrätten var för mig ett fenomenalt stycke fläsk från 
en iberisk gris, en av dem som normalt ger oss pata negra, 
den lufttorkade skinkan. Den serverades med nattsvart 
blodkorv, chorizo, äppleskivor och kål. Jag summerade: 
”Det smälte som fett i munnen. Mastigt, maffigt.”

Fotografen tog ”dagens fisk”, levererad direkt från An-
tibes hamn. Det var en dorade, serverad med en krämig 
risotto och körvelsås. ”Såsen”, sa fotografen, ”gjorde firren 
till en sensation i gommen.”

Som dessert tog fotografen en cheesecake med sorbet på 
citrusfrukter.  

Jag ögnade de dyrare menyerna (€ 89 och 110) för att 
finna kökets filosofi. Där fanns lammsadel från les Alpilles 
”bakad i lergryta från Vallauris”. Det fanns gnocchi med 
tryffel och naturligtvis langoustiner. 

Originellt och gott 
Men originellt i vettig form. Inte den senaste generatio-
nens molekulära experimenterande, inte besatt av när-
odling utan med tydlig avsikt att avge trumpetstötar till 
smaklökarna. Tekniskt komplicerat men lätt i anslaget.

Monsieur le Chef uppenbarade sig. Jag prisade honom. 
Bakom de löjliga knävelborrarna hade han pigga och ny-
fikna ögon. Jag visste, att han börjat laga mat när han var 
fem (pannkakor) och att hans karriär gått via alla kustens 

Ett hål i väggen.

Pilgrimsmusslor med skaldjursmoussefyllda canneloni.

Dagens fisk: 
Dorade med krämig risotto och en ljuvlig körvelsås.

Le Chef Christian Morisset i knävelborrar började laga mat redan 
som femåring – pannkakor.

stjärnor, Ducasse, Roger Vergé, och att han på Juana i Ju-
an-les-Pins skaffat sig två stjärnor.

Revolverintervju 
Men vad inspirerade Morisset numera? Jag gjorde en re-
volverintervju. Jag tänkte på min spanska gris, på chori-
zon och på att ute i matsalen satt spanjorernas grisagent 
Olivier Condat och spisade i väntan på att göra nya affärer. 

Jag chansade: ”Ni finner inspiration i Spanien, va?” 
”Non.”
”Ni strävar efter originella effekter som en Paul Bocuse, 

va?”
”Non.”
Jag gav upp. För mig själv tänkte jag: ”Hmmm. Ett hål i 

väggen?”
”Oui.”


