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Carré Llorca
3, Rue de la Préfecture – Nice 

Tel. 04 93 92 95 86 – www.carrelorca.com
Öppen för lunch och middag alla dagar utom söndag.

Bistrot d’Antoine
27, Rue de la Préfecture – Nice 

Tel. 04 93 85 29 57 – Ingen hemsida.
Öppen tisdag-lördag. Stängt kring påsk, augusti och jul.

Heimerson värdesätter om tips på bra krogar. 
Nås på staffan.heimerson@aftonbladet.se

Mitt i smeten – två små bistrofynd

Vad är en bra krog?
Det är så mycket som avgör. Matstället kan 
vara enkelt eller lyxigt. Det kan vara litet eller 
stort, fine dining eller fun dining. Det kan ope-
rera under beteckningen restaurant, bistrot eller 
brasserie, café, auberge, hostellerie eller relais. 
Det kan ha en stjärna (eller flera) i Le Guide 
Michelin, som är ett under av tillförlitlighet. Eller 
det kan i Michelin ha en liten bib-gubbe som står 
för god mat till måttligt pris.  

Sedan 1962 har jag recenserat krogar (det 
började i det eleganta månadsmagasinet Eva 
och fortsatte i Aftonbladet, Allt om Mat, Mat & 
Vänner, Svensk-franska Magasinet och nume-
ra alltså här Rivieranytt) och på åttiotalet skrev 
jag sex tjocka guider till krogar i världsstäderna 
Paris, Rom, London, New York, Tokyo, 
Hongkong, Singapore och Stockholm. (Serien 
gjorde mig inte rik. Men fet.)

Staffan Heimerson 
foto: Marianne Pihl

Alla är vi inne i Nice då och då och vi parkerar bilen i 
något av de tre underjordiska garagen i Vieux Nice nära 
Cours Saleia med blommor, korvar och ostar. Vi skyn-
dar förbi Palais de Justice och möter den goda gågatan 
Rue de la Préfecture. 

Där blir vi åsnan mellan hötapparna (eller som Gösta 
Ekman i sketchen i tobaksaffären i valet mellan Afton-
bladet eller Expressen … Expressen eller Aftonbladet).

Ta vänster på Rue de la Préfecture och efter 50 steg 
är du vid den mysigt rundmagade stjärnkocken Alain 
Llorcas nya bistro (han opererar på flera håll på Côte 
d’Azur), Carré Llorca. Spotlights, speglar, läckra bord 
med tjocka skivor av olivträ, modernt kaféartat, ung-
domligt och med en matsedel med totalt bara 15 rätter. 

Eller ta höger och vandra 200 meter på den trånga 
trivsamma gatan till alla klassiska bistroers arketyp, 
Bistrot d’Antoine, dunkelt,  trångt, kitch på väggarna, 
matsedel bara på griffeltavlor, jäktade servitörer men 
avstressade gäster.

Vilken av de två väljer vi? Den moderna eller den tra-
ditionella? Vi gör som den sydafrikanske författaren 
André Brink. Han skrev i sin självbiografi: There is a 
fork in the road. Take them!

Tillsammans med många gäster besökte vi dem med 
bara någon dags mellanrum. Vi gillar dem båda. 

Llorca vande sig vid Michelinstjärnor, när han på sin 
tid laborerade med en lyxkrog i Mougins. Nu är det enk-
lare vanor. Vi valde som förrätt något som passar hans 
spanskklingande namn, charcuteries ibériques samt 
små getostar. Gott. 

Många, bland annat fotografen, valde fisk till varmrätt, 
serverad sparsamt elegant, lagad av den spanskblodade 
kvinnliga chefen Gabriela Stockler-Martigny. 

Själv tog jag en kaféhöjdare, fish’n chips, färsk och 
fin (varje ursäkt att äta pommes frites ska gripas) och 
serverad med tartarsås. Det fanns tartare de bœuf och 
filet de bœuf samt den lilla matsedelns mest intressanta 
rätt, kalvnjure med fikon och rostade pinjenötter samt 
krämig polenta. 

Priserna var välgörande låga och serveringen aningen 
virrig. 

Bistrot d’Antoine fångar upp allt det som gett oss vår 
romantiska syn på allt franskt. Den långa bistrodisken i 
bottenvåningen och sju bord på ovanvåningen, springet 
i den trånga trappan. Och det är ”mat på franska”. An-
toine är bibbad i Michelin.

Bland förrätter finns både hemlagad kaninterrine och 
blodkorv, bland huvudrätterna korv med linser och ox-
tunga med pepparrotsås. Vår manlige gäst tog en liten 
duva med lättkoka grönsaker, hans hustru åt morue 
(torsk) med små fina grönsaker, likaså fotografen. Själv 
tog jag en filet mignon. Efterrätterna hade samma enkla 
självklarhet, äppelkaka och panacotta à la vanille. Ost-
brickan som jag åt bestod av fyra bitar välvalda lokala 
ostar, mest och bäst chèvre.

Priserna var välgörande låga och serveringen flink. 

Under åren har kriterierna för krogkritik ut-
kristalliserats: maten ska smaka bra, l’ambian-
ce (trivseln) ska vara stor och betjäningen god. 
Kvalitet och trevnad sida vid sida. Mankerar det 
på en av de tre punkterna blir det inte godkänt. 

Jag har aldrig tvivlat på min egen goda smak 
som gjort mig entusiastisk för det Det Nya Fran-
ska Köket (skapat av Paul Bocuse) och lidelsen 
för jordnära och närodlat (signerat Alain Ducas-
se) samt är samtidigt, naturligtvis, skeptisk mot 
alltför modernistisk hokuspokus och molekylära 
utsvävningar. 

Stället ska vara så bra, att det är värt en ut-
flykt. 

Bon apétit!

Med Heimerson på krogen


