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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

Söndagslunch på franska
Det var en av dessa årstider med långhelger. Barn, in-

giftingar och barnbarn vällde in och hämtades på flyg-
platsen eller kom i 4WDs med takbox med skidor från 

alpina orter. Med viss nervositet ville jag spela rollen som pa-
ter familias. 

Jag sa: ”… och så ska vi gå på krogen och äta en riktig fransk 
söndagslunch … snygga till er lite … och dödsstraff om någon 
tar med sig sin iPhone.”

Utflykten blev lyckad. 

Den blev lyckad därför att jag visste vart jag skulle gå. Det var 
i Fayencedalen, där jag bor mellan Grasse och Draguignan. 
Vi har haft några enstjärniga men en av dem, Le Castelleras, 
tappade sin stjärna och en annan, Eric Mayo, underättade just 
att han drar sig tillbaka och vill träffa sin son lite mera. Skit 
samma. Jag hade ändå inte tänkt gå på någon av dem, den ena 

med överarbetad pretto-mat, den andra dyster i sitt gravallvar 
inför grytorna. 

Le Vol à Voile är deras folkliga motsats. Namnet betyder Flyg-
ning med Segel och det berättar ram och miljö. Krogen ligger 
vid Fayences lilla flygplats som i huvudsak används av segel-
flygare. Segelflygplanen bogseras upp av enmotoriga Piper 
Cubar och sedan använder de termiken till att flyga ljuvligt 
tyst över Provence och Alperna. 

Mandomsprovet - detta framgår av snacket till drinkarna på 
Le Vol à Voiles terrass i direkt anslutning till startbanan - är 
att segla ända till Schweiz innan piloten vänder söderut igen.

Ett barnbarn travesterade texten från ett gammaldags hyll-
ningstelegram: 

”Ser ni någonting i luften som  i n t e  surrar är det vi som hurrar.”

Rivieranytts omdömen:
Vardag (1) eller fest (5) 
Mat 
Ambiance 
Service  
Prisvärt 
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Le Vol à Voile
 Fayence , Aerodrome, (i direkt anslutning 
till segelflygplatsen), telefon 0494-841270

Öppen tisdag-lördag hela dagen,
söndag bara för lunch. 

Staffan Heimerson
Foto: Marianne Pihl

Det är dessa Bigglesar, Amelia Earhartar och Tom Cruisar 
som ni har som grannar, när ni slår er ner inne i den ombona-
de krogen. Ombonad? Mer än så. Klubbmiljö. Kul. Den är fylld 
med luftfarts-paraphernalia, flygmotorer, propellrar, vingar, 
goggles och flygarhuvor.  

Eftersom stället, med Patrick Segreto som kökschef, har gott 
rykte för att servera god mat till rimligt pris är det smockfullt 
på söndagslunchen. 

Väluppfostrade barn sitter på franskt vis och äter vuxenmat 
(ingen barnmatsedel med köttbullar här). Hundar vilar under 
borden med en vattenskål. 

Det var detta jag som pater familias ville visa min svenska 
familj: Intensiv men lågmäld samvaro. Alla generationer 
samsas vid borden. Njutande av god mat utan hysteriska 
trender. 

Första gången jag var där åt jag en kalvlever med lök. Korrekt 
tillagad. Gott. Fotografen valde souris d’agneau, lamm som 
långkok. Superbt. Vår gäst, den trogna kattvakten Maj, tog en 
escalope de veau Milanaise, och sa: ”Jisses, detta är en vanlig 
wienerschnitzel … fast ovanlig. Godare.”

Bland förrätter fanns sniglar, gåslever och salade Niçoise. Ef-
terrätterna var också traditionella, crême caramel, îles flot-
tantes, etc.  En notering om varmrätterna: ont om fisk och 
ingen vegetarisk.

En annan helgdag erbjöds en menu fixe för 40 Euro. Också tra-
ditionell men mellan rätterna en trou Normande som en kul 
surprise. Den var en äpple-päron-sorbet dränkt i Calvados. 
Förrätt var en sallad med havskräftstjärtar, varmrätten ett fär-
serat anklår med grönsaker och ett violett (!) potatismos. Efter-
rätten en bûche, ett bakverk som ju betyder vedträd eller stubbe 
och humoristiskt dekorerad med små yxor och sågar. 

Vol à Voile lever i sin anspråkslöshet upp till att förverkliga 
vår bild av en fransk familjekrog med trivsel och kalorier.

Ägarfamilj och kock.

Entrén.

Husets väkomnande vackra katt. Inredning i klubbstil med flygplan som tema.

Färserat anklår med grönsaker och violett potatismos. Bûche à la maison.


