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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

Ett par jeans, tack, och tips 
om ett schysst matställe
Handen på hjärtat: det   ä r   skillnad på män och kvin-

nor. Kvinnor  ä l s k a r  att shoppa. Män klarar som 
bäst av att köpa en BMW X6 men inte shampo mot 

mjäll i blont hår. Män   a v s k y r   shopping. Redan av att höra 
ordet Lafayette eller Cap Trois Milles får pojkar eksem.

Så ni kan tänka er vad som hände, när fotografen (som är 
kvinna) till krogkritikern (som är man) en decemberförmid-
dag sa: ”… och nu är det julklapparna som måste kirras. Vi 
åker in till den där nya shopping-mallen i Cagnes, Polygone 
eller vad den heter. 

”Va, till ett köp-helvete  …?”, svarade kritikern. ”Aldrig i livet.”

Naturligtvis blev det som kvinnan ville. Kritikern mötte fyra 
överraskningar: 

Det fanns, för det första, parkeringsplatser i överflöd - och de 
var gratis. 

Polygone ser, för det andra, inte ut som ett Domus i Borlänge. 
Det är i princip en utomhus-mall. Du vandrar på gångbanor 
mellan diskreta köplador. Längs vägen finns mycken konst, en 

del av den till och med smakfull. Det finns bänkar om man vill 
vila benen. Ingen muzak tränger ut ur träden.

Utbudet är väldigt, konkurrensen hård och därför, för det 
tredje, fick jag 45 procents rabatt på det par jeans som jag 
spontanhandlade. 

Till våra åtta barnbarn var ännu inget köpt. Men hungern sat-
te in och jag fick ingivelsen att fråga den chica jeansförsälja-
ren:  ”… och, Madame, när ni och era flickvänner äter lunch 
här ute, vart går ni?”

Det behövdes vägledning; inom Polygone finns 23 matställen 
och även om de flesta bara är sandwichkaféer och juicebarer 
så finns det flera riktiga restauranger och brasserier att välja 
bland och jag stod som åsnan mellan hötapparna.

Expediten tog fram ett litet block och skrev: ”La Terrasse. Le 
Corse. Pain Cocotte.” 

Jag okulärbesiktigade dem. Cocotte såg smakligt ut men kring 
krogen rådde förmiddagsstiltje. Därför fick vi inte prova den 
stora Brunos klassiska bakade potatis med svart tryfell serve-
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La Terrasse 
Cagnes-sur-Mer, Centre Commercial Polygone  

Riviera, 137 Avenue des Alpes, tel. 0493-735260,  
http://www.polygone-riviera.fr/W/do/centre/

fiche-restaurant-la_terrasse
Öppen måndag-lördag 12.00-01.00, 

stängd söndag.
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rad i en liten ”gryta” av bröd. Le Corse hette mera formellt La 
Villa Serena och korsikanska charkuterier är de bästa i värl-
den. Men… 

Det var då jag fann La Terrasse. I vintersolen ligger detta stora 
brasserie framför en konstgjord sjö i vilken en fontän sprutar 
vatten högt och i de mest sinnrika mönster. Det skapar fest-
stämning. 

Kön vår lång men hanterades fermt av Le maître d’hôtel. Bor-
den står på lagom avstånd från varandra men det är en plump 
i protokollet, att servetterna inte var av tyg. 

Den jättestora matsedeln var på brasseriers vis fylld med både 
de vanligaste rätterna och de mera ovanliga - soppor och sal-
lader, fisk och kött, pizza och desserter. Allt serverades i lagom 
stora portioner. Det fanns en snålmeny, Traditionnel, för 9 
Euro och en trerätters Classique för 20. 

Som amuse serverades vi en pumpasoppa och sedan valde vi 
rätter från à la carten, på vilken priserna pendlade mellan 14 
och 20 Euro. Serveringen var gladlynt men aningen långsam.

Risotto med Karl Johanssvamp.

Utsikt över den 
“spelande fontänen”.

Rikligt med Croquettes de cabillaud. Pilgrimsmusslor - mums!

Lika rikligt med gåslever till förrätten. Trevlig och glad servering.

Jag valde min förrätt från ett speciellt ”aperetiferbjudande” 
och det blev ett glas champagne med en bamsestor skiva 
gåslever. Fotografen tog bollar gjorda på morue (torsk) ser-
verad med tartar-sås. ”Som fish n’ chips när det är som bäst”, 
sa fotografen. Det var det som var den fjärde överraskning-
en - att maten i shoppinggallerian är noggrant tilllagad och 
smakar gott. 

Varmrätten för mig var coquille Saint Jacques, mysigt serve-
rade i sina skal stående på en bädd av effektskapande tång 
och serverade med  potatismos. Så goda som pilgrimsmusslor 
ska vara. Fotografen valde en risotto täckt med ett tjockt lager 
Karl Johanssvamp. 

Jag var på hemvägen tvungen att ge kvinnligheten ett erkän-
nande.


