
      Februari 2017  -  RIVIERANYTT    45

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

Bara ett hål i väggen...
Men vilket hål!

I Valbonne - en av Côte d’Azurs svensktätaste byar - fick jag 
skäl till självrannsakan:

Det är dags, Heimerson, att dra ner lite på din allergi mot 
”bara ett hål i väggen”. Och var inte arrogant mot en ”trång, 
idyllisk gränd”.

Det är värt ett resonemang.

Restauranger som ”bara är ett hål i väggen” romantiseras. 
Kocken har alltid för litet kök. Serveringspersonalen snubblar 
mellan bord som står för trångt. Ja, det förekommer på en del 
av dem god mat. Men förrådsutrymmena är för små för att ge 
underlag för annat än 5-6 standardrätter.

Och ”trång, idyllisk gränd” är en hyllning till våra vardagslivs
omoderna, opraktiska provensalska byar.

Men en värderad redaktionsmedlem, Gunilla Bohman, maila-
de mig tips ”om en liten restaurang med otroligt vällagad mat 
- relationen kvalitet - mat är mycket bra”.

Tipsaren tillfogade: ”Ägaren och tillika kocken, Richard Meb-
khout arbetade som kock på stjärnrestaurang i Schweiz men 
också på en stjärnkrog i Paris och även i Libanon (men då utan 
stjärnor). Med sin fru ville de öppna något eget och …”

Ni ser: en story! Regel: en krog utan en story är sällan värd att
prisas. Och researchen låg - hoppsan - uppdukad framför mig. 
Tack, Gunilla. Den enda uppgift jag saknade var förnamnet 
på hustrun.

Namnet är Corinne, en effektiv kvinna med ett välkomnande 
leende och tålamod under beställningen.

”Hålet i väggen” har 12 platser plus 12 på trottoaren. Det 
backiga Valbonne mellan Cannes och Grasse är ju en värld 
av palmer och pinjer, välmåga och god smak, dyrbara men 
diskreta villor gömda bland gröna kullar. Byn är en juvel, där 
kyrkklockan två gånger i timmen sänder sin klang över byns 
berömda Place des Arcades. Rue de la Fontaine ligger bara ett 
kvarter från Placen. 

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

3
4
4
4
4

La Table by Richard Mebkhout 
6 rue de la Fontaine, Valbonne 

Telefon 04 92 98 07 10 
Facebook, sök: La Table by Richard Mebkhout

Öppen för frukost och lunch vardagar, inklusive lördag 10-15 
och middag 19-22, dock stängt onsdag, söndag bara middag 19-22.

Parkeringsmöjlighet: Ingenting i närheten av gränden 
och La Place Resignera, ta stora P-platsen vid infarten.
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Gränden lever upp till våra föreställningar om en charmig, 
idyllisk, provensalsk liten gågata - trång, naturligtvis, bilfri, 
husfasader i både gul och röd terrakotta och blommor i föns-
tersmygar och på balkonger.

När vi slagit oss ner vid ett av borden ute i gränden bar Corin-
ne in amuser, bland annat en mild tomatsoppa och en rulle 
fylld med chèvre.

Fotografen valde förrätt och varmrätt från menyn Retour du 
marché för 19 €. Jag lyxade till mig med en Le Menu Carte för 
39 som även gav en dessert och blev extra dyr därför att jag 
valde en linguine à l’encre de seiche et homard ty det rådde 
ett hummerillägg om 5.

Första kommentaren blir: hummertillägget är befogat. I 
hummerrätter brukar ju frågan vara: … och var är hum-
mern? Hummer låg här röd och grann i stora bitar och 
många lager och vilade på en bädd av tunn grön spagetti 
med en aning fänkål och blomkål. 

Hummern var scenens dominerande stjärna. Så är det ock-
så när ”dagens” är en risotto au homard.

Som förrätt hade jag - ganska banalt, medger jag - ätit ett 
stycke anklever, stort som sex legoklossar, med marmelad på 
rödlök.

Fotografen valde som förrätt en salade du pêcheur med ton-
fisk, rökt lax, stekt lax och rouget, enkelt och smakligt upp-
lagd, inte en salig röra. Varmrätten liknade förrätten: en en-
semble av anka, vaktel och kyckling som låg på en bädd av 
medelhavsgrönsaker.

Min dessert var en pistaschkaka, en glasskula och fikon i ho-
nung (barnbarnen skulle varit med!).

Restaurangens skylt i 
den smala gränden.

Vänliga, effektiva Corinne 
bland borden i gränden.

Kocken/ägaren förklarar 
med entusiasm sin matfilosofi.

Salade 
du Pêcheur.

Vaktel, kyckling och Medelhavsgrönsaker.

La Table RMs interiör.

Fikon med  glass och pistagekaka.

Aptitretande amuser.

Matsedeln har intressanta rätter, otypiska för ett hål i väggen,
till exempel, quasi et ris de veau, alltså kalvbräss samt en 
coeur de saumon mariné à l’aneth, alltså en Valbonnevariant 
på gravlax.

I den vanligtvis otillförlitliga Tripadvisor finns ett omdöme: 
”Maten är av enastående kvalitet och värdig en Michelinstjär-
na.” Nja. En dag kanske.

Monsieur och Madame Mebkhout måste få mera plats. 

Hålet i väggen är värt ett besök men utan Gunillas tips hade vi 
säkert missat det. Det bästa hålet i Valbonne! 


