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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
Årets fynd: enkelt och originellt, 
provensalskt och stjärnmärkt
”Där är det!”, tänkte jag redan, när jag på en slingrande väg 
ovanför Medelhavets glittrande vatten och kustens taggiga klip-
por såg det gula, lantliga värdshuset. ”Det här blir vårens fynd.”

Så provensalskt! Och med ett citat från Viktor Rydberg - ”vad 
rätt du tänkt, vad du i kärlek vill” - prisade jag min klokskap 
att söka mig hit genast jag konstaterat, att den 32-årige krö-
garen (det är han som bär det provensalska förnamnet Nans) 
detta år belönats med en Michelinstjärna. 

Jag har recenserat sydfranska krogar i sju-åtta år. Varje år 
tycker jag mig ha gjort ett  f y n d , vilket bör prisas på alla 
andra krogars bekostnad. Det var ett år Alain Ducasses Basti-

de de Moustier (som fortsätter att hålla sin klass) och senare 
l’Aromate i Nice (som jag slumpmässigt upptäckte redan inn-
an den fått sin stjärna). I Arles var det den tvåstjärniga l’Ate-
lier de Jean-Luc Rabanel (trots att den bjuder avsmaknings-
meny i stället för riktig à la carte) samt den ljuvliga La Petite 
Maison i Cucuron.

Och nu Nans längs en av Côte d’Azurs grannaste kuststräckor 
mellan Cassis och Bandol och med utsikt över l’Ile Verte och 
halvön le Bec de l’Aigle.

Kocken/krögaren Nans Gaillard har fått sin utbildning av 
mästarna Ducasse och Joël Robuchon samt på Laserre i Paris. 

Rivieranytts omdömen:
Vardag (1) eller fest (5) 
Mat 
Ambiance 
Service  
Prisvärt 
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La Table de Nans
 La Ciotat (”stadsdel” Liouquet), 

126, Corniche du Liouquet, tel. 04 42 83 11 06, 
www.latabledenans.com

Öppen för lunch 12.00-14.00 alla dagar utom måndag, 
för middag 19.30-22.00 alla dagar utom söndag kväll, 

dock öppet även då i juni-september. 

Staffan Heimerson
Foto: Marianne Pihl

Hans signum är: enkelt, fräscht, elegant. Ogenerat kallar han 
det La Table de Nans. 

Det gäller lokalen, som är ljus och milt gråtonad, med plats för 
50 plus 60 på terrassen. Det gäller maten som är modern men 
okonstlad. Matgästerna är solventa och borgerligt matglada.
Det finns en menu affaire, med förrätt och varmrätt för löjligt 
billiga 21 € och med efterrätt för 25. Men när dagens fisk var 
slut avstod vi från den. 

I stället åt vi à la carte med nötter och en amuse som start, en 
mousse på morötter, ingefära och sesam. Den ackompanjera-
des av tunna skivor chorizo av flera sorter och moussen var 
som en smekning i gommen.  

Som förrätt valde både fotografen och jag en carpaccio på 
svärdfisk. Fisken kom i form av små två centimeter stora kva-
drater, så tunna så att det var nästan genomskinliga. Det var 
säkert fler än femtio, vilka i sin tur formade en stor kvadrat. 
Snyggt. Och gott. De var behandlade med gräslök, Espelett-
re-peppar, olja och lime. En hyllning till Provence. 

På fisksidan hade vi, om vi önskat, kunnat äta pilgrimsmuss-
lor, langoustiner, St Petersfisk eller en bouillabaisse till gun-
stigt pris (39 €).

Carpaccio på svärdsfisk.

Mästerkocken Nans framför 
entrén till sitt värdshus.

Kalv med grönsaker. Nans i full fart i köket.

En sista touche i köket på carpaccion. Risotto med tryffel som tillbehör till kalvrätten.

Vidunderlig utsikt, bara den värd en utflykt.

Kötträtterna var originella. Fotografen valde den billigaste 
(27) som var en bœuf la joue, ett långkok på oxkind med oli-
ver, lök och vinsås i mängder. 

Själv åt jag  en filet de veau (39) som serverades - vi tar det 
på franska, det blir så läckert - poêlé, légumes mijotés, lang-
ues d’oiseau aux brisures de truffes noires et parmesan.  Ja, 
tryffel garnerad på de kraftiga kalvbitarna. Okej, jag medger 
att jag var en smula skeptisk; i min puritanism vill jag inte se 
tryffel slösas på fisk och kött utan bara serverad till pasta, en 
omelett eller en potatis. Men det sonades kalvens tillbehör, en 
ljuvlig risotto - med ännu mera tryffel.

Efterrätterna var de traditionella franska.

När jag återvänder ska jag pröva duvan, stekt i vitlök och gar-
nerad med grillad gåslever och en broccolimousseline. Jag ska 
kolla om jag än en gång vill utropa: 

Vilket utflyktsmål!


