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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

Kustens bästa fisk 
äter man på Bacon

Jag visste, att jag skämde ut mig. Men nyfikenheten röjde un-
dan mina hämningar. När alltså en stilig, säker kvinna gled 
genom Bacons ljusa, öppna, distingerade men schablonmäs-
siga matsal - vita dukar, vidunderlig utsikt över Baie des Ang-
es, där en regatta pågick - gjorde jag antagandet:

”Vous êtes la propriétaire, Madame…?”

”Oui, Monsieur.” 

”Då, Madame, ska jag fråga. Namnet? Bacon? Är det bacon 
som i egg and bacon? Eller är det den engelske filosofen och 
statsmannen, samtida med Shakespeare, som spökar?”

”Monsieur, det är vi. Namnet Bacon har funnits i vår stad i 
hundratals år. Den förste med vårt namn var stadsombuds-
mannen i Antibes. Notarien. Vi har spårat honom till år 1124.”

Och nu alltså, 900 år senare, har vi Eve Bacon. Men ännu 
mera fantasieggande är, att den som ger Bacon dess befogade 

rykte, att vara Rivierans allra bästa fiskrestaurang, är hennes 
pappa Didi Bacon, en senig, vithårig man som är kung i sitt 
kök och som varje morgon året runt åker till marknaden For-
ville i Cannes och gör dagens uppköp. Pappa Didi är en älskad 
men fruktad kund. 

Bacon är ett av de få ställen i Provence och på Côte d’Azur, 
vars krognamn i sig är garanten för en classy upplevelse; det 
har inte med Michelinstjärnor att göra. De andra är l’Oasis i 
Mandelieu, Colombe d’Or i St-Paul-de-Vence, Le Petit Nice 
i Marseille, Club 55 vid St Tropez, Louis XV i Monte Carlo, 
Bastide de Moustiers i Moustiers-Sainte-Marie och Tetou i 
Golfe-Juan. (Men inte Negresco i Nice och inte Grand Hôtel i 
Cap Ferrat; de hamnar i kolumnen tacky.)

En internationell personlighet i kretsen Snobbar som jobbar på 
Rivieran, den schweiziske parfymkungen Thierry Wasser be-
skrev i en lyxtidning sin weekend. Han längtade efter bouilla- 
baisse och han slets mellan Bacon och Tetou. Hans dom:  
”Tetou is a close second to Bacon.”
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Bacon 
664 Boulevard de Bacon - Cap d’Antibes 

Telefon 04 93 61 50 02 
www.restaurantdebacon.com

Öppen för lunch onsdag-söndag, för middag tisdag-söndag. 
Helt stängd vintertid 1 november - 28 februari. 

Parkeringsmöjlighet vid restaurangen.

Staffan Heimerson
Foto: Marianne Pihl

Okej, då vet vi det. På Bacon serveras bouillabaisse på fyra 
olika sätt. Som stor rätt kan den bara beställas av två perso-
ner samtidigt och kostar då - håll i er! - 125 Euro per person. 
Jag åt den nyligen på konkurrenten Tetou (samma pris) - så 
sagolikt god att jag efteråt sa: ”Hur kan de servera den så bil-
ligt …” Om soppan kompletteras med en liten hummer stiger 
priset. Med langust (en hummer utan klor) stiger priset till 
165. Men rätten finns också som en dégustation och kostar 
då ”bara” 75. 

Bacon är uteslutande fisk och skaldjur, om vi bortser från 
en enda kötträtt, en carré d’agneau samt gåslever som för-
rätt. Languster och hummer serveras på många förnämliga 
sätt men ostron och musslor finner inte nåd inför Papa Didis 
ögon. 

Fisk av alla slag, svåröversatta till svenska - loup, daurade, 
chapon, sar, corb, Saint-Pierre, marbre, pageot, denti och 
mostelle - tillreds enkelt - grillat på fänkål, ångkokt eller i 
papillote. De serveras med olivolja, basilikasmör, en smörsås 
eller på en bädd av buljong. 

Det kan inte vara godare. 

Men priserna? Den angenäma räddningen är, att veckans 
vardagar serveras en tre-rätters lunch för 55. Den är en full-
träff. 

En liten paj med paprikaröra var en enkel amuse. Fotografen 
åt som förrätt ravioli fylld med fisk och tryffelsmulor. Själv 
föll jag för fisksoppan, som var rejäl och välsmakande, med 
överdådig rouille spetsad med saffran. Men häpet noterade 
jag, att vi hemmavid gör godare croutonger än Bacons. 

Därefter serverades tre stora bitar Saint-Pierre (som har 
den överraskande översättningen Sankt Pers fisk på sven- 

Utsikt över land
och hav.

Pappa Didi Bacon med dottern Eve. En fena på att bena.Fisk som trädgårdsdekoration.

Dagens fisk på buljongbädd med tomatröra och grönsaker.

Ravioli med fisk och tryffelströssel.

Husets specialdessert, en Millefeuille.

Ljus och elegant interiör.

ska) i papillote på en tunn bädd av kryddad buljong. Blom-
kål, sparris och potatis, al dente, serverades i en liten skål. 
Detta hade enkelhetens raffinemang och smakade i Sankte 
Pers anda himmelskt. Det bli väldigt svårt att efter detta laga 
fisk i hemmet. Om det finns en hemlighet är den, att fisken 
är dagsfärsk. 

Efterrätterna var naturligtvis i samma enkla anda. Fotogra-
fen åt sorbet, jag tog den Millefeuille (tusenblads) som hov-
mästaren speciellt rekommenderat. Den serverades ljum-
men med vaniljkräm mellan bladen.

Fotografen försökte vara rolig när vi masade oss mot bilen: 

”Att prata priser efter så god fisk är rena löjan.”


