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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
Hjälp, var är jag? 
Svar: i Rimini, sommaren ’59
Ingen av de tourist trap-täta orterna längs Côte d’Azur är 

så förskonad och har så många goda förträffliga krogar 
som Antibes.

Där finns Bacon med lyx- och feststämning samt en stjärna 
i Michelinguiden. Stjärnprydda är också den mera proven-
calskt präglade Le Figuier de St-Esprit med lokal mat samt 
Les Pécheurs med all sin fisk. 

Mera modesta vanor och ostasiatiskt inspirerat är Place Jo-
seph och naturligtvis Ancre de Chine. Nere vid marknaden 
finns ett par godkända enkla ställen. 

Och Oscar, med en Bib gourmand-gubbe i Michelin, ska inte 
förglömmas; det var dit Rivieranytts förre krogkritiker Göran 
Ljung tog mig en gång, när jag var ganska ny i bygden. Jag 
fann Oscar gediget men aningen stelt.  

Men allra mest tips och rekommendationer, bland annat från 
fotografen som nöjd besökt restaurangen ett par gånger, får 
jag om Michelangelo. Min nyfikenhet var stor, när jag tog mig 
dit. För säkerhets skull bjöd jag med mig krogkritiker emeritus 
Ljung och hans hustru för att få fler gommar att hänvisa till. 

Michelangelo drivs av italienaren Mamo, som kröns av en vit 
kalufs ovan ett pojkaktigt ansikte. Han har genom åren varit 
en magnet för Rivierans kändisar. Han kan peka på fotogra-
fier av Leonardo di Caprio och Beyoncé (nej, nej inte tillsam-

mans), på Neil Armstrong, Woody Allen och Steven Spielberg, 
när de varit hans gäster. 

En garanti för gott värdskap - men det säger inte mycket om 
det är ett bra matställe; jag måste erkänna att jag undrade 
varför ett stort, känt etablissemang, beläget mitt i Antibes 
trivsamma kafé- och krogcentrum innanför le vieux mur, inte 
finns nämnt i Michelin. 

Kanske för att krogen är too much. Vi vandrade in och fick ett 
betagande mottagande vid ett öppet kök och dess pizzaugnar 
och med några romerska kejsarhuvuden i hörnen. Det blinka-
de och blänkte. 

Det var, sa någon i sällskapet, som interiören i den ”The Best 
Little Whorehouse in Texas”. Vi fördes vidare in i matsalen 
som en gång varit lyxmärket Chateau d’Otts gamla vinkällare 
och då var restaurangmiljön i stället dunkel. Som kvalitets-
garanti fanns på väggarna bilder på Ava Gardner och Dean 
Martin, vilka dock  i n t e  varit där.

Jag drabbades av en déjà vu. Var är jag? Jisses ja, detta är 
charterturistens dröm, Rimini sommaren 1959. Diskret 
strömmade det italienska schlagers ur väggarna och nu, i per-
fekt tajming, kom - ni måste tro mig - ”Volare”. Volare heter 
egentligen ”Nel blu dipinto di blu” och var 1958 med Domeni-
co Modugno Italiens bidrag till Eurovisionsschlagern. ”Vola-
re” blev trea och har varit en plåga sedan dess. I Sverige blev 

Rivieranytts omdömen:
Vardag (1) eller fest (5) 
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Ambiance 
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Prisvärt 
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Le Michelangelo
 Antibes Juan les Pins, 2 rue des Cordiers

Telefon 04 93 34 04 47
www.michelangelo-mamo.com

Öppen för lunch och middag tisdag-lördag, 
stängd en månad från 4 januari.
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titeln ”I det blå” och det var Lasse Lönndahl som sjöng.

Det finns alltså skäl att se upp med Michelangelo. En svensk 
kroghabitué från Vencebygden hade i förväg gett mig det 
aningen rasistiska omdömet: ”Trevligt - men för många rys-
sar.”

Matsedeln är helt igenom italiensk, rikhaltig, både traditionell 
och varierad. Naturligtvis med fem sorters pizza. Fisken säljs 
i hektopris.

Till förrätter valde vi bresaola, vilket ju är lufttorkat nötkött, 
en ravioli in salsa al tartuffo, ravioli i tryffelsås, som bara var 
hälften så god som den lät, och - bäst - en ugnsbakad auber- 
gine med parmesan.

Som varmrätt kom en risotto med pilgrimsmusslor och havs- 
kräftor (31 €), och en galetto alla brace, en kyckling grillad 

Galetto alla bracce.

Öppet, inbjudande kök.

Risotto med skaldjur. Raviolini in salsa al tartuffo.

Pizzerian. Osso bocco med fänkål.

över koleld (26 €). Ingen klagade. Men ingen gick i taket av 
lycka. 

Själv åt jag en milanesisk klassiker, osso bucco,  kalvlägg 
med ben som kokas mört och serveras med fänkål, vitlök 
och rivna citronskivor (26 €). Rättens signum är ett kraftigt 
stycke ben ur vilket man skrapar den läckra, vita, feta mär-
gen. Jag missar den aldrig , när den finns på menyn men nu 
var den bara sisådär.

På väg hem i bilen frågade emeritus Ljung mig: ”Tänker du 
skriva om krogen?”

”Ja, det tror jag.”

”Hmm”, avslutade Ljung samtalet.


