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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

Sand och sardiner på 
Brigitte Bardots strand

Det första som du kastar av dig, när du kommit till den le-
gendariska Le Club 55 (Le Club Cinquante-Cinq, inte Fifty 
five som är frestande för oss utlänningar att säga) på en av  
Saint-Tropez omtalade sandstränder är - nej, inte skjortan och 
brallorna. Det som ryker är de fördomar jag burit med mig.

Mina fördomar om 55 var enkla: ett högfärdigt inneställe för 
diskutabla kändisar (vem vill sitta intill Paris Hilton, Kate 
Moss, Elton John eller Angelina Jolie?), en lekplats för beru-
sade kungabarn (lär dom sig aldrig?) och ett ställe för nyrika 
ryssar att visa upp sig på, köpa champagne, skaka om flaskan 
och spruta på varandra. Vulgariteten underströks, när ett re-
sereportage från platsen fnissigt formulerade: ”Bikini tops 
optional.”
 
Trash och tingeltangel. Nej, fy fan!

Men när jag - efter starka påtryckningar från gästande svensk-
ar, som dessutom reserverat bord - äntligen kom dit, fann jag 
att inte en enda förutfattad mening infriades. 

Le Club 55 är en stor, stor familjevänlig strandrestaurang som 
står för raffinerad men chosefri enkelhet. 

Men Brigitte Bardot finns där på en stort och förtjusande foto-
grafi, sannolikt taget i samband med Och Gud skapade kvin-
nan 1956, en nu antikverad film om lösaktigt tonårsliv. 

Det var med det legenden om 55 föddes. Genevieve och Bern-
hard de Colmont kom till Saint-Tropez, när det fortfarande var 
ett sött men anspråksfullt fiskeläge, där ingen ännu kommit 
på idén att slänga behån. De köpte 1955 en strandplätt i Pam-
pelonne, byggde en hydda, grillade sardiner och sålde till sina 
vänner och kallade sitt ställe en ”club” för att slippa släppa in 
dem de inte gillade. Roger Vadims filmtrupp anlände somma-
ren efter och Genevieve ombads utspisa den. The rest is history.

Restaurangen ligger bara 80 meter från Medelhavets salta och 
ganska rena vatten, där yachterna ankrar upp 100 meter ut. 
Men från stranden anar man inte anläggningen; den är som 
en anonym oas i öknen. 

Men de dåliga manéren, brackigheten och berusningen, 
vårdslösheten med champagne? Sonen Patrice, nu 70, tog 
över som patron för trettio år sedan. Jag fick några ord med 
honom och han sa: ”Inte här.” Han pekade: ”Där! På de andra 
… Kon-Tiki...”
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Le Club 55 
Plage de Pampelonne; 43 Boulevard Patch,  

Ramatuelle, telefon 0494-798434 
www.club55.fr

Öppen enbart för lunch 12.15 - 16.30 veckans alla dagar året runt, 
stängt i händelse av regn.

Parkeringsmöjlighet: Valet parking med dricks.
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Jag borde inte varit häpen över de goda fasonerna på 55. Jag 
hade ju läst Peter Mayles skildring i hans matbok Bon Appétit: 
Trots Rivierapublikens ”arrogans, njugghet, otålighet, brist på 
hänsynstagande, stöddighet, ohederlighet och småtjuveri … 
finns här Club 55 som en gästfrihetens tillflyktsort”. Många 
barn, ännu fler hundar. Det pratades mycket mellan borden. 

Det var bara att borra ner tårna i sanden och hugga in. Enkla 
vita trästolar, tillräckligt stora riktiga tygservetter, ingen stö-
rande pop (fast en folkmusiktrio på gästspel mellan borden), 
vitklädda, snabbfotade men vänliga servitörer. 

Matsedeln är stor men rätterna enkla. Vi åt som förrätt ett 
väldigt fat dagsfärska grönsaker från 55s egna odlingar, cru-
dités, paprika, tomater, endiver, fänkål, blomkål, etc som hela 
serverades på en korkplatta. Vi skar och vi bröt och doppade 
godbitarna i en anchoïade med mycken sälta. Gott men dyrt 
(32 € per person). 

Yachter 
på redden.

Det vackra, fräscha grönsaksfatet. Husets eget rosé.Pinfärska grillade sardiner.

Patrice och 55:s mest kända gäst.

Vi valde grönsallad som tillbehör till sardinerna.

Musikunderhållning. Svärdfisk med grönpepparsås och ratatouille.

Le patron Patrice välkomnar några av gästerna.

De flesta i vårt sällskap tog sedan sardines grillées (31 €), som 
var så färska att de sprattlade på tallriken. Själv tog jag svärd-
fiskskotlett med pepparsås (39 €) och serverad med ratatouil-
le, stekt tomat och ris. Mjäll och god. 

Det fanns en ”dagens”, moules marinières, för 24, och spare 
ribs för 32, kött av god kvalitet (charolais) om mot förmo-
dan någon skulle önska det, till och med en hamburgare gjord 
på hästkött (32 €), sallader, melon med skinka, en ostassiett  
(18 €) och fransmännens vanliga desserter. Billigaste rosén 
kostade 35.  

Helhetsintrycket? Kaos. Men kontrollerat kaos. Längtar till-
baka.


