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Heimerson värdesätter om ni tipsar honom om krogar ni tycker han 
ska pröva på och han nås på: staffan.heimerson@schibsted.se

Med Heimerson på krogen

Benjamin är en bjässe i köket
i vingårdarnas Disneyland

Château de Berne är Provences kanske vackraste vingård 
och en av de mest öppna för en törstande allmänhet. 
Vacker och äventyrlig alla årstider men allra mest nu i 

september i vinskördstider.

Slottet är beläget djupt inne i vildmarken och när vi bad vår 
Google Map om hjälp ledde appen oss på värdelösa villovägar. 
Vinlandskapet förvandlades till Tarzandjungel.

Men framme - och med ett glas av slottets bleka rosé i han-
den - överblickade jag anläggningen, där den ligger bland 350 
tunnland vinodlingar. Det är ett hotell (med rum som kan 
kosta upp till 12.000 kronor natten). Det har stora ytor för 
event. Det är centrum för jippon som veteranbilsrallyn. Det 
har en amfiteater för konserter och andra konstnärliga mani-
festationer. Det har en lantgård med djur. Vinprovningen är 
välordnad (och priserna höga). Souvenirbutiken är stor och 
har allt man (inte) önskar sig.

Château de Berne är, slog jag fast, vingårdarnas Disneyland. 
Den ligger på en gren av Via Aurelia och namnet kommer från 

Sankt Bernhard, det helgon som skapade cisterciensorden och 
är skyddshelgon för biodlare, ljusstöpare, vältalighet och hän-
givelse, inte från den Sankt Bernhard som gett namn åt den 
berömda hunden. Man har i chateauets terräng hittat en äkta 
amfora från romarrikets dagar. Den verkliga nystarten kom 
1995, när den brittiske miljonären Dixon - han skaffade sig 
patentet på ögonlinser - köpte slottet. Han byggde nya källare, 
röjde mark, använde sig av modern teknologi och blev syno-
nym med begreppet ”vinturism”. 

Det drivs med framgång och - viktigare - tack vare att fru Dix-
on är italienska med sinne för design och god smak. Fotogra-
fen sa: ”Det är det snyggaste jag har sett.” Smaken märks i 
stort och smått: slottet är en ljuvlighet för ögat, vinbuteljerna 
är fyndigt fyrkantiga. 

Och naturligtvis äter man också på Château de Berne. Man 
spisar gott.

För två år sedan engagerades en bygdens framgångsrike son, 
Benjamin Collombat att ta hand om slottets två restauranger. 
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Le Bistrot de Benjamin 
Château de Berne, Route de Salernes,  

mellan Lorgues och Flayosc 
Telefon 04 94 60 43 51

Öppen för lunch och middag veckans alla dagar under högsäsong,  
bara för lunch höst och vinter. Parkeringsmöjlighet: inga problem.

Staffan Heimerson
Foto: Marianne Pihl

Viktigast är naturligtvis Le Jardin de Benjamin, som redan 
efter hans första säsong belönades med en stjärna i Guide 
Michelin och som karakteriseras som ”modern, romantisk”. 
Benjamin har gått restaurangskolan i Nice och drev tills för 
två år sedan den enda enstjärniga krogen i Draguignan. När 
Benjamin försvann, försvann stjärnan.

Men viktig är också Le Bistrot de Benjamin - sommar, vår och 
höst en sorlande terrass med enkla bord med rutiga dukar och 
gammaldags kaféstolar bland blommor och blader, vintertid 
rustikt inomhus, biblioteksinspirerat med öppen brasa, läder-
fåtöljer och nersuttna soffor. Michelinkarakteristiken lyder: 
”traditionellt kök, trivsamt”.

Vi valde bistron. Det var en vanlig vardag men fullsatt.

Vi tog den lilla menyn (26 €) med förrätt och varmrätt eller 
alternativt varmrätt och efterrätt. 

Fotografen startade med wokade nudlar och grönsaker och 
svamp med asiatisk touch smaksatt med soja. Själv åt jag en 
minestrone som - hipp hurra! - serverades kall. Grönsakerna 
var allt från morrötter och blomkål till fänkål. Kryddat med 
pesto. På anrättningen låg ett chorizoskum. Detta blandade 
sig väl med buljongen. Det var en frisk sommarinnovation.

Ett slott bland oliver och lavendel. 
Så provencalskt.

Nudlar med asiatisk touch. Bar med grönsaker. Benjamin Collombat. Foto: www.chateauberne.com

Bavette de boeuf med sås 
på grönmögelost.

Den välförsedda butiken. Från kryddburk till rottingfåtölj 
och allt däremellan.

Varmrätten var för fotografen fisk, en grann, grillad filé av bar 
(ungefärligen havsabborre) med en aiolisås. Jag åt, aningen 
banalt, en bavette de boeuf, välhängt kött, smakligt uppsku-
ret, som jag lystet doppade i ett glas med sås gjord på grön-
mögelost.

Från à la carte-menyn hade vi i prisklassen 14-16 € kunnat 
välja ceviche, getost, etc, och varmrätter för 22-23 € som lax 
eller lamm. Som vinturister hade vi inte skämt ut oss med att 
beställa en pizza för 14-16 €.

Vi drack naturligtvis husets rosé och noterade sanningshalten 
i en recension i Sydsvenskan: ”Passar till allt, duger till inget.”

Och det var som om det stode över hela etablissemanget en 
reklamslogan: ”Ja jisses va bra de e i Provence.”


