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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

Fiskelycka 
mellan Promenaden 
och Croisetten
Jacques Maximin är en namnkunnig kock och krögare 

i vår del av världen. Han har drivit flera stjärnmärkta 
krogar och när jag ser honom fotograferad i Financial 

Times, sitter han i samtal med den mest framgångsrike res-
taurangmannen i världen, Alain Ducasse - och det är på Maxi-
mins måttfulla, low-key sylta Bistrot de la Marine på ”fel sida” 
av strandpromenaden i Cros-de-Cagnes de sitter.  

Maximin,  skildrar sin krogs attraktioner: Le Ciel, Le Soleil, 
La Mer. 

Bra. Men jag gör det bättre: 
Himlen, solen, havet - och  f i s k e n !

Det är fisken som gör Marine till en attraktion, där krogen 
ligger bland många andra på det stycke kust mellan Nice och 
Cannes som vi i forna tider lätt kunde bortse från: Cros-de-
Cagnes hade en strand av stenar och området ovanför var 
låg-status. 

Det var en jättestorm, har det sagts mig, som förvandlade allt. 
Cagnes blåste bort. Av stranden blev ingenting kvar. Nystart. 
Bred, mjuk sandstrand och gott vatten i vilket bygdens tappra 
pensionärer badar året runt. 

En 3,5 kilometer lång strandpromenad som inte ligger mycket 
efter Nice des Anglais och Cannes Croisettes. Där finns inli-
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Bistrot de la Marine
 96 Promenade de la Plage, Cros-de-Cagnes, 

Cagnes-sur-Mer, tel. 04 93 26 43 46
Öppen onsdag-söndag, stängd mitten av december 
till mitten av januari - www.bistrotdelamarine.com 
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ne-åkare, joggare och uthyrning av samma blå cyklar som i 
Nice. Alla hus har pyntats upp. Det känns intimt som i Bandol. 
Sommarstämning råder. Och de flesta krogarna - och de är 
många - är hederliga men inte märkvärdiga och bjuder ut sig 
med sin ”dagens” för 14 Euro. 

Maximins Marine är särlingen. Krogen har en enda kniv och 
gaffel i Michelin och naturligtvis ingen stjärna - den till och 
med kör med pappersservetter, vilket normalt är ett sätt att 
diskvalificeras från omnämnande i denna krogspalt. 

Men där serveras lysande fiskrätter. Jag har på kort tid ätit tre 
gånger på Marine, varje gång nöjd, varje gång  i sällskap med 
fler än fotografen, senast med den älskvärda Madame Louvet, 
som om sin fiskgratäng sa: 

”Mon brandade est excellent!”

Genom tur - eller tack vare att den Gitanerökande Patrons 
omvittnat koleriska humör mognat och mildrats -  har jag ing-
en gång haft anledning att minnas varningsorden på  webb-
sajten Trip-advisor: ”Olyckligtvis är ägaren en tyrann, så om 
ni har några problem, räkna med att bli behandlad i enlighet 
med detta.”

I stället är den nätta, ur-parisiska Mme Maximin den som är 
maître och hon sköter sysslan med bravur. Terrassen tar 50 
gäster. Även inomhus är - på en krog som funnits sedan 1869 
- trivseln stor enligt devisen la gastronomie de la mer mijotée 
dans l’esprit bistrot, ett havets kök som puttrat samman en 
bistrots atmosfär.

Fisken är sprattlande färsk. Den tillreds med enkelhetens raf-
finemang. Berömda är de marinerade och grillade sardinerna 
(ofta slut på grund av dålig fiskelycka). 

Senast spisade fotografen - enligt dagens erbjudande, två 
rätter à 30 Euro - sardiner Niçoise, helt enkelt marinerade i 
olivolja, citron och kryddor. Därefter tog hon kuber av snabb-
grillad tonfisk och risotto med grönsaker. 

Själv åt jag en tartar på rå fisk med tomat, rosépeppar, basili-
ka, olivolja och citron. Det följdes av friterad, färsk ansjovis, 
just så gott som det låter. 

Det vi åt faller galant in under Mästaren Ducasses beskrivning 
av kollegan Maximins kokkonst: ”La véritable cuisine du so-
leil.”


