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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

Inget vin, ingen mat - men 
mitt sjätte sinne räddade mig
Vår planering var föredömlig. Vi ville - en aning i smyg, ge-
nerade för att vara bonnigt nyfikna - ta en titt på Ingvar 
Kamprads så omskrivna vingård. Domaine de la Navicelle, 
belägen i Le Pradet, med en mil till Toulon (där Kamprad ju 
har ett jättelikt IKEA) och lika långt till Hyères seglarparadis.

Okej, tjuvtitt och sedan en gedigen lunch på traktens mest pri-
sade restaurang, La Chanterelle, av Michelinguiden beskriven 
som ”elegant” och ett jolie maison med une cuisine provença-
le délicate. Mums fillibaba!

Men tji!

Jo, Kamprads 18 tunnland stora vingård fanns där den skul-
le längs bygdens vindlande Route de Vin mellan Les Maures 
bergskedja och Medelhavet. Den vita villan är stor men inte 
särskilt snygg. Jag försökte två gångar besöka caven, före 
lunch kl. 12.15 och efter lunch kl. 16.15, men där fanns inga 
livstecken. Min plan att köpa några lådor IKEA-vin föll i bitar. 
(I ärlighetens namn ska konstateras, att ingenting på domai-
nen anspelar på dess berömde ägare eller hans framgångsrika 
varuhus; hans röda vin vann guldmedalj 2007.)

Den fina restaurangen fanns också. Den var Drömmen om Ri-
vieran från 50-talet: rosa dukar på gammaldags bord framför 
en charmigt ovårdad trädgård i vilken en sköldpadda spatse-
rade omkring. Det fanns till och med en baby-foot - ett gam-
maldags fotbollsspel.

Matsedeln utstrålade samma gedigna bevarande av 50 år gam-
la kvalitetstraditioner. Vi beställde rätter som var som hämta-
de ur Larousse Gastronomique, komplicerad och antikverad 
tillagning men beskrivna med fascinerande (och obegripliga) 
ord: queues de gambas sautées au caramel de framboise et 
tuile au parmesan och escalopes de pagre, dorade rose, à la 
crème d’anis.

Men sen var det stopp. Jag vet att jag låter som den okunniga,
korrupta och allmänt motbjudande sajten Tripadvisor, när jag 
noterar, att efter 35 minuter hade vi varken fått vatten eller 
apéritif på bordet. Servitören var en sömnig zombie och ver-
kade inte förstå vår irritation.

I stället för att ställa till en scen vandrade vi ut ur restaurang-
en - fortfarande törstiga och hungriga.
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6ème Sens 
Le Pradet, 67 Port des Oursinères 

Telefon 04 94 14 97 64 
www.restaurant-sixieme-sens.fr

Öppen kl. 08 - 01 årets alla dagar.

Parkeringsmöjlighet på gatan utanför och i hamnen.

Staffan Heimerson
Foto: Marianne Pihl

Vi rundade hörnet till Hamnpromenaden. Det goda humöret 
återvände. Ingen yacht var över 8 meter lång. Det fanns ing-
en enda Armani- eller Pradabutik. Barnen lekte på gatan för 
trafiken var noll. Farfar satt i skuggan med en pastis. Det var 
en badort i vilken ”Semestersabotören” kunde ha spelats in.

Vi valde inte. Vi gick in på första tillgängliga krog.

Bingo!

Den hette 6ème Sens - sjätte sinnet och var enkel med stolar i
gräslig apelsinfärg i restaurangen men mera lågmäld färgton 
på terrassen. Vi satt med utsikt mot den stillsamma hamnen 
Oursinières och dess fiskebåtar. Det var en annan värld än 
Cannes och Saint Tropez. Men Oursinières skulle kunna bli en 
konkurrent till kuststräckans turiststjärnor, Cassis och Ban-
dol. En vandringsled löper längs kusten.

Matsedelns rätter var rejäla och gammalmodiga. Fotografen 
utropade: - ”Pan bagna! Det har jag inte sett på en meny se-
dan jag var 17 år. Det var  1959 och jag var på språkresa på 
Côte d’Azur. Så franskt!”

Hon beställde en Pan bagna (pris € 17.50). Det är en korsning 
mellan en Salade Niçoise och en Big Mac: två brödstycken 
mellan vilka man klämmer in sallad, tomat, ansjovis, tonfisk, 
ägg, oliver och olivolja.

Jag tog en fisksoppa (€ 14) med uppenbart misstroende; jag 
hade kvällen innan på Lido Plage vid Promenade des Anglais 
ätit en Bouillabaisse som hade alla fel, främst att fonden bara 
var vatten. Men här - en mustig ljuvlighet understruken av 
vetskapen att buljongens alla fiskskrov och stjärtar strax inn-
an hade funnits levande 10 meter bortom terrassen.

Entrén till 
6ième Sens.

Avslappnad, effektiv servitör på 6ième Sens. Boulspelarna på andra sidan vägen.

Pan Bagna i modernare tappning. Klassisk efterrätt: glass med mycket vispgrädde.

Vi hade kunnat välja fisk på allehanda sätt, sallad med poul-
pes - bläckfisk, musslor med Roquefort, gambas med kryddor, 
etc. (€ 14-19).

Stället stoltserade - kanske som en gest mot kvällens mera 
ungdomligapublik - med tapas samt med pannkakor och våff-
lor med nutella med mera (€ 4.50).

För ovanlighetens skull var jag sötsugen och tog två kulor 
glass med mängder vispad grädde och genialt smaksatt med 
något som fick mig att utbrista: ”Nu vet jag vad limoncello är 
bra till.”

Fotografen summerade: ”Så blev allt bra till slut.”


