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Bra version av den franska paradrätten
Sydsvenskans krogkritiker Bong smakar Bretagnes paradrätt crêpe och dricker cider
till.
Av:
Bong

Det är inte lätt att dölja att det är pannkaksproduktion man håller på med. Trots
att Crêperiet på bottenplan ser ut som ett helt vanligt kafé, ligger doften från
laggen tung över inredningen. En trappa upp sitter gästerna i små grupper och
äter bovetecrêpes med fantasifulla fyllningar och än mer innovativa namn,
samt dessertpannkakor gjorda på vete.
Här finns även några förrätter i form av blinier och en soppa, men vi tycker att det
räcker med två mjölbaserade rätter var. Vi hade dock gärna provat oss runt bland de
olika torra cidersorterna, men det är bara en som serveras på glas. Låt oss hoppas
på att den nytrendiga cidern snart blir folklig, så att fler flaskor kan hållas öppna.
Vår första crêpe heter Depardieu, kostar 119 kronor och är en fransk tolkning av den
svenska gubbröran. I mitten av en tunn boveteförpackning ligger kokt potatis i skivor
tillsammans med rödlök, ost, ansjovis och crème fraîche. Och kan man tänka sig, det
fungerar alldeles utmärkt. Den i grunden relativt anonyma crêpen, med en dovt
murrig ton av det glutenfria bovetet, blir med ens det frasiga skal som i vanliga
gubbrörefall hade bestått av en liten rostad brödbit eller en skiva kavring.
Också Bruni-Sarkozy för 109 kronor är skön om än något överlastad. Här trängs
brieost med valnötter, bacon, spenat och soltorkade tomater, som om man haft svårt
att bestämma sig för vilken riktning man velat röra sig i, den italienska eller den
franska eller kanske någon helt annan. Bäst blir det när vi själva delar upp fyllningen i
mindre råvaruteam, istället för att försöka äta allting på samma gång.
Crêpen är den franska regionen Bretagnes paradrätt. På de professionella
crêperierna gräddas de tunna kakorna på roterande laggar, för att öka
produktionstakten. Inte heller här behöver vi vänta särskilt länge på våra crêpes och
dessutom pratar delar av personalen engelska med fransk brytning.
Bland efterrättspannkakorna hittar vi fler finurliga, franska namn och bestämmer oss
för att prova Rosseau för 79 kronor och Sartre för 69. Den första innehåller små
tärningar av ett ganska tråkigt och alltför fast äpple, förmodligen importerat, kryddat
med för mycket kanel och för lite socker. Den utlovade calvadosen går oss förbi, men
det är gott med helt vanlig vaniljglass till.
Pannkaka nummer två är en ljummen ostbricka, fylld med ädelost, päron och
honung, vilken hade smakat ännu bättre om frukten varit mer mogen. Egentligen är
de båda en smula för maffiga för att fungera som desserter, vi borde kanske bara
hållit oss till den enklare Piaf, med socker och citron.
Dessutom känns den klassiska vetemjölspannkakan lite för snäll och slätstruken i
jämförelse med den sturskare bovetecrêpen, vilken utan tvekan är anledningen att gå
hit. Den och de sympatiska ciderflaskorna.

