M&B

|

gourmetguide

Mad & Boligs Top 10

gourmet
til under en tusse
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God mad og havudsigt
behøver ikke at lægge
feriebudgettet i ruiner.
Her får du Mad & Boligs
Top 10 over restauranter
landet rundt, hvor du kan
få en gourmetmiddag
med med vin for under
1.000 kr. kuverten.

Lieffroy
Fynske råvarer og franske
køkkendyder danser vals hos
Lieffroy i Nyborg. Her ender
lokale jordbær, fisk fra Storebælt
og rygeost på tallerkenerne, uden
at det bliver dogmatisk og nynordisk. Chefkok Patrick Lieffroy
slår takten an med erfaring fra
Falsled Kro og inspiration fra
sine franske rødder.
Lieffroy

Skræddergyden 34
5800 Nyborg
www.lieffroy.dk
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Nyborg

Restaurant Bind
Kruså

Med idyllisk udsigt til Flensborg
Fjord viser Restaurant Bind, at
Sønderjylland byder på andet
end kagebord og spegepølser.
Franske Christian Bind laver
klassisk gourmetmad og har
en fortid fra prominente
restauranter som den trestjernede
Auberge d’llle i Alsace, Falsled
Kro og Sønderjyllands andet
gourmetflagskib,
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Fakkelgården.
Restaurant Bind

Fjordvejen 120, Sønderhav
6340 Kruså
www.restaurantbind.dk
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Det glade vanvid
Århus

Det føles virkelig vanvittigt, når Koch-brødrene Jesper, Michael og
Lasse byder indenfor på havnen i Århus: 4 serveringer, topvine ad
libitum, kaffe og avec for kun 495 kr. alt inklusive. Det glade vanvid
er den folkelige udgave af brødrenes Restaurant Koch, der i årevis
har udsat århusianerne for fusionsmad i absolut topklasse.
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Restaurant Sletten
Humlebæk

Det glade vanvid

Pakkerivej 2 B
8000 Århus C
www.kocherier.dk

Mellem de gamle fiskerskure på Sletten Havn
i Humlebæk ligger Restaurant Sletten. Den er
søsterrestaurant til den kendte Formel B og byder på
samme koncept: Små lækre retter til 130 kr. stykket.
Her byder de fx på kaviar, jomfruhummere og andet
godt fra havet, samtidig med at kødelskere kan gå om
bord i himmerlandsk oksetatar eller saltet foie gras.
Restaurant Sletten

Gammel Strandvej 137
3050 Humlebæk
www.sletten.dk
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Søren K

København

Søren K er restauranten i bunden
af Det Kongelige Bibliotek, også
kendt som ‘Den sorte diamant’ i
København. Her kan du sammen
med udsigten til kajakroere
og havnebusser nyde klassiske
bistroretter som hummerbisque,
foie gras terrine eller unghane.
Restauranten blev for alvor kendt i
2011, da den fik en Bib Gourmandanmærkning i Michelin Guiden.
Søren K

Den Sorte Diamant
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 København K
www.soerenk.dk
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Villa Vest
Lønstrup

Fiskerlejet Lønstrup var
engang mest kendt for
at være ved at falde i
Vesterhavet. Men den vilde
natur danner også ramme
om en af Nordjyllands
bedste restauranter. Villa
Vest ligger helt ude på
skrænten, og her serverer de
nordisk mad med vilde urter,
blomster og et feminint
touch, der står i kontrast til
den rå natur udenfor.
Villa Vest

Strandvejen 138, Lønstrup
9800 Hjørring
www.villavest.dk
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Restaurant
Lassen

Stammershalle
Badehotel Gudhjem

I ‘skærgården’ mellem Tejn og
Gudhjem ligger Stammershalle
Badehotel. Her huserer Årets Kok
2012 Daniel Kruse, som laver
nordisk mad med fx ramsløg,
silderogn og strandkål. Kruse, der
har en fortid som dessertkok på
Søllerød Kro og Formel B, fortsætter
naturligvis med desserttryllerierne,
hvor især hans ‘Jordbær Signatur’ er
i en klasse for sig.
Restaurant Lassen

Sdr. Strandvej 128, Stammershalle
3760 Gudhjem
www.stammershalle-badehotel.dk
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CafÉ Stranden
Henne

Helt ude ved Vesterhavet og
bogstavelig talt midt i klitterne
ligger Café Stranden. Udefra
ligner den et hvilket som helst
cafeteria, men skinnet bedrager.
Her får du blandt andet røget
åleterrine, hotdog med foie
fras samt moules frites med
pernodsauce. Så børst sandet
af, og slut badeturen af med en
middag i solnedgangen på Café
Stranden.
Café Stranden
Strandvejen 490
6854 Henne
www.cafestranden.dk
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Hotel
Frederiksminde
Præstø

Frederiksminde kom for alvor på gourmetlandkortet, da Politiken for et par år siden gav stedet topkarakter. I det gamle hotel går de ‘all in’ gourmet
og serverer en perlerække af æstetiske anretninger
med alt godt fra den nordiske muld tilsat franske
dyder. Her få du fx pighvar bagt i halm, grisenakke
med purløgsblomster samt rabarberis med hvidt
chokoladeskum og skovmærkedrys.
Hotel Frederiksminde

Klosternakken 8
4720 Præstø
www.frederiksminde.com
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Svinkløv
Badehotel

Fjerritslev
180 graders rå, uspoleret havudsigt og mad i topklasse. Det
er, hvad der venter på det gamle
badehotel ved Jammerbugten.
Maden i Svinkøv er på en gang
klassisk fransk og helt moderne
nordisk. Fisk og skaldyr spiller en
logisk hovedrolle her kun 200
meter fra havet.
Svinkløv Badehotel

Svinkløvvej 593
9690 Fjerritslev
www.svinkloev-badehotel.dk

