
...

8 POLITIKEN IBYEN Fredag 23. juni 2017

Gaarden & Gaden
Nørrebrogade 88, Kbh. N
Vi betalte 1.040 kr. for to personer
WWW gaaga.dk
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I
mellemkødet mellem de kreative

børnefamilier på Indre Nørrebro og
de studerende hipster-bohemer på
Ydre Nørrebro ligger spisestedet
Gaarden & Gaden. Her er kok og som-

melier Thomas Spelling rykket ind midt
i Nørrebrogades shawarmabælte med et
vinkort bestående udelukkende af na-
turvin og retter af råvarer, der kommer
fra håndplukkede primært økologiske
producenter. 

Da jeg ankom en onsdag aften i juni,
var stemningen absolut afslappet og kli-
entellet broget, dog med en svag over-
vægt af wifebeaters og fuldskæg. Gaar-
den & Gaden har åbent fra klokken 10 til
sengetid og agerer dermed både mor-
genkaffebar, frokostcafé, spisehus, vin-
bar og nattefest. De fleste havde fundet
sig til rette i lyset udendørs, indendørs

var der Information på disken, Wilhelm
Freddie på væggen og vinyl på pladespil-
leren.

Jeg fik lyst til både Negroni og Mezcal,
som kortet tilbyder hele 26 varianter af,
men endte med at bestille et glas Cueva-
orangevin fra Tardana & Macabeo til 85
kroner, mens jeg ventede på min med-
spiser. Orangevinen gjorde ikke et uud-
sletteligt indtryk, men fungerede fint og
læskende med rankhed og fin syre.

Vinkortet er ellers ambitiøst og fyldt
med mange gode producenter, f.eks. na-
turvin-guruen Gabrio Bini og italienske
Radikon, sidstnævnte måske en af de
bedste, når det kommer til orangevin.

Østers til morgenmad
Vel ankommet kastede min gæst og jeg
os ud i aftenkortet, der denne aften rum-
mede 7 forskellige serveringer i prislejet
85 til 185 kroner. Derudover kan man spi-
se Gillardeau-østers fra morgen til aften,
hvilket for min skyld godt kunne være
lovpligtigt på samtlige spisesteder. Et
oplagt valg havde været stedets menu,
der består af udvalgte 4 retter til 245 kr.,
men menuen skulle bestilles af hele bor-
det, og vi havde lyst til at komme lidt me-
re omkring i kortet.

Vi startede derfor med stegt fennikel
med bagna cauda, valnødder og ansjos.
Bagna cauda er en lun dip lavet på mose-
de ansjoser, hvidløg og olie, og den spi-
ses typisk i Italien og Sydfrankrig. Tradi-
tionelt dypper man rå fintskårne grønt-
sager og kogte æg og kartofler i den. På
Gaarden & Gaden var ansjoser, valnød og
olivenolie blandet til en puré og fordelt
på den stegte fennikel, toppet med hele
ansjoser, valnødder, kørvel og fennikel-
top. Det var en rigtig god idé. Sødmen,
fedmen og bitterheden fra valnødden
gik fantastisk godt med den salte ansjos
og anissmagen fra fenniklen. Fennikel
kan være svær på vinfronten, og vores
tjener bad os lidt tøvende om at smage

os frem. Vi endte med en Bourgogne Ali-
goté fra Chapuis og Chapuis, der med et
syrespark og mineralitet fungerede ud-
mærket. 

Gaarden & Gaden havde – hold nu fast
– én tjener og én kok på arbejde, som
begge måtte agere afryddere, opvaskere,
vinkendere, baristaer, kassedamer og
humørspredere. Det gjorde de med im-
ponerende overblik og sødme selv på en
småtravl aften som denne.

Burrata, den flødede, trevlede udgave
af mozzarella, serveret med millimeter-
tyndt skåret agurk, persilleolie og krus-
persille må Gaarden & Gaden gerne be-
vare som en klassiker på kortet. Vi drak
Sancerre Quarterons fra Riffault, som
ved første møde var sprød, fersk, rank og
lidt bleg, men den foldede sig ud og lag-
de sig venligt rundt om både agurk og
burrata.

Herefter perfekt dampede lune aspar-
ges fra Søren Wiuff med urtemayo, et
smilende halveret æg og rugbrødscrum-
ble på toppen. Svært at udsætte noget
her, men måske mere en frokost- eller en
blød morgenservering end en reel mid-
dagsret. En rillette på confiteret gris og
fjerkræ landede lidt i den fade ende, og
en blandet salat på radicchio, hjertesa-
lat, radiser og et kvart syltet løg formåe-
de ikke at trække retten helt i mål. Det
var aftenens mest anonyme servering.

Videre til risotto med knasende sprø-
de hvide asparges, fennikeltop og revet
citronskal. Kiggede man rundt på nabo-
bordene, var dette stedets mest populæ-
re ret, og det var til at forstå, selvom ris-
ottoen efter min smag godt kunne have
klaret endnu mere rundhed.

Nyretapper med mynte
Sidste servering var tagliata af nyretap-
per. Det vil sige en tilberedning, hvor kø-
det er lynstegt og sliced. Toppet med sto-
re parmesanflager, mynte (ja, tja, hvor-
for ikke?) og purløgsblomster. Kødet lå

på en bund af hvide bønner, sauteret
spidskål, citronskal og olivenolie. En i
sandhed indbydende servering, hvor kø-
det denne aften dog var mere sejt, end
tanken nok havde været. Vi drak Chever-
ny Rouge fra Philippe Tessier, der med
60 pct. gamay og 33 pct. pinot noir nok i
virkeligheden ikke var helt kraftig nok
til kødet, til gengæld var den saftig, læ-
skende og havde karakter. Desserter ser-
verer de ikke på Gaarden & Gaden, til
gengæld fik vi tjenerens hjemmelavede
skumfiduser med frysetørrede hindbær
til Coffee Collective-kaffen. Et fint punk-
tum. 

Gaarden & Gadens køkken lægger sig
et sted mellem ambitiøst cafékøkken og
småt, men håndterbart restaurantkøk-
ken, hvor retterne ikke kræver den store
tilberedning, når bonerne først ruller
derudad. Det er godt og – med blot én
kok i køkkenet – rigtigt tænkt, men det
betyder også, at køkkenet dermed har
sin naturlige begrænsning.

På musikeren Bisses poetiske ørehæn-
ger ’Seks hjerter’ synger den flamboyan-
te nationalskjald: »Gør som alle anmel-
dere gør, når de ikke ved, hvad de ser. Ik-
ke ved, hvad det er, der sker – kvittér med
fire hjerter til livet«. Det er ikke anmel-
delsen af hele livet, jeg her kaster mig ud
i, selvom Nørrebrogade denne sjældent
smukke juniaften nænsomt fuldender
alle københavnerlængsler. Men Gaar-
den & Gaden er ganske svær at give ka-
rakter, fordi den er en hybrid mellem
vinbar, café og restaurant og i hver genre
præsterer forskelligt. Men bedømmel-
sen lander på fire begejstrede hjerter,
fordi jeg straks har lyst til at komme
igen. Fordi Gaarden & Gaden kompetent
stiller mange og manges behov. Og mest
af alt fordi den er ærlig, modig, venlig,
tiltrængt, i øjenhøjde og har både blik
og sans for råvarer og det præcist hånd-
plukkede.
ibyen@pol.dk

Med østers til morgenmad,
veltilberedte retter og
håndplukkede naturvine
har Gaarden & Gaden på
Nørrebrogade stamsteds-
potientiale, mener Ibyens
nye madanmelder.

MADANMELDELSE Smagen af stamsted
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BREDTFAVNENDE. Gaarden & Gaden gør sig både til morgenmad med østers, en skål i godt bryg eller fin vin og til aften med en ret som burrata med agurk og persilleolie. Foto: Maud Lervik
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