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STHLM TAPAS

Att begränsa sköna ställen i Barcelona till 10 st, det mina vänner,
är svårt! Så här kommer 10st tips för alla er som ska åka dit i år. Det här
är ju inte en Topp lista. Det är bara en lista Så här kommer dom utan
inbördes ordning:

Quimet y Quimet
Hörde att det här är Ferran Adriàs favoritställe när han käkar
traditionell tapas, så under vår senaste resa sökte vi upp plejset. Taxi till
en lite större gata, promenad en bit i en liten gränd (eller var det en
liten gata?) och där dyker skylten upp. Quimet y Quimet! Vi tror först
att det är en liten hall som ska ta oss vidare in i restaurangen. WTF?
”Hallen” är ju hela plejset. Så sjukt litet och med vinflaskor på
väggarna. Typ golv till tak. ”Var fan e köket” utbrister Patrick. Där, i den
lilla lilla baren, ligger råvarorna. Bröden, eller typ skorporna ligger i en
korg bakom tjejen och snubben som trängs bakom disken. Tog några
tapas och en sån där spansk miniöl. Magiskt!
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Martinez
Stället ligger på väggen upp mot Montjuic. Alla taxichaufförer
missar avfarten så fråga två gånger om dom verkligen hittar. Martinez
är ett sånt där ställe där allt måste klaffa. Du får inte sitta fel (fel bord
alltså) eller beställa fel (fel rätt that is). Så för att spara dig både tid och
pengar är det bäst att du bara gör som jag säger Boka bord och be
om platserna där man käkar på muren med utsikt över havet. Borden
på de två innegårdarna är rätt trista så tacka nej om dom inte grejar
det till dig. När du är på plats ska du beställa hummergrytan (för två
pers) med vitlök och tomatgrund. Den här grytan ska käkas i två
omgångar. Först frossar du i dig hummern som bara den är värd resan.
Rör för tusan inte potatisen som ligger i såsen. När du är klar med
hummern kommer servitören och hämtar din gryta och tar med den till
köket igen. Dom värmer på den och kommer tillbaka med den till
bordet där de kläcker ägg i grytan (som nu är riktigt varm igen) och rör
runt äggen och voila, nu har ni en mix mellan hummergryta och
hummeromelett på bordet. Dom där potatisarna som vi inte fick röra,
dom är så galet goda så sno åt dig några när ingen ser. Har testat
andra rätter men ingen har kommit i närheten av denna. (OBS: bilden
på hummergryta åts på ‘fel’ bord)
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Arola
Sergi Arola har krogar runt hela världen. Flera i Madrid och
Barcelona. Har för mig att han var kökschef eller liknande på El Bulli
när det begav sig (begavs sig? Låter som jag är hundra år). Anyway,
tapas med en väldigt modern tolkning. Betydligt dyrare än andra
traditionella tapasbarer i Barcelona men så bra! Så bra!!! Skön modern
atmosfär, live Dj på kvällarna och maten (igen) maten är fantastisk. Att
göra en så tråkig rätt som Patatas Bravas till ögongodis är fan bra
jobbat. Gå dit (om du är lite matnörd som vi) och sitt i timmar och testa
deras rätter. Underhållande och förbannat gott! Just go!
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La Pepita
Hett ställe bland katalanerna. Vi var där en torsdag och kön, till
denna lilla tapasrestaurang, var som till en ball nattklubb en lördag.
Som tur var hade vår favorit concierge (Oriol) bokat bord åt oss så det
vara bara gå förbi kön och presentera oss. Ägarinnan kommer
springandes och ger både mig och min fru kindpussar (shit han talade
tydligen sanning när han sa att han kände henne). Extremt ruffig och
skön tapasrestaurang i all enkelhet. Ägarinnan tar hand om oss (va
tusan hette hon nu igen?) och föreslår att vi bara sätter oss ner så
kommer dom in med tapas löpande under kvällen tills vi säger STOP.
Låter som en plan säger vi och lutar oss tillbaka. Har ingen aning om
vad som kom in men gott var det. Så jäkla trevlig stämning på detta
hak vilket gjorde att maten lite försvann i minnet (eller var det cavan?).
När vi totalt mätta och mer än belåtna ber om notan kände vi att dom
måsta ha missat hälften av våra rätter Sjukt billigt. Gå dit om ni inte
redan gjort det!
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TICKETS
Säkert lite pretto att ta med TICKETS men va tusan vi kör ändå.
Jag är ju inte bättre än så. Ferran och kanske ännu mer hans bror
Albert Adrià kör detta ställe. Det är inte likt något annat i världen enligt
mig. Dom är väldigt tydliga med att dom inte driver en fine dining
restaurang. Håller med när det gäller inredning men maten. Fine
dining i ett nötskal. Vi fick i oss 27st rätter sist vi var där och hade nog
klarat några till. Istället för att rekommendera ett vin till maten
presenterade dom stolt öl, Estrella Inedit som dricks i vinglas. Klassas
som världens bästa matöl (framtaget av Ferran iofs men det ligger ngt i
det) och som vi själva ser fram emot att strax kunna erbjuda våra gäster
i 33cl flaskor. Efter typ 14 rätter switchade vi över till vin. Helt makalös
matupplevelse. Går inte att beskriva maten så åk dit istället. Är du
matnörd upphöjt till två är det här något för dig.
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Ciudad Condal
Här spatserar de äldre gentlemännen stolt runt i lokalen med
sina stiliga kläder. Och nu talar vi om servitörerna. Som vanligt i
Spanien är det på tok för många i personalen. En svensk restaurang
hade klarat knappt tre dagar med samma bemanning. Om inte
kostnaden hade tagit kål på rörelsen hade servitörerna tagit kål på
varandra. Men här rör de sig graciöst mellan gästerna med den där lite
stränga blicken som visar att de tar uppgiften på allvar. Maten är lika
enkel som god. Torsken var helt magisk och bara föll isär när vi petar
på den. Gambas-spett, olika skaldjurssallader och röror. Extremt
tydliga smaker och välgjort. Tipset är att sitta inne, även om solen
lockar. Både servicen och det härliga lokala skådespelet saknas på
uteserveringen.
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Divinus
Billig, enkel och billig. Trängs på samma gata som Gucci, Bvlgari
och LV. Ändå är det superenkelt och väldigt gott. Sätt er i baren och
peka på vad ni vill ha. Pimientos, pinchos eller varför inte skaldjur på
lösvikt. Det är något speciellt med denna bar som jag har lite svårt att
sätta fingret på. Det är bara så härligt. Här har vi sköljt ner våra tapas
med helt fantastisk Albariño för 35kr glaset. Va? Gott på riktigt. Stora
klunkar.
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Cal Pep
Här satt vi med några kollegor för bara några veckor sedan.
Dagarna hade spenderats på vingårdar och ingen hade informerat oss
om att man kan spotta vinet efter provning. Inget vi gjorde i alla fall.
Låter fortfarande konstigt. Spotta ut vin? Anyway, efter ha besökt flera
otroligt vackra och intressanta vingårdar samlas vi på Cal Pep där vi
låter vår charmiga servitör helt bestämma vad vi ska äta. Ett
tillvägagångssätt vi för övrigt kan rekommendera när ni är i Barcelona.
Eller Spanien kanske är mer korrekt. Va fan kör så i Sverige också, det
blir mycket roligare så!!!
Det vi verkligen gillade med detta ställe var storleken, även om
nu storleken inte ska ha någon betydelse. Otroligt litet hak med en
trång trång bar man passerar, eller tränger sig igenom, för att komma
in till den minimala matsalen. Bullrigt, slamrigt och charmigt. Bra mat
och schyssta viner. Riktigt bra servis!!

10 tips i Barcelona, sida 9

STHLM TAPAS

Bellavista Jardin del
Norte
Amen shit vilket långt namn. Spanjorer! Skämtåsido är det
Messis, ni vet han bollsparkaren, nya krog i Barcelona som fått mycket
hype på sista tiden. Enormt påkostad krog där konceptet kanske tagits
ett varv för lite kring styrelsebordet. Massa ball inredning, coola
detaljer och en riktigt häftig meny som tagit sig formen av ett magasin.
Men vi fick känslan att det blev lite för mycket, lite rörigt helt enkelt.
Maten däremot var riktigt bra. Betydligt dyrare än de enkla tapashaken
vi surrat om ovan men väl värt ett besök. Käkade en röra på
kungskrabba som jag kan känna smaken av än idag. Så igen, väl värt
ett besök och kanske blir rörigheten lite mer ok om ni åker dit lite små
tipsy. Många av oss var lite slagna hjältar efter två intensiva dagar med
vingårdar, sköna middagar och problemlösning in på småtimmarna. Ni
kan bättre.
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Tapas24
Här mina vänner, här har ni en lite tapasbar. Liten bar, liten
uteservering och stora flaskor. Cava by the glass serveras från
mestadels magnumbuteljer. En härlig kontrast från alla annat som är....
litet. Smakerna är magiska och fokus ligger på gourmet-tapas. Allt är
gott här. Oliverna är himmelskt goda. The Bikini var magisk och
favoriten bland oss alla fyra som var här, blev cevichen. Lägg av va bra
den var.
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Så vår förhoppning är att ni går till alla dessa ställen. Att ni inte
äter som hemma i Sverige där många av oss går till ett ställe på
lunchen och äter vår lunch. Stressa inte. Gå till ett ställe och ta en eller
två tapas, en liten öl. Gå sen vidare till nästa och ta en eller två tapas
till. Kanske ett glas Albariño, vem vet. På några timmar har ni bockat av
3-4 sköna tapasbarer. Berätta för oss vad ni tyckte. Kom med tips till
oss. Men framför allt hoppas vi att ni ska ha det bra.
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