Gastro-rally

H

e n d T+ard

er svensker og kalder sig selv en glad o eventyrlysten mand rned smag or kulturelle o kulinariske oplevel&r. Efter en
time e i London og Barcelona havnede
h a..-i-Berlin,
~
hvor han i 2qO3,f& eo god
id6: -:2~astr~-~aiiY'>.
En gastronomisk adventure-tour gennem bydelene Mitte og Prenzlauer Berg i
det g a d e 0stberlin. Hvor man spiser forret i 6n restaurant, hovedret i en anden,
dessert i en tredje -ja, op til fem retter i
lige sA mange restauranter.
Vi bliver samlet op ph U-Bahn
Rosenthaler Platz foran a oteket. PA
vores vandring fortieller gui en om kvarteret, som uniegtelig har oplevet lidt af
hvert op gennem historien. Under kommunismens Ag et ~ s t e s l arkjder~t
og
fabrlkrkvarter, som efter murens fald er
blevet renoveret og i dag glimrer rned et
hav af restauranter og cafeer, gaiierier,
teatre, trendy t0' og skobutikker og et
ml natteliv. Jo, et er i gst, det sner.
"Berlin er en spiendende fusion af aiie
vedensdele og temaer, men man skal
vide, hvor man skal A hen for at f3 det
o Wale udbytte. Fo , der rejser meget,
!Y
opleve andet o mere end bare
at siette sig rundt om et %ord i en restaum t . W brin er vore kunder et skridt
videre, bag kilisserne og viek frahovedaiaakRoaeme. Ingen europieiske byer
qy&ex og bobler mere end Berlin. Den
tidstraler initiativ, kreativitet og individualisme, og turisttallet boomer," siger
Henrik Zdefärd.
Konceptet rned en gastronomisk oplevelsestur er ogsA kendt i Bnixelles, og
T&e Off giver id6en videre til potentielle
h k e igangsiettere. Hvorfor skulle det
W ogsA blive en succes i Kobenhavn?
Det hippe rnilj0 omkring Istedgade og
Vesterbtogade - mhke rned en afstikker
tii Ngrrebro - er iige stedet.
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1 Prenzlauer Berg finder man stad%-en
sternningfraf@ muren.

Henrik Tidefjärd taler fire sprog, har
tre-fire freelancere ansat i sit firma
(www.berlinagenten.com)og har de sidste
to Ar o byget et stort intemationalt netvierk kunder.
'W-Imbiss" hedder det fgrste sted, vi
dro per ind. Det li er i Kastaniendee
og ar canadisk inde aver. Syner ikke af
meget, men den indishspirerede naanpizza bagt i tandmri-ovn er velsmagende.
S0gmsjuicen ma de godt beholde.
Vi fortsietter til Vino e Libn i TorStrasse, en italiensk restaurant rned bibliotek, hvor man kan l h e bgger rned hjem.
SA har man oplevet d6t med. Viertsfamilien er fra Sardinien. Den charmerende 0's specialiteter sietter fingeraftryk
pA menu- og vinkortet. Fremragende
pasta og dAdy-rkd, hyggeiig atrnosfzre og
absolut anbefalelsesvierdigt.
PA vej mod den tredje og sidste restaurant pA vores d y i Mitte fortder guiden, som hedder Tim og er studerende,
om krigens gni og peger pA skudhuiierne
i facademe.
Vi sietter punktum i det hi pe ZOE
Beriin i Roehstrasse med en Jokoladedessert. Restauranten er holdt i en k0hg
og lidt kedelig rninimalistisk stii i rahvide
farver uden W dsmykning. Det nye,
smarte in-sted or TV- og Hmfolk og
andre, der geme vil ses.
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