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En æra i SkindErgadE 
Er forbi

bEStEm priSEn hoS ’dEn 
midlErtidigE boghandEl’

i brEdgadE forhandlES 
dEr EkSkluSivE ElbilEr

burgErE og cocktailS 
i ”mad mEn”-Stil

buStEr fEjrEr 10 årS 
fødSElSdag

Husk at booke din julefrokost med byens skønneste mad.
(Københavns smukkeste udsigt er inkl. i prisen)

Book på telefon 3331 0130 eller på www.customhouse.dk

bilSalg  ”Bilforhandlere i Indre By er et sjældent syn. Men i Bredgade 
35 ligger Tesla, der forhandler eksklusive elbiler. Salgs- og marketingsdi-
rektør, Esben Pedersen, fortæller om Teslaen og vilkårene for 
elbilen og dens ejere i København”. 

Af Alexander Højfeldt Lund

læS hElE
artiklEn 
på SidE 19

læS hElE
artiklEn 
på SidE 21

NY PROFILBUTIK

Store Kongensgade 40
København K

Tel. 52 17 83 38
www.benedikteutzon.dk

Mandag - Torsdag 10:00 - 18:00

Fredag 10:00 - 19:00

Lørdag 10:00 - 14:00

Oplev både det græske 
og danske køkken

Åbningstider
man - torsdag 11.00 - 22.00
fre - lørdag     11.00 - 23.00
søndag lukket 

Store Kongensgade 44
1264 København K.
Tlf. 33 93 69 29

PERFECT FOR
EVERY WEATHER...
RAIN AND COLD

 Hunter 
gummistøvler

PINK FLAMINGO
STRANDVEJEN 161 · 2900 HELLERUP

TLF. 39 62 07 39

Str. 35-45
Sort, army, navy
og mørkebrun

kr. 799,-

kaffE-
kunSt 
i kopperne

i brEdgadE
EkSkluSivE ElbilEr

portræt Der bliver ikke 
langet meget kaffe over 
disken i ’Kaffekunsten’ i 
Larsbjørnsstræde 8. Der 
er nemlig slet ikke nogen 
disk. Når man træder ind i 
det lyse kælderlokale, hvor 
Walied Awad har indrettet 
sin kaffebar, bliver man 
i stedet mødt af et klaver, 
som musikalske gæster har 
mulighed for at spille på. 
Der er også en guitar – og 
en pladespiller til dem, der 
ikke har evner til instru-
menterne men alligevel øn-
sker at dele en musikalsk 
o p l e v e l s e 
med de an-
dre gæster.

Af Sarah Louise Pedersen
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Næste nummer udkommer 
og bliver omdelt fra mandag 
d 11. oktober 2010.

»Gaa en tur paa Østergade. 
Stoffet ligger i luften. Det skulle 
være mærkeligt, om De ikke 

snublede over et par nyheder.«

Henrik Cavling, 
dagbladet Politikens chefredaktør 
1905-1927

kolofon

LEDER

BYHISTORIKER: 
Henrik Løssl
hel@koebenhavneravisen.dk

Et vist mål af eventyrlyst anbefales, hvis 
man bevæger sig rundt i det københavn-

ske natteliv. Kommer man galt af sted, er det 
til en vis grad på eget ansvar. Stærke følelser 
mellem kønnene gør atmosfæren elektrisk, 
og pludselig springer der gnister.

En morgenavis gentog forleden det ekspe-
riment, der sandsynligvis er standard-

pensum på journalistskolerne. Find nogle 
danskere af arabisk oprindelse og gå en tur 
i byen. Hvis de bliver afvist, er det racisme. 
Den undersøgende journalistik er næsten sik-
ker på at give gevinst og deraf følgende anled-
ning til generaliserende moralisering.

Enkelte læserbrevsskribenter indvender, at 
de unge mænd af anden herkomst passen-

de kunne tage deres søstre og kusiner med på 
diskotek, men det får pigerne ikke lov til. De 
skal vogte deres dyd, sove hjemme om natten 
og gå med hovedtørklæde, der dækker håret, 
og så må Hassan og Laban og Makmut slås 
med Hans, Lars og Mathias om de ombordvæ-
rende hunkønsvæsener.

Enhver ung dame nyder at være omsvær-
met, og nu er der mænd nok at spille ud 

mod hinanden. Og ham, der inviterede og 

betalte, risikerer at hun danser med en frem-
med. Sådan foregår det jo, og det har ikke ret 
meget med diskrimination at gøre.

Er der en løsning? Hvis man ikke kan tåle 
mosten, må man hellere blive hjemme og 

score på nettet. Kønskvotering er en mulig-
hed, så balancen er cirka 50/50. Man kunne 
også afskaffe udskænkningsstederne, således 
som forbudsborgmester Nina Thomsen øn-
sker – eller helt sløjfe spiritussen og indrette 
dansetemplerne som de mælkepubber, der 
i 1960’erne var dansk mejeribrugs forsøg på 
at erobre ungdommen. Men så skal der lidt 
krudt i mælken. Husk apoteker Pemberton 
i Atlanta, der i 1880’erne under et lokalt spi-
ritusforbud fandt på at blande coca-in med 
cola-nød. Recepten er siden reformuleret.

Kunsten for såvel gæster som værter består 
i at begrænse skaderne, også af hensyn 

til politi og redningsmandskab. Man hører 
ikke så meget om knivepisoder, det er da et 
fremskridt. Et vist mål af vold er en biologisk 
betinget naturlov i nattelivet, uanset om det 
er bondebal eller byfest. Men det skal ikke 
udarte til borgerkrig..

Københavneravisen

COPENHAGEN 
by night

få købEnhavnEraviSEn
gratiS mEd poStEn

BETAL KUN PORTO OG EKSPEDITION
11 måneder for kun: 199,- kr.

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk
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Il Dona er skabt på passionen for den gode smag. Her får du tradition og fornyelse i én mundfuld. 
Køkkenet er rustikt med rødder i de italienske egnsretter, tilført nordiske råvarer, fantasi og sund 
omtanke. 

Bag den ambitiøse smagsoplevelse står Fabio Donadoni, og vores mål er at bevise, hvor godt sund 
mad smager, når det tilberedes med gode råvarer. Selv om vi har høje ambitioner, er Il Dona et 
uhøjtideligt sted med højt til loftet. Læs mere om vores skiftende menuer, naturvin og andre gode 
sager på ildona.dk

Velkommen til Magstræde 12.  
Et sted for alle, der elsker smagen af god mad.

Il Dona Ristorante: Mandag til lørdag: 18.00 – 24.00 
Il Dona Cortile: Mandag til lørdag: 12.00 – 24.00. (køkken: 21.45)

Smagt til med paSSion 
og gode råvarer 

MagStræDe 12  •  1204 KøBenHavn K   •   t.: + 45 3645 3663   •   W.: ILDona.DK

Tobak er mere end nogensin-
de blevet en trosbekendelse. 
Rygning er religion for de 
ufrelste. I små improviserede 
gademenigheder samles de 
til lovprisning af nikotinens 
velgerninger, og når bønnen 
er røget, tværes filteret ud på 
stenbroen. Således ville lov-
giverne på Christiansborg, 
følgen af forbudet er gule 
efterladenskaber, fremstillet 
af et kunststof, der ikke lige 
komposterer i næste uge kl. 
3.

Stadig flere udendørs 
askebægre prøver at dæmme 
op for denne flod af skod, 
men da stadig flere – især 
yngre kvinder – ta’r et drøn, 
mens de drøner gennem 
byen, skal de offentlige fil-
terbøtter placeres med kort 
afstand. I grunden burde der 
være et marked for sammen-
klappelige lommeaskebægre, 
men risikoen er, at man med 

en sådan facilitet bliver fil-
tervicevært for hele gruppen 
af dødsforagtere.

En løsning er at ryge 
filterfri cigaretter, idet en 
rest papir med lidt tobak er 
organisk affald, der snart 
omdannes til atomer. Ori-
ginal King’s er klassikeren, 
og i mere velassorterede for-
retninger forhandles stadig 
”Players” af ren virginiato-
bak.  Puritaneren vil hvæse, 
at synderne skal holde op 
med at tage sig et hvæs. Æste-
tikeren vil tilråde, at den 
enkelte fjerner sit ulækre 
skod, mens pragmatikeren 
anbefaler, at der lægges en 
ekstra miljøafgift på hver 
filter, eventuelt i form af en 
pantordning.

Det kan tage tid at udpøn-
se et regelsæt, i mellemtiden 
vil folketinget blive drevet 
til at vedtage et EU-direktiv 
om forbud mod at ryge i 
det offentlige rum, selv om 
det er udendørs. Sorte bokse 
med kameraer vil identifi-
cere enhver overtræder. Også 

rygning i etageejendomme 
kriminaliseres, og til sidst er 
det udelukkende i udkants-
danmark, at de sidste frie, 
men socialt marginaliserede 
frirygere kan samles uden at 
blive tv-overvågede.

Allerede nu må det være 
muligt at aflæse effekten af 
rygeforbudene på hospitals-
statistikken. Her må en sam-
fundsforsker kunne hjælpe.  

Lurifax

af Tårnfalken 

Københavneravisen udlodder i samarbejde med Sankt Ger-
truds Kloster et gavekort på flg. til 2 personer:

Velkomst - champagne

5 retters klostermenu

Vinmenu

til en værdi af ca. kr. 2.000,-

Svar rigtig på følgende to spørgsmål.

1) Har Sankt Gertruds kloster åbent nytårsaften ?

2) Kan man holde selskaber på Sankt Gertruds kloster?

Send dit svar pr. post til Københavneravisen, c/o Haren Media 
Group, Bredgade 21B, 2. sal. 1260 København K eller pr. e-post 
på kbh@koebenhavneravisen.dk. 

Vi skal senest have dit svar i hænde fredag d. 8. oktober.

konkurrEncE
VIND EN MIDDAG FOR TO

Skod, 
Skod ikkE

Julens klostermenu
Dansk vinter torsk med pocheret vagtelæg, serveret med sprød peber 

bacon og rødbede samt sennepspersille creme

Skagen skinke på spæde salater med hindbær, nøddeolie og sesam sticks

Røget andebryst på sprød toast med svampecreme og trøffel glace

Dansk kalvemørbrad på pude af persillerod, hertil rosmarinsky

Chokoladepyramide på Valrhona chokolade med 
græskarkaramel, appelsinsalat og røde bær

2 retter kr. 290,00 • 3 retter kr. 380,00

4 retter kr. 448,00 • 5 retter kr. 498,00

Vin menu
2 retter kr. 160,00 • 3 retter kr. 229,00

4 retter kr. 319,00 • 5 retter kr. 398,00

Nytårsaften 2010
Velkomst cocktail (vælg mellem)

Dry Martini • Apple Martini

6-retters nytårsmenu inkl. vin menu

Rossini kaviar på vagtelæg med citroncreme og sprød bacon sticks

Hummer på selleripude tilsmagt med trøffelolie og røget salt

Champagne granité

Nytårstorsk med sennepsbeurre blanc, rødbeder, bacon og persille

Langstidsstegt kalve� let med frisk trøffel på tærte af aspargeskarto� er 
med skorzonerodscreme

Bornzola med rødvinsmarinerede � gner

Guldbelagt chokoladepyramide på Valrhona chokolade med 
græskarkaramel og appelsinsalat

Kaffe/the samt cognac eller likør

Fra 23.00 til 02.00

I Valdemars bibliotek vil der være musikalsk underholdning 
med mulighed for at danse.

Her vil der også være fri bar med øl, vand, vin, spiritus og cocktails.

Ved årsskiftet:

Restaurant Sankt Gertruds Klster byder nytåret velkommen 
med Champagne og canapeer

Pris pr. person kr. 1695,00

Juleanretning 
– serveres ved bordet

Marinerede sild med løg og capers

Kryddersild med rødløg og dild

Kloster gløgg marinerede stegte sild

Karry salat

Æg med mayonnaise og håndpillede rejer

Røget laks fra egen rygeovn med 
fennikelsalat

Røget ål med røræg

Paneret rødspætte� let med remoulade

Lun leverpostej med sprød bacon

Grov julemedister med hjemmerørt sennep

Ribbensteg med agurkesalat

Andesteg med hjemmelavet rødkål 
og kanelbagte æbler

Udvalg af danske og franske oste

Ris à la mande med kirsebærsauce

Pris pr. person kr. 429,00
Hauser Plads 32 • 1127 Copenhagen K    
Tel +45 33146630
Fax +45 33939365
www.sgk.as • mail@sgk.as

Jul og nytår på Restaurant
Sankt Gertruds Kloster

Jul og nytår fejres bedst på 
Sankt Gertruds Kloster i fantastiske, 

historiske omgivelser. 
Julestemningen bliver ekstra 
hyggelig i lyset af mere end 
1500 levende kandelabre.

Sankt Gertruds Kloster 230x315 mm.indd   1 27/08/10   11:17:13
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A:  - Så er det atter hver-
dag på Amalienborg, tænk 
hvor mange der gik gen-
nem kronprinseparrets ge-
makker.
B:  - Ja, nu er de allerede 
nedslidte og skal fikses op.
A:  - Gælder det egentlig 
ikke det meste af kongehu-
set?
 
A:  - Det varer næppe 
længe, inden der indføres 
forbud mod gadeprostitu-
tion i København.
B:  - Glimrende, så slip-
per vi for velgørenheds-
facerne, der tjener deres 
brød ved at trække på Kul-
torvet.
 
A:  - Bycyklerne skal mo-
derniseres. Væk med skær-
veknuserne, ind med møn-
ter og elektronik.
B:  - Fint, det vil skabe 
yderligere beskæftigelse på 
Bycyklens værksted.
 
A:  - Linje 14 drejer til 
venstre, hvor den før dreje-
de til højre, mens Linje 6A 

er ført et tredje sted hen, 
hvor den skal til højre og 
venstre. Og ringbussen er 
stort set tom.
B:  - Jeg hyrer en taxi i 
stedet for.
A:  - Men så har du ikke 
fordel af busbanerne.
B: - Jo, hvis jeg lover chauf-
føren at betale bøden.
 
A:  - Kongens Nytorv er 
en plaget plads.
B:  - Jamen, det har den 
vænnet sig til. Den er næ-
sten altid i opbrud.
A:  - Så kunne man i det 
mindste anlægge en parke-
ringskælder, når man er i 
gang med at grave.
B:  - Saboterer du borg-
mester Asmus Klumps 
antibil-politik? Det er jo 
undergravende virksom-
hed!
 
A:  - Må man gerne sælge 
et blad, man ikke selv kan 
læse?
B:  - Skal du atter lange 
ud efter vore rumænske 
EU-medborgere?

dEn lillE corSar – charivari

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

70225538"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

220,-

DINITROL CENTER VALBY
D & C RusTBEskYTTELsE Aps.
Gl. køge Landevej 71, 2500 Valby
Tlf.: 36 16 33 66 - www.dinitrolvalby.dk

Har du ikke fået din bil rustbeskyttet 
eller efterbehandlet, er det en rigtig 

god idé at få det gjort nu.

kØR uDEN OM BILkØEN

Gratis lånebil

-MOD BILRUST

VERDENs BEDsTE
RusTBEskYTTELsE

®

vold i pilestræde

Lørdag den 7. august kl. 05.50 blev en 27-årig mand kørt til skadestuen efter at 
han tilsyneladende var blevet overfaldet af to mænd, der blev beskrevet som:   

A: Mand, grønlænder, ca. 25 år, ca. 160 cm. Iført mørk skjorte og sort kasket. 
B: Mand, grønlænder, ca. 25 år, ca. 180 cm. skaldet og iført hvid skjorte med 
blod på.   

Efter overfaldet havde B taget en taxa fra stedet, men det lykkedes politiet at 
anholde en 22-årig mand i nærheden af gerningsstedet. Manden havde ved an-
holdelsen en dyb flænge i den ene hånd. Den anholdte blev kørt til skadestuen, 
fordi flængen krævede behandling. Senere blev han kørt til Station City. 

blufærdighedskrænkelse på nørreport Station

Mandag den 9. august kl. 05.30 havde en indisk udseende mand befølt en kvin-
de, der derfor følte sin blufærdighed krænket. 
Gerningsmanden blev beskrevet som:   

A: Mand, indisk udseende, ca. 170 cm. Iført rød jakke/skjorte og mørk buks.   

Det lykkedes ikke politiet at finde gerningsmanden.   

rambuktyveri i smykkeforretning på vimmelskaftet

Mandag den 16. august kl. 03.53 blev det anmeldt til Københavns politi, at en 
bil var kørt ind i vinduet til en smykkeforretning. Flere personer var løbet væk 
fra stedet, og bilen forsvandt i retning mod Rådhuspladsen. 
På stedet konstaterede politiet at flere butiksruder var smadret, og at der lå 
smykker på fortovet.

fald i udgravning i løngangsstræde / vester voldgade

Onsdag den 18. august kl. 02.15 blev en 28-årig mand reddet op af en udgrav-
ning, hvor han havde ligget i vand. Kropstemperaturen var derfor faldet nogle 
grader under det normale. Den 28-årige blev bragt til skadestuen, og han mel-
des uden for livsfare.   

tiggere på Strøget ved nytorv

Torsdag den 19. august kl. 17.41 sad flere multihandicappede tiggere på special-
lavede skamler med hjul og tiggede på Strøget ved Nytorv. Da politiet ankom til 
stedet, fandt tiggerne en mobiltelefon frem og sendte en SMS. Kort efter ankom 
tiggernes gode venner og trak af sted med dem. 

røveri mod hotel neptun på Sankt annæ plads

Lørdag den 21. august kl. 05.56 truede en mand personalet på Hotel Neptun til 
at udlevere et mindre kontant beløb. Efter røveriet flygtede gerningsmanden i 
en ukendt retning. Han beskrives som: 

A: mand, dansker, 25-30 år, briller. Han var iført en grå hættetrøje og sort vest, 
og han medbragte en sort rygsæk. Ifølge anmelderen skulle gerningsmanden 
ligne en hjemløs.

Eventuelle henvendelser i sagerne kan rettes til Station city på tlf. 33 14 14 48

dE blå blink
Af Alexander Højfeldt Lund



ZOO Bars 3-retters Menu  345
Forret / Hovedret / Dessert - Valgfrit fra kortet

FOrretter

Håndskåret CarpaCCiO aF OkseMørBrad 115
Trøffelolie / Parmesan / Syltede Svampe

tatar aF Laks 95
Tomater / Persillemayo / Salt Nougatine

MOuLes Frites 125
Blåmuslinger / Safran Aioli / Urter / Cremet Suppe / Fritter

tOMatsuppe 75
Creme Fraiche / Purløg / Semi-dried Tomater

Cæsar saLat 125
Kylling / Romaine / Croutoner / Cæsar Dressing / Høvlet Parmesan

5 sLags tapas  130
Saucer / Tapanade / Sprødt Tilbehør / Brød

HOvedretter

8 sLags tapas  175
Saucer / Tapanade / Sprødt Tilbehør / Brød

WOkken 155
Kylling / Grønsager / Nudler / Chilisauce

ZOO Burger  145
Trekorn / Chilimayo / Jalapenos / Pickles / Cheddar Ost / Bacon

dagens Okse 245
Bearnaise / Kartoffel / Løg i Tekstur

dagens Fisk 195
Skummende Sauce / Fennikel / Sprødt Brød / Rødbede

LaMMekrOne a La BLOOdy Mary 245
Tomat / Tabasco / Blegselleri / Vodka

stegt ungHaneBryst 165
Hvidvinssauce / Chorizo / Perlebyg / Gulerødder

dessert

udvaLg aF Oste 75
Oliven / Rugbrød / Radiser

ZOO CHOkOLade dessert 75
Gâteau Marcel / Fudge / Havtorn

CHeese Cake  75
Blomme / Karamel / Melisse

aFten
ZOO BrunCH (11.00-14.00) 125
Yoghurt m. Bærkompot & Honning / Frisk Frugt / Serrano Skinke 
Røræg / Bacon / Små Oksepølser / Citrusmarineret Laks / Marmelade
Pandekage / Økologisk Røde Kristian / Manchego / Kage

griLLet panini 55
Serveres m. Rødløg / Chilimayo / Tomat
Chorizo / Cheddar
Serrano / Manchego 
Kylling / Bacon

Burgers
Serveres m. Tomat / Rødløg / Salat / 200g Bøf / Fritter

tHe FOrester 125
Urtebrød / Karl Johan Mayo / Spinat / Parmesan /  Krydderurter 
Syltede Svampe

ZOO Burger 125
Trekorn / Chilimayo / Jalapenos / Pickles / Cheddar Ost / Bacon

tHe sOpHistiCated 125
Focaccia / Manchego / Serrano Skinke / Oliven / Trøffelmayo
Syltet Peberfrugt

Cæsar saLat 75
Romaine / Croutoner / Cæsar Dressing / Høvlet Parmesan
Kylling eller Laks +25 

skaLdyrssaLat 95
Rå Beder / Hvidløgsmarinerede Rejer / Hasselnødder / Fennikel
Granatæble Vinaigrette

tOMatsuppe 75
Creme Fraiche / Purløg / Semi-dried Tomater

kartOFFeL & pOrre suppe 75
Sprød Bacon / Croutoner / Krydderurter

FrOkOst

ZOO juiCe 38
Appelsin / Æble / Ingefær / Rødbede / Gulerod

purpLe rain 38
Rødbede / Æble / Ingefær

ZOO passiOn 38
Ananas / Æble / Passion

super tan 38
Gulerod / Æble / Ingefær / Appelsin

detOx 38
Appelsin / Mynte / Hyldeblomst

sWeet Winter 38
Tomat / Selleri / Æble / Gulerod 

Alle juice er 50 cl.

juiCe

ZOO Bar · sværtegade 6 · 1118 køBenHavn k · BOOking på WWW.ZOOBar.dk · +45 3315 6869
tirsdag-Onsdag 11-24 · tOrsdag 11-03 · Fredag-Lørdag 11-04



6 KBH K SEPTEMBER 2010 ÅRGANG 5

Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

ECO TATU
Eco Tatu er en avis/bladholder, men kan også bruges som 
fodskammel. Fremstillet i mørkt og lyst genanvendt træ.
Fås i Ipanema til kun Dkk. 1.590,-

Galleri Ipanema · Store Kongensgade 116b · 1264 København K
www.ipanema.dk  · information@ipanema.dk · Tlf. +45 2721 6060

ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG - LØRDAG: KL.10.00 – 18.00

Glaskunst & butik 
Store Kongensgade 90

Tlf. 3313 7097
www.joergensenmoerchdesign.dk

udStilling De fleste kender 
og elsker Bob Dylan for hans 
unikke tekster og upolerede 
stemme. Nu har fans også 
muligheden for at få et kig 
ind i den 69-årige sanger og 
sangskrivers billedunivers.

På Statens Museum for 
Kunst udstiller Bob Dylan 
lige nu ’The Brazil Series’ 

– en billedserie bestående 
af 40 akrylmalerier og otte 
tegninger, der hovedsageligt 
er lavet med inspiration fra 
legendens mange rejser i Bra-
silien. 

Siden 1960’erne har Bob 
Dylan været en flittig bil-
ledkunstner ved siden af 
musikkarrieren, men det 

er først inden for de seneste 
år, at han er begyndt at vise 
kunststykkerne frem for of-
fentligheden. 

’The Brazil Series’ er en 
verdenspremiere og kan ses 
frem til 30. januar 2011. 

hk

bob dylan udStillEr 
på StatEnS muSEum for kunSt
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STUDIESTRÆDE 12  –  1455 COPENHAGEN  –  +45 3315 2255  –  JAILHOUSECPH.DK

STUDIESTRÆDE 12  –  1455 KØBENHAVN K  –  3315 2255  –  JAILHOUSECPH.DK

STUDIESTRÆDE 12  –  1455 COPENHAGEN  –  +45 3315 2255  –  JAILHOUSECPH.DK

JAILHOUSE
BAR/RESTAURANT

Vi laver selskaber ud af huset             –             Ved betaling med udenlandsk kredit kort pålægges et kortgebyr

Menu
Forretter

Gazpacho   58.00
serveret med crème fraîche

Skiver af koldrøget norsk laks   67.00
serveret med spinat à la crème 

og balsamicomarinerede cherrytomater

Hovedretter
Grydestegt dansk landkylling   170.00

serveret med nye danske kartofler, hjemmelavet 
agurkesalat og 

rabarberkompot samt skysauce

Grillet tunsteak med sorte sesamfrø   172.00
serveret med krydderurtekartofler, sauteret spinat 

og forårsløg, hertil hjemmelavet tzatziki
 

Medallion af kalvemørbrad   190.00                
anrettet på majs og østershatte, og serveret 

med smørstegte nye danske kartofler
samt kold hvidløgscreme

300 gr. bøf af oksehøjreb med fedtkant   198,00
serveret med bagt kartoffel med 
økologisk smør og crème fraîche, 

dagens garniture samt sauce bearnaise

Frisk pasta   132.00
serveret med rejer, spinat, rødløg og solsikkekerner

Desserter
Bananasplit à la Jailhouse   55.00

Lun hjemmelavet rabarberkage   58.00   
bagt med marcipan, serveret med 

friske danske hindbær og crème fraîche

Vanilleis med friske danske jordbær   60.00
garneret ved bordet med pernod og sort peber  

Sammensæt egen menu
2 retter  kr. 189.-
3 retter   kr. 199.-

Ved valg af bøf af oksehøjreb i menu tillægges kr. 25,-

Vin menu 
bestående at et glas udvalgt vin til hver ret

Vin menu til 2 retter kr. 89,-
Vin menu til 3 retter kr. 99.-

Restaurantens
Torsdags speciel

Jailhouse burger

Stor lækker rustik bolle
200 g. oksekød

Stegt bacon, ost, spejlæg,  
hjemmesyltede agurker, salat,
tomat, hjemmelavet dressing 

håndskårne ovnbagte kartoffelbåde.

Kr. 99,-

»Copenhagen Pride 21/8. Check hjemmeside for speciel menu«

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Dronningens Tværgade 14
1302 København K
Tlf.: 4341 6218
E-mail: urmageren@live.dk

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K

Telefon: 3314 5743
www.alsace.dk

E-mail: alsace@alsace.dk

Åbningstider: 
Man-lør 11:30-24:00 

Køkken:
11:30-22:45 

Første søndag i måneden 
11:30-16:00

Lukket: Helligdage

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg

Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K

Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

Man taler om, at det går 
bedst for nicheaviserne, der 
som Børsen, Information og 
Kristeligt Dagblad har er-
kendt, at man ikke kan være 
noget for alle, men skal være 
alt for nogle. Udgivelses-
grundlaget er veldefineret 
for de tre aviser, der alle re-
digeres i København K og er 
landsdækkende.

Mon Københavneravisen 
også er et nicheprodukt? 
Ja, må svaret lyde. Vores en-
klave er København med K. 
Kernen af København er vo-
res speciale, vi gør hele tiden 
vores bedste for at speciali-
sere os i alt – næsten – hvad 
der har med København at 
gøre.

Med denne snævre geo-
grafiske beskrivelse er alt 
sagt – næsten. Vi må for 
eksempel overlade uden-
rigstjenesten til større me-
diekonglomerater, Congo er 

ikke vores jagtmark, Køben-
havn er os alt nok. Vi er pro-
vinsielle på den metropole 
måde. Og udgave efter ud-
gave lærer stadig flere os at 
kende, både beboere, butik-
ker og beskæftigede.

Mediedebatten raser. 
Hvornår forsvinder papira-
viserne? Forhåbentlig ikke 
lige med det samme. Køben-
havnernes egen avis kan no-
tere fremgang, fordi stadig 
flere annoncører oplever 
effekten i en trykt avis i et 
skarpt format, som stadig 
flere læsere nyder. - That’s 
nice!

God sensommer
Robert Haren,
Ansv. chefredaktør.

Nichen er - nice

Se mange flere tilbud på vores hjemmeside www.jailhousecph.dk
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Couvertpris 599,-

DRØMMEBRYLLUP 

Kig forbi og få vores

stort økologisk udvalg

 bryllupsbruchure

Mange tilvalgsmuligheder!

NYHAVN 21 - 3312 8504 - caphorn.dk

I SMUKKE OG 

CAP HORN
I NYHAVN

LYSE OMGIVELSER

Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

ovErforbrug Politikere og 
embedsmænd har et maksi-
mum på 1000 kr. pr kuvert, 
når der afholdes seminarer 
som budgetseminaret i Kø-
benhavns Kommune den 18. 
januar. Men alligevel blev der 
brugt mere end 30.000 kr. i 
baren, under det der også var 
lanceret som et sparemøde. 

De 30 deltagende politi-
kere og embedsmænd drak 
ifølge berlingske.dk blandt 
andet 29 flasker vin, 30 cock-
tails, 72 special-øl, samt 12 
Hennessy XO Cognac til 200 
kr. pr. glas. Det er for meget, 
og pengene skal tilbage i 
kommunekassen, lyder løs-
ningen hos Økonomiudval-
get på Rådhuset. Overborg-
mester Frank Jensen (S) er 
helt enig:

”Der er i Økonomiudval-
get bred enighed om, at den 
regning er for høj. Derfor var 
der også bred enighed om, at 
vi selv betaler en del af be-
løbet. Det, synes jeg, er den 
helt rigtige beslutning,” siger 

han og forsikrer om, at kom-
munen vil stramme sine pro-
cedurer for afregning. 

Overborgmesteren, der 
var officiel vært under mø-
det, beklager og tager det ful-
de ansvar for det markante 
overforbrug.

”Efter gennemgangen af 
bilagene for det pågældende 
seminar står det klart for 
mig, at retningslinjerne ikke 
har været overholdt. Jeg er 
politisk chef for Økonomifor-
valtningen, og derfor påtager 
jeg mig det fulde ansvar for, 
at forvaltningen ikke har 
sikret, at dette er sket,” siger 
Frank Jensen der lover for-
bedringer i fremtiden.

Han lover klare aftaler 
med restauratørerne om, 
hvor meget de må servere, 
samt hvilket prisniveau der 
er acceptabelt. Desuden lo-
ver han, at kommunen fører 
skærpet kontrol med bilag 
fra møderne. Sekretariat chef 
Flemming Dubgaard uddy-
ber de nye regler:

”Fremover vil vi købe en 
samlet pakke, der inklude-
rer middag og vin til ma-
den for under 1.000 kroner 
per mand. Har folk lyst til 
bagefter at drikke en drink 
i baren, så sker det på egen 
regning,” siger han til ber-
lingske.dk. 

Faktisk er forløbet i kom-
munen så grelt, at det får 
en forvaltningsekspert til at 
kalde det strafbart. Til BT 
siger professor i forvaltnings-
ret ved Copenhagen Business 
School, Claus Haagen Jensen, 
at:

”Det er ikke bare ulovligt 
at bruge så højt et beløb - det 
er strafbart. Jeg forstår ikke, 
at så trænede embedsmænd 
ikke sætter sig ind i reglerne 
og stopper, mens festen er 
god”.

Men indtil nu ser det ud 
til at ende med en undskyld-
ning og tilbagebetaling for 
de implicerede ved mødet. 

hkt@koebenhavneravisen.dk 

kommunEn 
ErkEndEr 
fråSEri
Der blev drukket og spist for alt for meget ved kommunens budget-
seminar i januar. Overborgmesteren er enig og tager det fulde ansvar.

Af Hjalte Kragesteen



Klip ud og gem

FOOD BAR
BY BERRIS

ARRANGEMENT

FOOD BAR
BY BERRIS

MENUKORT

FOOD BAR
BY BERRIS

FOOD BAR
BY BERRIS

FIRMAFROKOST
✂

Foodbar kan stå for alt fra
menuforslag til service

Reception

Sommer buffet

Konfirmation

Dåb

Brunch

Bryllup

Fødselsdage

Firma arrangementer

Picnic

etc.

Eksempel på en ugemenu

Mandag
Varm ret – Traditionel lækker lasagne
Dagens salat – salatbar med 6 diverse grøntsager
Dagens pålæg – Parmaskinke med pesto
Rugbrød og franskbrød
Ost – 3 forskellige slags

Tirsdag
Varm ret – Thaigryde med ris
Dagens salat – råkost med frugt
Dagens pålæg – Rullepølse med italiensksalat
Rugbrød og franskbrød

Onsdag
Varm ret – Bagt laks med kartofler og hollandaise sauce
Dagens salat – Broccoli med feta
Dagens pålæg – frikadeller med kålsalat
Rugbrød og franskbrød

Torsdag
Varm ret – grillet kyllingebryst med kartofler vendt i gremolada
Dagens salat – tomatsalat med avokado og brøndkarse
Dagens pålæg – Roastbeef med pickles og cornichoner
Ost – 3 forskellige slags
Rugbrød og franskbrød

Fredag
Varm ret – Kalvecuvette med rosmarinbagte kartofler
Dagens salat – Grøn salat med dressing
Dagens pålæg – fiskefillet med hjemmelavet remoulade
Fredagskage – Bananchokoladekage
Rugbrød og franskbrød

Pris per person: 48 kr. ex moms
Levering: 100 kr. ex moms per dag

Morgenmad:
Yoghurt, croissante, kaffe, brød m. ost  50,-

3 salater  45,-
Dagens varme ret  60,-
Dagens varme ret med brød og salat  70,-
Lasagne 60,-
Dagens suppe  35,-
Dagens kage  20,-
Div sodavand  20,-
Div saft  20,-
Friskpresset juice  35,-
Smoothie  35,-
Vand  20,-
Kaffe  25,-
The  25,-
Chokolade 25,-

Udvalg af vin, chokolade og andre delikatesser

Dagens varme ret kan uden problemer
tages med hjem og varmes direkte i emballagen
i microbølgeovnen Mandag-Fredag 09:00-18:00, Lørdag 09:00-16:00

Tlf. 4040 8871, Chr. IX’s Gade 3, 1111 København K, www.foodbar.dk
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intErviEW Man bliver ikke 
meget mere københavner 
end Julie Hastrup. Hun blev 
godt nok født i Ringkøbing, 
men allerede i 10-års alderen 
var hendes københavner-
CV imponerende; Sølvgade, 
Nansensgade, Købmagergade 
og Kartoffelrækkerne lyder 
adresserne på forfatterin-
dens barndomshjem. I dag 
bor hun på Holbergsgade og 
kunne ikke forestille sig et 
bedre sted at bo.

Julie Hastrup er uddan-
net journalist og fik opfyldt 
en barnedrøm, da hun i 
2009 sprang ud som forfat-
ter med  ’En Torn i Øjet’. 
I øjeblikket er hun aktuel 
med anden bog i serien om 
kriminalefterforsker Rebek-
ka Holm, og her har Hastrup 
skiftet kulissen fra Ringkø-
bing til den danske hoved-

stad. Et helt rigtigt valg me-
ner forfatteren, der har nydt 
at bruge sine københavnske 
kundskaber:

”’I Det Blinde Punkt’ 
kendte jeg miljøet, og det 
har på mange måder gjort 
det nemmere. Kissi Schack, 
mordofret i bogen, er for 
mig at se lige sådan en type, 
der kunne bo i Kartoffel-
rækkerne, og lige præcis den 
baggrund kender jeg rigtig 
godt, fordi jeg selv har boet 
der som barn. Sådan er der 
flere ting i bogen. Der er for 
eksempel en lille passage 
ovre ved Østre Anlæg, ved 
Statens Museum for Kunst, 
hvor der sker en voldtægt i 
bogen. Der er et tæt buskads, 
som man skal i gennem, og 
det har jeg altid synes var et 
enormt uhyggeligt sted”. 

Er der nogen steder i byen, 

krimiforfattErEnS 
købEnhavn

Af Caroline Voetmann

Krimiforfatter julie Hastrup får åndenød, 
når hun forlader København. Det er der-
for ikke mærkeligt, at netop byen spiller 
en central rolle i hendes seneste bog ’Det 
Blinde Punkt’. 
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Løngangstræde 21C - 1468 København K

mojo.dkmojo.dk

07. Okt.  kl.19:00
Omar & The Howlers (USA)  

27. Okt.  kl.21:30
Joe Filisko & Eric Noden (USA) 

28. Okt.  kl.19:00
Alan Haynes  (USA) 

04. Nov.  kl.19:00
Holmes Brothers (USA) 

13. Nov.  kl. 22.00
Missy Andersen Band (USA/DK) 

Blues Jam Hver Torsdag  kl. 22.00

BLUES NIGHT
EVERY NIGHT

- ALL YEAR!
få købEnhavnEraviSEn

GRATIS 
mEd poStEn

BETAL KUN PORTO OG EKSPEDITION
11 måneder for kun: 199,- kr.

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk



Mangler du mad til dit 
næste arrangement?
Står du og mangler noget dejligt mad til dit næste arrangement? Mad Synergi tilbyder lækre buffeter
og fantastiske 3-retters menuer. Vi sætter en ære i at levere et perfekt resultat – hver gang!

UDSTILLING PÅ KULTURKAJEN DOCKEN

info@madsynergi.dk

Står du og mangler noget dejligt mad til dit næste arrangement? Mad Synergi tilbyder lækre buffeter 
 

og fantastiske 3-retters menuer. Vi sætter en ære i at levere et perfekt resultat – hver gang!

Mad Synergi er skabt af de to kokke Jeppe Graa 
& Henrik Junker, som begge har en fortid fra de  
danske Michelin-restauranter, samt det Danske 
Kokkelandshold. De havde begge en drøm om at 
gourmet mad ikke behøver at koste en formue og 
kun være tilgængelig på de danske top restauranter. 
Du har således nu muligheden for at bestille mad i  
verdensklasse til dit næste arrangement.  
    Om du skal holde en rund fødselsdag, bryllup, nytårs-

-

aften eller dit arbejde skal holde julefrokost står vi 
klar til at levere noget rigtig dejligt mad. Vi er meget 

imødekommende og fleksible og vi er således i stand 

til at skræddersy et arrangement til jer, hvor vi står 
for det hele.
 
Vælg  Mad Synergi,  hvis maden skal:  
• Have høj kvalitet  • Byde på god smag  
• Være ærlig  • Være nutidig  
• Være lavet fra bunden   

Vi håber meget at høre fra dig …

Mange gastronomiske hilsner,

Prøv vores nye "Mad Synergi TO GO" butik på Åbuldevarden 13A (lige ved søerne) 
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Vælg  Mad Synergi,  hvis maden skal:  
• Have høj kvalitet  • Byde på god smag  
• Være ærlig  • Være nutidig  
• Være lavet fra bunden   

Vi håber meget at høre fra dig …

Mange gastronomiske hilsner,

Prøv vores nye "Mad Synergi TO GO" butik på Åbuldevarden 13A (lige ved søerne) 

Mad Synergi er skabt af de to kokke Jeppe Graa 
& Henrik Junker, som begge har en fortid fra de 
danske Michelin-restauranter, samt det Danske 
Kokkelandshold. De havde begge en drøm om at 
gourmet mad ikke behøver at koste en formue og 
kun være tilgængelig på de danske top restauranter. 
Du har således nu muligheden for at bestille mad i  
verdensklasse til dit næste arrangement. 
      Om du skal holde en rund fødselsdag, bryllup, 
nytårsaften eller dit arbejde skal holde julefrokost 
står vi klar til at levere noget rigtig dejligt mad. Vi er 

meget imødekommende og fleksible og vi er således i 
stand til at skræddersy et arrangement til jer, hvor vi 
står for det hele.
 
Vælg  Mad Synergi,  hvis maden skal:  
• Have høj kvalitet  
• Byde på god smag  
• Være ærlig  
• Være nutidig  
• Være lavet fra bunden   

Vi håber meget at høre fra dig … 

Mange gastronomiske hilsner,
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Står du og mangler noget dejligt mad til dit næste arrangement? Mad Synergi tilbyder lækre buffeter  

og fantastiske 3-retters menuer. Vi sætter en ære i at levere et perfekt resultat – hver gang!

Mad Synergi er skabt af de to kokke Jeppe Graa 
& Henrik Junker, som begge har en fortid fra de  
danske Michelin-restauranter, samt det Danske 
Kokkelandshold. De havde begge en drøm om at 
gourmet mad ikke behøver at koste en formue og 
kun være tilgængelig på de danske top restauranter. 
Du har således nu muligheden for at bestille mad i  
verdensklasse til dit næste arrangement.  

Om du skal holde en rund fødselsdag, bryllup, nytår-
saften eller dit arbejde skal holde julefrokost står vi 
klar til at levere noget rigtig dejligt mad. Vi er meget 
imødekommende og fleksible og vi er således i stand 
til at skræddersy et arrangement til jer, hvor vi står 
for det hele.   
 
Vi håber meget at høre fra dig …

Mange gastronomiske hilsner,

Jeppe Graa og  Henrik Junker

UDSTILLING PÅ KULTURKAJEN DOCKEN

info@madsynergi.dk

Står du og mangler noget dejligt mad til dit næste arrangement? Mad Synergi tilbyder lækre buffeter  

og fantastiske 3-retters menuer. Vi sætter en ære i at levere et perfekt resultat – hver gang!

Mad Synergi er skabt af de to kokke Jeppe Graa 
& Henrik Junker, som begge har en fortid fra de  
danske Michelin-restauranter, samt det Danske 
Kokkelandshold. De havde begge en drøm om at 
gourmet mad ikke behøver at koste en formue og 
kun være tilgængelig på de danske top restauranter. 
Du har således nu muligheden for at bestille mad i  
verdensklasse til dit næste arrangement.  

Om du skal holde en rund fødselsdag, bryllup, nytår-
saften eller dit arbejde skal holde julefrokost står vi 
klar til at levere noget rigtig dejligt mad. Vi er meget 
imødekommende og fleksible og vi er således i stand 
til at skræddersy et arrangement til jer, hvor vi står 
for det hele.   
 
Vi håber meget at høre fra dig …

Mange gastronomiske hilsner,

Jeppe Graa og  Henrik Junker info@madsynergi.dk

tel. 30 25 59 30

www.madsynergi.dk

Prøv vores nye 

“Mad Synergi TO GO” 

butik på: 

Åboulevarden 13A 

(lige ved søerne)
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Hørecenter Hovedstaden
Borgergade 18
1300 København K

Telefon 7070 2328
www.hca.dk

Har du tinnitus?
De fleste personer, der rammes af tinnitus, har også en hørenedsættelse! 
Nylige undersøgelser har vist, at ca. 60 % af alle personer med tinnitus kan få 
lindret generne ved hjælp af høreapparater.

Husk! 
Bestil tid til gratis 

høreprøve  
allerede i dag! 

7070 2328Kom til TINNITUS-DAG
hos Hørecenter Hovedstaden
den 15. september kl. 9 - 16
På dagen kan du få foretaget en gratis høreprøve, og vi har besøg 
af høreapparatproducenten Siemens, som kan fortælle dig meget 
mere om tinnitus-apparatet Siemens Life, der bl.a. indeholder en 
integreret terapistøj-funktion. 

Dagen er gratis for alle, men der skal bestilles tid 
i forvejen til høreprøve.

som du har et særligt forhold 
til?

”Jeg holder rigtig meget af 
Kastellet. Kastellet er sådan 
et smukt, historisk sted i Kø-
benhavn, og samtidig er det 
det grønne område, som man 
virkelig har brug for som 
bybo. Jeg er der flere gange 
om ugen – ude og løbe eller 
for at gå tur. Det jo sådan et 
smukt sted, der samtidig in-
deholder nogle fantastiske og 
uhyggelige historier. I gamle 
dage var der fængsler så små, 
at folk ikke har kunnet sidde 
op. Der har jeg tit gået rundt 
og forestillet mig: Gud, tænk 
nu hvis der skete et mord her 
og gået og kigget efter skjule-
steder. På mine ture ved  Ka-
stellet ser jeg desuden rigtig 
mange hundemennesker. Det 
er også noget, jeg har brugt i 
min bog. De ser så sjove ud, at 
jeg ikke har kunne lade være 
med at digte omkring det”.

Det bedste og det værste
- Hvad kan du bedst lide ved 
København?

”Størrelsen. Jeg kan godt 
lide blandingen af, at den er 
overskuelig, samtidig med 
at der er så mange tilbud. 
Jeg kan godt lide, at man i 
en by som København ikke 
er fastlåst, at man ikke be-
høver at gøre som alle an-
dre. Jeg synes, at man har 
utrolig mange mulighe-
der og utrolig mange valg. 
Jeg boede i en periode i 
en lille by i USA med kun 
2.000 indbyggere, hvor alle 
helst skulle være på samme 
måde. Det synes jeg er utro-
lig skræmmende. Og det 
der med at man i en storby 
skulle være enormt frem-
medgjort, det synes jeg ikke 
er rigtigt. På Gammelholm, 
hvor jeg bor, kender alle i 
gadebilledet hinanden og 
hilser. Sådan tror jeg, det 
er de fleste steder, om du 
så bor på Christianshavn, 
Nørrebro eller i Indre By. 
Det hyggelige lokalliv, tror 
jeg lige såvel, du kan få i 
en storby som i en mindre. 
Så hvorfor ikke kombinere 

alle de gode ting? Pulsen og 
tingene der sker, samtidig 
med at det er hyggeligt. Jeg 
elsker desuden, at man i de 
seneste år har gjort mere 
for at udnytte vandsiden af 
København - det må gerne 
komme mere af”. 

- Begge dine bøger fore-
går i byer omgivet af vand, 
din hovedperson har et 
barndomstraume fra en 
drukneulykke, og mordet i 
bogen foregår i øsende regn-
vejr. Hvad er der med det 
vand?

”Ja hvad er det, jeg har 
med vand? Jeg elsker det 
simpelthen. Jeg tror, vand 
betyder muligheden for at 
komme væk. Jeg ville have 
det enormt svært, hvis jeg 
skulle bo i en storby uden 
vand. Der er en friskhed 
over byer, der ligger ved 
vandet, og jeg elsker at 
kigge på det. Derfor er jeg 
helt vildt glad for at bo i 
Holbergsgade, for selvom 
jeg ikke selv har nogen ud-
sigt til vand, så ved jeg, at 

jeg bare kan gå ned i min 
baggård, ud i Havnegade og 
så kan jeg se vandet. Og det 
er enormt fedt. Det er no-
get beroligende ved det, og 
måske et eller andet meget 
dybere ved det, som jeg ikke 
har fundet ud af endnu”. 

Hvad er det værste ved 
København?

”Med fare for at lyde 
utrolig gammel, må jeg sige 
trafikken. De gælder både 
den tunge trafik og cykli-
sterne. I alle de år jeg har 
boet i København, synes jeg 
aldrig trafikken har været 
så vanvittig som nu. Måske 
har det også noget at gøre 
med, at jeg har fået børn. 
Men at skulle lære sine 
børn at krydse vejen, når 
cyklister kører i den mod-
satte retning, og folk giver 
hinanden fingeren, det er 
noget, jeg synes er enormt 
frustrerende”. 

Ser du København som 
en rå by?

”Nej det gør jeg ikke. Da 
der for halvandet års tid 

siden var rigtig meget sky-
deri på Nørrebro, syntes 
jeg, det var rigtig ubehage-
ligt. Og helt ærligt kunne 
jeg ikke tænke mig at bo på 
Nørrebro længere, hvilket 
jeg har gjort tidligere og var 
enormt glad for. Det synes 
jeg er enormt synd, for det 
er en rigtig hyggelig bydel 
med rigtig mange gode ini-
tiativer. Men igen - måske 
tænker jeg mere over det 
som forælder. Jeg synes, 
det er rigtig surt med al 
den bandekriminalitet, der 
har været, for det ødelæg-
ger byen for alle os andre, 
der jo er størstedelen. Men 
overordnet opfatter jeg ikke 
København som en rå by. 
Drab og vold foregår jo alle 
steder i alle miljøer. Bare se 
på mine bøger”. 

cv@koebenhavneravisen.dk



Julens klostermenu
Dansk vinter torsk med pocheret vagtelæg, serveret med sprød peber 

bacon og rødbede samt sennepspersille creme

Skagen skinke på spæde salater med hindbær, nøddeolie og sesam sticks

Røget andebryst på sprød toast med svampecreme og trøffel glace

Dansk kalvemørbrad på pude af persillerod, hertil rosmarinsky

Chokoladepyramide på Valrhona chokolade med 
græskarkaramel, appelsinsalat og røde bær

2 retter kr. 290,00 • 3 retter kr. 380,00

4 retter kr. 448,00 • 5 retter kr. 498,00

Vin menu
2 retter kr. 160,00 • 3 retter kr. 229,00

4 retter kr. 319,00 • 5 retter kr. 398,00

Nytårsaften 2010
Velkomst cocktail (vælg mellem)

Dry Martini • Apple Martini

6-retters nytårsmenu inkl. vin menu

Rossini kaviar på vagtelæg med citroncreme og sprød bacon sticks

Hummer på selleripude tilsmagt med trøffelolie og røget salt

Champagne granité

Nytårstorsk med sennepsbeurre blanc, rødbeder, bacon og persille

Langstidsstegt kalve� let med frisk trøffel på tærte af aspargeskarto� er 
med skorzonerodscreme

Bornzola med rødvinsmarinerede � gner

Guldbelagt chokoladepyramide på Valrhona chokolade med 
græskarkaramel og appelsinsalat

Kaffe/the samt cognac eller likør

Fra 23.00 til 02.00

I Valdemars bibliotek vil der være musikalsk underholdning 
med mulighed for at danse.

Her vil der også være fri bar med øl, vand, vin, spiritus og cocktails.

Ved årsskiftet:

Restaurant Sankt Gertruds Klster byder nytåret velkommen 
med Champagne og canapeer

Pris pr. person kr. 1695,00

Juleanretning 
– serveres ved bordet

Marinerede sild med løg og capers

Kryddersild med rødløg og dild

Kloster gløgg marinerede stegte sild

Karry salat

Æg med mayonnaise og håndpillede rejer

Røget laks fra egen rygeovn med 
fennikelsalat

Røget ål med røræg

Paneret rødspætte� let med remoulade

Lun leverpostej med sprød bacon

Grov julemedister med hjemmerørt sennep

Ribbensteg med agurkesalat

Andesteg med hjemmelavet rødkål 
og kanelbagte æbler

Udvalg af danske og franske oste

Ris à la mande med kirsebærsauce

Pris pr. person kr. 429,00
Hauser Plads 32 • 1127 Copenhagen K    
Tel +45 33146630
Fax +45 33939365
www.sgk.as • mail@sgk.as

Jul og nytår på Restaurant
Sankt Gertruds Kloster

Jul og nytår fejres bedst på 
Sankt Gertruds Kloster i fantastiske, 

historiske omgivelser. 
Julestemningen bliver ekstra 
hyggelig i lyset af mere end 
1500 levende kandelabre.

Sankt Gertruds Kloster 230x315 mm.indd   1 27/08/10   11:17:13
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få købEnhavnEraviSEn
gratiS mEd poStEn

BETAL KUN PORTO OG EKSPEDITION
11 måneder for kun: 199,- kr.

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk

CAFE ADAM
Brunch/Buffet Hver Søndag 
fra kl. 10.30-15.00  til 110,- Kr. 
  

club sandwich: 79,- Kr. 

Røget Laks: 79,- Kr. 

Stor Burger: 79,- Kr.  

Pasta med oksemørbrad , laks: 89,- Kr. 

Bøf Bearnaise: 159,- Kr. 

Oksemørbrad: 169,- Kr. 

Stegt torsk: 169,- Kr. 

Stegt Laks: 159,- Kr. 

Nachos: 60,- Kr. 

Chokoladekage med is og frugt: 49,-Kr. 

Vin og fadøl ,Kaffe,cafe latte  

Store Kongensgade 91 · 1264 København K
Tlf.: 33 93 28 20 · www.cafe-adam.dk · Email: mail@cafe-adam.dk

DESIGN OG LAV DIT EGET SMYKKE
F.eks emalje øreringe med sterling sølv 
for mindre end 35,- kr. 

Store ringe er Vinterens Store HIT - lav 
din egen finger ring af 22 karat Sterling 
sølv - for mindre end 150,- kr.

BeadsNdrops 
- KUN 2. min fra Rådhuspladsen 

- Danmarks største udvalg  
af perle & smykke tilbehør 

- til dig som kan li’ at lave dine smykker selv. 

Et paradis af perler i 2 etager i efterårets  
modefarver med Swarovski krystaller, 

læder snøre m.m.

BeadsNdrops.dk

STUDIESTRÆDE 41, 1455 KBH K

WWW.BEADSNDROPS.DK
eller besøg os på

cykElby Bøder og løftede pegefingre 
får ikke cyklister til at bruge cykel-
stativerne. Derfor har Københavns 
Kommune taget mere utraditionelle 
metoder i brug overfor de mange par-
keringssyndere. 

Siden april har såkaldte ’cykel-
butlere’ smurt kæder og fyldt luft i 
hjulene på ulovligt parkerede cykler 
ved fem af byens metrostationer. 
Med servicen følger en lille seddel 
fra kommunen, der venligst beder 
cyklens ejer om at benytte cykelsta-
tiverne fremover. Og den venlige ser-
vice virker. 

”Da vi startede i sin tid i april, 

flyttede vi vel omkring 150-200 cyk-
ler om dagen fra sikkerhedszoner og 
nu, hvor vi er nået frem til august, 
flytter vi måske 30-50 om dagen fra 
sikkerhedszonerne. Så man må sige, 
at det er et meget positivt resultat,” 
siger cykelbutleren Morten Schel-
bech i et indslag til TV2/Lorry. 

Udover at rydde op er målet med 
cykelbutlerne at gøre cyklister op-
mærksomme på de gener og poten-
tielle farlige situationer, de kan skabe 
ved at parkere den tohjulede forkert. 

hk@koebenhavneravisen.dk 

ulovlig parkEring StraffES 
mEd En Smurt kædE
Af Helle Kvist

Københavns Kommune har taget utraditionelle metoder i brug overfor cyklister, der parkerer deres tohjulede ulovligt. 
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SE VINDUERNE MED DE MANGE TILBUD

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23

MANDAG - FREDAG: 11-18 
LØRDAG: 11-16

52 ÅR I FIOLSTRÆDE

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

Østerbro Frimærkehandel

Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store 
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

www.oesterfrim.dk

St. Kongensgade 116 · 1264 Kbh K · Tlf.: 39 63 66 00 
Over for Nyboder

ACS-TRÆLAST A/S - XL-BYG tlf: 32 82 06 00
Tømmerupvej 77 fax: 32 82 06 01
2770 Kastrup web: www.xl-acs.dk
 mail: info@acs.dk

XL-BYG BYGGECENTER   tlf:    32 50 55 06 Åbningstider:
ACS-TRÆLAST A/S   fax:   32 50 01 07 Man - fre  kl. 08 - 17.30 
Kongelundsvej 364   web:  www.xl-byg.dk Lørdag kl. 09 - 15.00
2770 Kastrup            mail:  info@acs.dk

ALT TIL HUS OG HAVE TIL GØR-DET-SELV-FOLKET PÅ AMAGER !

XL-BYG BYGGECENTER   tlf:    32 50 55 06    Åbningstider:
ACS-TRÆLAST A/S   fax:   32 50 01 07    Man - fre  kl. 08 - 17.30 
Kongelundsvej 364   web:  www.xl-byg.dk    Lørdag     kl. 09 - 15.00
2770 Kastrup            mail:  info@acs.dk

milandt terapi

Carina Dot Milandt 
Psykolog & Alternativ behandler

tlf. 60381516

       Medlem af Dansk Psykologforening

Terapi og 
psykologisk 
rådgivning

www.milandtterapi.dk
 

St. Kongensgade 96, Kbh. K

foromtalE For mere end to-
hundrede år siden fik en lille 
brevroman den europæiske 
ungdom til at iklæde sig blå 
frakke og gul vest, gøre oprør 
mod samfundets konventio-
ner – og begå selvmord. 

Nu opsætter Det Konge-
lige Teater Johan Wolfgang 
von Goethes historie om den 
unge Werthers møde med 
den store, altomvæltende 
kærlighed. Den unge bor-
gersøn Werther flygter til 
en lille tysk landsby, hvor 
han forelsker sig i den kønne 
Lotte. Men Lotte er lovet væk 
til Albert, og da han vender 
hjem fra forretningsrejse, må 

Lotte forklare Werther, at de 
ikke længere kan ses. Den 
mistede kærlighed driver 
Werther til at tage sit eget liv. 

Elise Kragerup, et af de 
mest lovende instruktørta-
lenter i dansk teater, instru-
erer et af 1700-tallets store 
skandalefortællinger. Alle-
rede for to år siden, da hun 
var midt i sin uddannelse, in-
viterede Det kongelige Teater 
hende til at lave sin debut-
forestilling i Skuespilhuset. 

For mere information og bil-
letbestilling se www.kgltea-
ter.dk 

hk

dEn ungE 
WErthEr 
I SKUESPILHUSET



Kig ind til os og se vores store udvalg i kiks, spændende marmelader, 
pesto, eksotisk te og fine olier.  Se også vores udvalg i chokolade og vin.

Store Kongensgade 56         Tlf.: 33 15 50 11        www.ostehjornet.dk

. Julefrokostbuffet. Sandwich

. Charcuteri. Tapas to go

Køb din firmajulegave 
og værtindegave
hos Ostehjørnet! 

ADD - 250x335 - Københavneravisen - Ostehjørnet - Jul 2010 - 03.indd   1 04-09-2010   11:00:00
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rEdaktion: Bredgade 21 B 2. sal, 1260 København K, tlf: 70 22 55 38      Caroline Voetmann, cv@koebenhavneravisen.dk

Kør ud i sommerlandet med 
Move About’s grønne elbiler
For virksomheder og private
 99,-  pr time
 499,-  for en dag
 799,-  weekend tilbud
Alt inklusiv læs mere på  www.moveabout.dk

Intet indmeldelsesgebyr og gratis parkering 
i hele København.

www.moveabout.dk
Move About ApS | Bredgade 56, 3 | 1260 København

lukning Indehaveren af Kaabers Antikvariat 
i Skindergade, den 77-årige Henning Kaaber, 
meldte tidligere på året ud, at han ville træk-
ke sig tilbage. Antikvariatet har været drevet 
af forskellige medlemmer af Kaaber-famili-
en, siden det åbnede i 1928, men denne gang 
stod der ikke en Kaaber klar i kulissen til at 
overtage familieforetagendet.

Derfor blev det besluttet at sætte hele 
herligheden på auktion med det håb, at en 
køber også ville overtage lejemålet og drive 
den historiske forretning videre. Det lykke-
des desværre ikke. Den 22. august klokken 
12.00 faldt hammerslaget for bøger og inven-

tar samt en udstoppet ugle på 260.000 dan-
ske kroner. 

Lærke Bøgh fra Bruun Rasmussens Net-
auktioner oplyser til Københavneravisen, at 
køber er en anden antikvarboghandler, som 
vil sælge bøgerne fra eget antikvariat og altså 
ikke ønskede at overtage lejemålet.

Kaabers Antikvariat blev under 2. Ver-
denskrig brugt som mødested for mod-
standsbevægelsen, der blandt andet kommu-
nikerede ved at gemme små sedler i de bøger, 
der blev købt og solgt i forretningen.

slp@koebenhavneravisen.dk 
BILLETTER 70 27 22 72  |   WWW.BILLETBILLET.DK

BREAKING 
THE WAVES

AF LARS VON TRIER 
I DRAMATISERING AF 

VIVIAN NIELSEN

PREMIERE 15. SEP.

En æra 
I SKINDERGADE 
er forbi
Af Sarah Louise Pedersen

Kaabers Antikvariat er lukket. Det lykkedes ikke at finde 
en køber, der var villig til at overtage lejemålet og føre 
den gamle forretning videre.

Henning Kaaber.
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

Victor_86x60.indd   1 11/05/06   10:14:11

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

FROKOST

Åbningstider
Man-Tors: 9.30 - 17.30
Fredag: 9.30 - 18.00
Lørdag: 9.30 - 14.00

Adresse
Gråbrødre Torv 16
1154 København K
Tlf.: 33 11 28 65
Mail: atleta@pedalatleten.dk

www.pedalatleten.dk

Pedalatleten_41x100.indd   1 29/05/06   15:24:36

  

Det lille 

Apotek 
Er stedet hvis man 

ønsker hygge, 

nostalgi og god dansk 

mad. 

 

  frokost fra 95- 

aftenmenu fra 95-   

Store 

Kannikestræde15  

Telefon 

33125606 
www.detlilleapotek.dk 

Få et gratis konsulentbesøg og uforpligtende
tilbud på en renovering af dit køkken!

8.825,-

priseksempel: 
10 folielåger,

5 skuffefronter
15 greb

inkl. moms
og montering

Jyllingevej 64, 2720 Vanløse, 38791614, nygammelt.dk

Nygammelt
skift ikke køkken skift køkkenlåger

25 års jubilæum

før 10.820,-
spar 1.995,-

Vi fejrer
vores jubilæum

ved at give
25% rabat
på alle folie-

låger
(gælder i hele september måned)

SKIFT LÅGER PÅ KØKKENET
OG SPAR PENGE

VI FORTSÆTTER SUCCESEN
 

VORES JUBILÆUMSTILBUD HAR
VÆRET EN STOR SUCCES, DERFOR

FORTSÆTTER VI DET GODE
TILBUD I HELE SEPTEMBER

www.Jagt og Fiskerimagasinet.dk
Nr. Voldgade 8, 1358 Kbh. 3333 7777

www.Hunters House.dk
H.C.Ørstedsvej 7, Frb. 33 222 333

Husk!
Vi sender også 
på postordre

Praktisk specialindrettet rygsæk
med indhold af alt hvad der be-
høves til en frokost i det fri.
Indeholder skeer, knive, gafler,
tallerkener, alukrus, skærebrædt,    

oplukker, salt/peber, servietter   
m.m. Isolerede rum til drikke    

varer og madvarer.
Service til 4 personer.

fEStival Hvis det er sandt, 
at man får firkantede øjne af 
at sidde for meget foran tos-
sekassen, vil man i den kom-
mende tid kunne se utrolig 
mange børn og unge med 
firkantede øjne. 

Buster, som Københavns 
Internationale Filmfestival 
for Børn og Unge hedder, 
er nemlig tilbage med intet 
mindre end 169 kort-, spille 
og dokumentarfilm på pro-
grammet. 

Prisen per film er 15 kr., 
og der skulle være lidt for 
enhver smag. Fx den russiske 
3D-animationsfilm ’Space 
Dogs’, det franske krigsdra-
ma ’Beslutningen’ eller den 
tyske ’Here comes Lola’, der 
lige har vundet førsteprisen 

på børnefilmfestivalen i Gif-
foni. 

I år kan Buster festivalen 
fejre 10-års fødselsdag, og 
som en del af jubilæet åbner 
en helt ny medielegeplads, 
det såkaldte Medielap. I hver-
dagene er Busters Medielap 
ligesom resten af arrange-
menterne forbeholdt skoler-
ne, men i weekenden kan alle 
filmglade børn prøve kræfter 
med at lave undervandsfilm, 
spille helt nye digitale spil el-
ler tage på en tidsrejse, hvor 
man selv bestemmer histori-
ens gang. 

Festivalen løber fra d. 9.-19. sep. 
Se mere på www.buster.dk 

hk

buStEr fEjrEr 
10-årS fødSElSdag mEd 
ny mEdiElEgEpladS  
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bilSalg Bilforhandlere i Indre By er et sjældent syn. 
Men i Bredgade 35 ligger der en af slagsen. Det er dog 
ikke en traditionel bilforhandler, hos Tesla sælger 
man nemlig elbiler.

”Der er en gammel regel, der betyder, at man ikke 
må have bilforhandlere i Indre By på grund af larm 
og lugt. Men vi kan gøre det, fordi vi sælger elbiler,” 
fortæller salgs- og marketingsdirektør i Tesla Den-
mark Esben Pedersen.

I butikken i Bredgade kan man dog ikke købe bi-
len og køre derfra. Butikken fungerer som et såkaldt 
showroom. Bilen bliver vist frem, og Esben Pedersen 
kan snakke med kunden og finde frem til, hvad de 
gerne vil have, men der er ingen penge mellem kun-
den og butikken.

Verdens hurtigste elbil
Den elbil, der sælges i Teslabutikken er en Tesla Ro-
adster. Den går fra nul til 100 km/t på 3,7 sekunder 
og har på en fuld opladning en rækkevidde på 340 
kilometer.

”Det er verdens hurtigste elbil, men det er også 
den elbil med den længste rækkevidde. Vi har faktisk 
sat verdensrekorden for fabriksproducerede elbiler. 
Det er lige over 500 kilometer,” siger Esben Pedersen. 

Det er meget forskellige mennesker, der er interes-
serede i Teslaen. Det er ikke den typiske sportsvogns-
køber, der er interesseret i bilen, men det er velha-
vende folk, som ikke har lyst til at få olie på fingrene.

”Det er folk, der tænker grønt men også tænker 
anderledes. Det er forretningsmanden, som har nog-
le venner, der har en Porsche eller Ferrari, og som sy-
nes det er sjovt at købe en elbil og køre fra dem alle 
sammen,” siger Esben Pedersen.  

Flagskib i København
Butikken er en såkaldt ’flagship store’. Det betyder, 
at butikken udover at formidle salg af elbilen også er 
en måde at promovere Tesla i Norden. Og det er helt 
bevidst, at butikken ligger i Bredgade.

”Det, at vi ligger her i Bredgade, er en del af Teslas 
marketingsstrategi for at gøre Tesla kendt. Det er en 
strategi fra firmaets side, at vi så vidt muligt skal lig-
ge på eksklusive gader i de byer, hvor vi har flagship 
stores. I München ligger vi på Blumenstraße og i Lon-
don ligger vi i en sidegade til der, hvor Harrolds (stort 
indkøbsmagasin red.) ligger,” siger Esben Pedersen.

Butikken i Danmark bliver hovedkvarteret for 
hele Norden. Butikken leverer biler til Danmark, 
Norge, Sverige og Finland. I Danmark sætter Tesla 
Roadster dig 800.000 kroner tilbage. Det er vel at 
mærke inklusiv alt og klar til at køre. 

’København er Superligaen’
Udover at Esben Pedersen selv er dansker, er der også 
en grund til, at butikken ligger i København. Esben 

Pedersen mener nemlig, at København er en by, der 
tilbyder de bedste vilkår for brugere af elbiler.

”København er i Superligaen. Hvis du køber en 
elbil, kan du ringe op til kommunen, og så kommer 
der nogen og maler en parkeringsplads til din elbil 
tættest muligt på dit hjem,” siger Esben Pedersen.

Kommunen maler helst fire elbilsparkeringsplad-
ser samtidig. Derfor er der lige nu flere parkerings-
pladser end der er elbiler i København.

”Der er altid plads med mindre, der er  nogen, der 
parkerer ulovligt. Der kunne jeg måske godt tænke 
mig, at Parkering Købehavn håndhævede reglen om, 
at pladserne er forbeholdt elbiler lidt oftere,” siger Es-
ben Pedersen.

Udover tildeling af parkeringsplads, får man som 
ejer af en elbil også mulighed for at stille en ladestan-
der op ved sin parkeringsplads. Ladestanderen kan 
man få gratis fra Better Place eller Dong.

”Så tager firmaerne selvfølgelig overpris for strøm-

men, men jeg råder altid folk til at få opstillet en lade-
stander,” siger Esben Pedersen. 

Fremtiden er Model S
Tesla sælger i øjeblikket 15 til 20 eksemplarer af Tesla 
Roadster om året i Danmark, men fremtiden ser lys 
ud. 

”Det løber rundt, men vi kommer med en bil om 
to år som hedder Model S. Det bliver noget helt andet. 
Den vil jeg reelt kunne sælge lige så mange af, som 
jeg får fat i, så længe afgiftspolitikken i Danmark er, 
som den er,” siger Esben Pedersen.

Hvis du vil læse mere om Tesla Roadster og Model S kan 
du besøge hjemmesiden: http://www.teslamotors.com/
copenhagen

ahl@koebenhavneravisen.dk 

EkSkluSivE ElbilEr 
i brEdgadE
I Tesla i Bredgade 35 forhandles der eksklusive elbiler. Butikken i Bredgade skal være hovedkvarter for hele 
Norden. ”København er i Superligaen,” siger salgs- og marketingsdirektør Esben Pedersen.

Af Alexander Højfeldt Lund

Esben Pedersen viser her hvordan man ›tanker« en Tesla.
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Dansk frokostrestaurant 
af højeste kvalitet med 

hjemmelavede specialiteter af
friske råvarer efter typiske 

gamle opskrifter.

Larsbjørnsstræde 2
1454 København K

Tlf: 3311 5886 / fax: 3315 5856
www.husmannsvinstue.dk

froKosTresTauranT

HusmannsVinstue_41x60.indd   1 06/09/06   12:09:38

Larsbjørnsstræde 9 
Tlf. 33 32 37 90
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Højbelagt smørrebrød
Frokost platter
Danske retter

Vildsvin
Steaks

Tilbyder

Hyggelig udeservering

Selskaber fra 2 til 450 personer

Husk jule-frokosten

www.citykroen.dk
Tlf. 33 911 300 • Gammeltorv 8 • København K

ophør Flere og flere københavnske antik-
variater drejer nøglen om. Og ofte sker det 
med et blødende hjerte. Sådan er det ikke 
hos det lille alternative antikvariat i kælde-
ren under Sankt Peders Stræde 17. 

”Det har været sjovt, men rigtig hårdt, 
og derfor er jeg også glad for, at det slut-
ter nu,” siger den 20-årige Xenia Ramm, der 
siden januar har drevet ’den Midlertidige 
boghandel’.

Som navnet antyder er den lille bogbiks 
ikke bestemt til at have en langvarig leve-
tid, og til oktober drejer den unge ejer selv 
nøglen om. Hun er glad for den fantastiske 
respons, som antikvariatet har fået, men 
nu skal hun, som hun selv siger, til at være 
en normal 20-årig.  

Anderledes udsalg
På stigereolerne i det hyggeligt indrettede 
kælderlokale står der stadig stakkevis af 
bøger, og som det hører sig til, når en butik 
lukker og slukker, skal der holdes ophørs-
udsalg. 

Hvor de fleste nok ville vælge at afholde 
et klassisk hollandsk bogudsalg med priser, 
der falder dag for dag, har Xenia valgt at 
lave et lidt anderledes ophørsudsalg. I den 
sidste måned af ’den Midlertidige boghan-
dels’ levetid, bestemmer man fuldstændig 
selv, hvor meget man har lyst til at give 
for bøgerne. Og der er kup at gøre på hyl-
derne i den lille boghandel, der udover an-
tikvariske bøger også sælger nyere under-
grundslitteratur. For nyligt solgte Xenia en 
eftertragtet førsteudgave for 200 kr. Bogens 
værdi var cirka fire gange så meget. 

”Forhåbentlig kommer folk ned og river 
bøgerne ud af hylder, og med historien om 
’den Midlertidige boghandel’ i baghovedet, 
håber jeg, at det er et projekt, som folk har 
lyst til at støtte, mens de stadig kan,” siger 
Xenia.  

Den Midlertidige boghandel holder åbent tirs-
dag-fredag 11-18 og lørdag 10-16. 

hk@koebenhavneravisen.dk  

Bestem selv 
prisen 
hos ’den Midlertidige boghandel’

Til oktober lukker Xenia Ramm sit lille antikvariat i Sankt Ped-
ers Stræde. I den sidste måned af butikkens levetid bestemmer 
kunderne, hvor meget bøgerne skal koste.

Af Helle Kvist
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portræt Der bliver ikke lan-
get meget kaffe over disken i 
’Kaffekunsten’ i Larsbjørns-
stræde 8. Der er nemlig slet 
ikke nogen disk. Når man 
træder ind i det lyse kælder-
lokale, hvor Walied Awad har 
indrettet sin kaffebar, bliver 
man i stedet mødt af et kla-
ver, som musikalske gæster 
har mulighed for at spille på. 
Der er også en guitar – og en 
pladespiller til dem, der ikke 
har evner til instrumenterne 
men alligevel ønsker at dele 
en musikalsk oplevelse med 
de andre gæster.

I det ene hjørne brygger 
Walied sin kaffe, med frit 
udsyn og adgang for kun-
derne. ”Vi har ikke rigtigt 
nogen bar, som adskiller os 
og kunderne. Og det betyder 
faktisk, at vi er blevet venner 
med nogle af dem, der kom-
mer her. Nogle gange hjælper 
de til, hvis der er travlt eller 

løber ærinder for os i byen,” 
fortæller Walied, som lægger 
stor vægt på, at hans forret-
ning skal være åben, og at 
folk skal føle sig velkomne, 
når de træder ind ad døren.

Han har tidligere blandt 
andet arbejdet som lærer-
vikar, men har altid haft 
en drøm om at have sit eget 
sted. Drømmen begyndte al-
lerede for en del år siden at 
tage form, og målet blev en 
kaffebar med gourmetkaffe 
og høj service. 1. juni i år slog 
han så dørene op til ’Kaffe-
kunsten’.

Navnet ’Kaffekunsten’ 
spiller på en dobbeltbetyd-
ning. ”Vi laver kaffe-kunst i 
kopperne, altså det der kal-
des ”latte-art”, men navnet 
hentyder også til, hvordan 
stedet er i konstant udvik-
ling i samarbejde med kun-
derne. Noget som viser sig 
i de skiftende udstillinger 

på væggene og i instrumen-
terne. Så der er både kunst i 
koppen og kunst fra kunder-
ne,” forklarer Walied.

Konkurrence er ikke dårligt
I Rendestenen skorter det 
ellers ikke på kaffebarer, 
og både Ricco’s og Risteriet 
ligger lige om hjørnet. Men 
konkurrencen er ikke en 
ting, der bekymrer Walied 
synderligt. 

”Jeg betragter ikke kon-
kurrence som værende no-
get dårligt – kun hvis den er 
ondsindet selvfølgelig,” siger 
han og fortsætter; ”vi vil selv-
følgelig gerne gøre det bedre 
end alle de andre men forsø-
ger stadig at bevare et godt 
forhold til vores naboer”.

Walieds afslappede hold-
ning til konkurrence og gode 
forhold til naboerne går godt 
i spænd med hans forret-
ningsfilosofi, som han har 

hængt op på væggen i ’Kaffe-
kunsten’. Den handler blandt 
andet om at vælge en positiv 
frem for en negativ tilgang 
til tingene, om at skabe be-
gejstring, glæde og leg og om 
at være nærværende. 

Filosofien er ikke kun 
tomme ord, for med ’Kaffe-

kunsten’ har Walied Awad 
skabt behagelige og kreative 
rammer for indtagelsen af en 
god kop kaffe.

slp@koebenhavneravisen.dk

Silkevejen

Håndlavede perler fra Ghana
Batikstoffer og stoffer fra 

Guatemala og meget andet

Larsbjørnsstræde 19
1454 København K

Tlf. 33 93 08 10
www.silkevejen.com

kaffE-kunSt i koppErnE
Af Sarah Louise Pedersen

Walied Awad har siden 1. juni serveret kaffe i sin nyåbnede kaffebar ’Kaffekunsten’ i Larsbjørnsstræde.
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Eksklusivt tøj & accesories
Nyt  &  Genbrug

Naboløs 4     ·     1206 København K     ·     tlf: 33 11 42 60 

Antik K

Knabrostræde 13
1210 København K
Telefon 2972 2028

Åbningstider:
Tirsdag, onsdag 12.00-17.00
Torsdag, fredag 12.00-17.30
Lørdag 12.00-15.00

www.antikk.dk
E-mail: post@antikk.dk

Vi køber muselmalet porce-
læn, PH-lamper og Kaj Boje-
sen legetøj

Dansk porcelæn, design 
og kunstgenstande

nyåbnEr Snart vil man kunne finde metervis 
af vintagetapeter i kælderen under Badstue-
stræde 17. Til oktober åbner ’Butik Retro Villa’, 
der har Skandinaviens største udvalg af origi-
nale vintagetapeter. 

Udover farverige tapeter sælger butikken 
kulørte hjemmelavede børnemøbler, sætte-
kasser, porcelæn og patchwork sengetæpper 
lavet af stof, der er fundet og nøje udvalg på 
loppemarkeder rundt om i landet.  

Bag butikken står Mette Helena Rasmus-
sen, der er billedkunstner fra Det kgl. Danske 
Kunstakademis Billedkunstskole og freelance 
boligstylist på forskellige boligmagasiner. 

’Butik Retro Villa’ holder åbningsfest fre-
dag d. 1. oktober kl. 15, og alle med hang til 
kulørt tapet og interiør er inviterede. 

hk

nyåbnEt I kælderlokalet 
på Gammel Strand 44, som 
tidligere har huset den luk-
suriøse cocktail- og tapas-
bar Tender Cph og i en kort 
periode Berntsens Ballade, 
åbnede holdet bag Francis 
Pony i Klosterstræde den 
10. september burgerbaren 
’Cock’s & Cows’.

Ambitionen er at servere 
byens lækreste og mest fuld-
endte burgere, som oven i 
købet bliver 100 % hjemme-
lavede. Menuen byder, ud-
over den helt klassiske okse-
kødsburger, blandt andet på 
en ’Bohemian Pork Rib’ med 
ribbenssteg og en ’Marco 
Polo’ med spicy kyllinge-
bryst. Ved siden af kan man 
vælge twister-fries, tigerreje-
spyd og andre lækkerier.

Cocktails er også en del 
af konceptet, og de vil blive 
i stil med dem, der drikkes i 
den populære tv-serie ”Mad 
Men”, om folkene på et re-
klamebureau i slut 50’ernes 
New York. Der er tale om 
klassikere som Gibsons og 
Martinis. Man kan dog også 
”nøjes” med en øl eller en 
milkshake.

slp@koebenhavneravisen.dk 

hjEmmElavEdE 
burgErE og cocktailS 
i ”mad mEn”-Stil
Af Sarah Louise Pedersen

Ny burger- og cocktailbar, ’Cock’s & Cows’ er åbnet på 
Gammel Strand den 10. september.

’butik rEtro villa’ 
åbnEr i badStuEStrædE



nyåbnet moderne
italiensk restaurant

Book jeres julefrokost nu

Grønnegade 33 · 1107 københavn · Tlf. 7070 2015
 www.fabios.dk
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HAIKU         SUSHI

44. STICK MIX:
Rejer, springløg, oksekød, 
kylling og lakse stick........99 KR.

26. HAIKU PARTY TWO:
fire dragon rolls, forårs rolls,
med tun, rejer, hvidfisk,
og laks nigiri - 29 stk. .........499 kr. 

34. BIG MENU:
8 forårs rolls, 6 fire dragon rolls,
6 hawau rolls, 8 haiku speciel
rolls og 12 nigiri.................689 KR.

11. HAIKU HAPPY TOGETHER:
Stegte rejer, agurker med spicy
sauce, top med mango og
jordbær..........................129 KR.

Vi har et stort udvalg af varme japanske retter,
og sørger altid for at have de bedste råvarer

Haiku Sushi  ·  Nytorv 19
1450 København  ·  Tlf. 33 12 88 28

Åbningstider
Man - Lørdag: 11.30 - 15.00 og 17.00 - 22.00  ·  Søndag: 17.00 - 22.00

Vi har også

Take away

40% rabat  på alle retter! 
bortset fra drikkevarer og desserter

Tilbuddet gælder fra mandag d. 13 september
til søndag d. 10. oktober



La Vecchia signora fortsætter frokost successen.
Kom ind og smag vores nye efterårs menu.
vi holder frokost åbent mandag til lørdag fra 
12.00-16.00.

Vi glæder os til se dig.

Grønnegade 12-14
1107 Kbh.K
Tlf 33160048
www.la-vecchia-signora.dk
Nye Åbningstider:
Mandag-lørdag: 12.00-23.00
Søndag: 17.00-23.00

Ristorante San Giorgio

Rosenborggade 7

1130 kbh.k

tlf.: 33126120

fax: 33126620

webside: www.san-giorgio.dk

email: ristorante@san-giorgio.dk

Åbningstider:

Mandag - lørdag 18:00-23:00

søndag: lukket.

”I mit køkken laver jeg italiensk mad ud fra de originale principper.
Et fast menukort dræber enhver form for innovation. Et køkken skal være 
levende, være i udvikling og aldrig gå på kompromis med råvarernes kvalitet.
På Ristorante San Giorgio er mad ikke en opskrift - Det er en filosofi.”
Achille Melis

Få en kulinarisk oplevelse ud over det sædvanlige.
Menuer fra 290,- kr.

La Vecchia Signora


