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HJemlØSe PÅ HJemmeBane
”VM for hjemløse” på Rådhuspladsen bragte helt konkret de
hjemløse - i centrum: Københavneravisen har talt med socialborgmester Mikkel Varming
og hjemløse Britta Larsen om
forholdene i K.
Af A. Villumsen & J. Marsling

fortsætter på næste side

Kontor(er)
midt i Indre By

Stella

Henvendelse:
Grønnegade 18
1107 København K
Tlf: 33 45 46 00

cafe l restaurant l bar l

Velkommen til Café Stella!
2 etagers hygge!

& 2 ) 3  2 3 ! , / .

! ,ANDEMRKET    +BENHAVN +
4         

Kåret som månedens sted i plusklub
og lorry i marts og april måned

7 WWWCYBERBUCHCOM  WWWBUCHTIDDK

Buch_41x60.indd 1

Åbningstider
Søndag - onsdag 10.00 - 24.00
Torsdag 10.00 - 03.00
Fredag - lørdag 10.00 - 05.00
Køkkenet har åbent alle dage 10.00 - 22.30

MyBikes_41x60.indd
1
10/05/06
15:00:34

Taco buffet
(samt andre frokostretter )
12.00 - 16.00
Mexicansk à La carte
16.00 - 23.00
Vi har længe weekend åbent,
så start din fest i vores cocktailbar.
Åbent til 02.00
(fredag og lørdag)
Ring for reservation af en hytte i
vores jungle-afdeling
Siddepladser: 150
Borgergade 2
tlf: 33114108
www.chicos-cantina.dk

l Kompagnistræde 18, 1208 København K
l 33151900 l cafestella.dk

STELLA_86x125.indd 1

CHICO´S

29/09/06 14:53:30

brodtkorb
h a i r d r e s s i n g
10/05/06 9:39:08

onlinebooking på

www.b-hair.dk
Tlf. 33 36 24 24
St. Kongensgade 19A
1264 Kbh. K

▲

danmark sluttede på en ﬂot 4. plads ved VM for hjemløse.

Det geniale er altid enkelt:
Således formlen bag hjemløse-VM. Man tager den
højest værdsatte sociale
fællesnævner, fodbold, og
parrer den med den laveste,
hjemløshed. Forleden viste
virkeligheden, at teorien
virkede: Til finalen stod
Københavns
befolkning
og klappede og heppede,
kronprinsen overrakte medaljer, verdenspressen var

forsamlet foran Rådhuset.
En gruppe socialt usynlige
mennesker i Kbh. K kom i
fokus, ”taberne” blev ”vindere” (Danmark høstede en
flot 4. plads) - og blev for en
tid anset som medspillere
af os hujende medborgere.
Britta Larsen, hjemløs i Indre by, udtaler:
”Det er flot, at de holder
et arrangement for folk, der
ikke findes. Flere af os har
fået at vide af kommunen,
at der ikke findes hjemløse,
derfor kan vi ikke være det.
Dog, er det en flot event,
der kan få os hjemløse til
at kæmpe for en sag. Samtidig får vi et sammenhold
blandt hinanden. Dette

▲
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fortsat fra forrige side

skal dog nok forsvinde igen,
når kampen for overlevelse
vender tilbage for os”.

Skrivebordet versus gaden
Fra toppen af forvaltningen
mener socialborgmester Mikkel Varming dog, at ”de findes”, og til den stigende weekendvold mod gruppen i Kbh.
K, udtaler han:
“Det er helt uacceptabelt
med de overgreb, som har
fundet sted overfor hjemløse.
Man sparker på nogle af dem,
der er allermest sårbare. Den
bedste løsning på dette problem er at motivere de hjemløse til at tage imod de sociale
tilbud, da man som hjemløs
er meget udsat, når man sover på gaden. Desværre lykkes det ikke altid. Derfor har
Københavns Kommune netop
styrket det opsøgende sociale
arbejde i København, for at
sikre, at de sociale tilbud når
ud til de hjemløse, der ikke
selv har henvendt sig om
hjælp. Den personlige kontakt til en socialarbejder, der
går rundt i gaderne frem for
at sidde bag et skrivebord, har
i mange situationer betydet,
at hjemløse kommer fra gaden og ind i f.eks. et herberg.
Det er vigtigt at skabe samfundsmæssig accept af svage
grupper. Den svageste del af
københavnerne skal der også
være plads til. Derfor er det
afgørende, at københavnerne
får et mere nuanceret billede
af de hjemløse. Det netop gennemførte VM i gadefodbold i
København var en god anledning til at vise befolkningen
en anden side af de hjemløse.
Jeg tror, at det kan være med
til at modvirke volden.”
Har Hus Forbi styrket de
hjemløses situation og mindsket tiggeriet i Indre by?
“For mange har Hus Forbi
givet nyt indhold i dagligdagen. Nogle hjemløse oplever,
at de for første gang i lang tid
ANSV. CHeFRedAKTØR:

Jeppe Marsling
jm@koebenhavneravisen.dk
SeNioR ediToR:

Jacob Ludvigsen
jalu@jacob-ludvigsen.dk
ART diReCToR:

Robert Haren

har fået en opgave, hvor de
føler ansvar. Og det er med
til at give selvtillid på en ny
måde. Og københavnerne har
fået en god anledning til at få
mere indblik i de hjemløses
forhold gennem læsningen af
Hus Forbi. Med Hus Forbi har
de hjemløse fået en legitim
mulighed for at få et tilskud
til de daglige udgifter uden at
skulle tigge. Selvom det ikke
er muligt konkret at måle,
tror jeg, at Hus Forbi har været med til at begrænse tiggeriet i byen. Det har i hvert
fald givet et godt alternativ”.

Britta Larsen, 52 år, hjemløs
I 2 år til oktober, har Britta
været er hjemløs i Indre by.
Blandt de hjemløse er der
en større forundring over den
manglende hjælp fra det offentliges side.
”De fleste hjemløse sover
på gader og i baggårde. Der
findes også natvarmestuer,
hvor de hjemløse kan gå hen
og få ly for natten, men problemet er deres åbningstider.
De åbner meget sent og lukker tidligt om morgnen. Dermed hjælper det ikke på de
hjemløse sovemuligheder”.
På herbergerne kan hjemløse få deres egne værelser,
men det er svært at få et. Det
er stort set altid optaget på
alle værelser. Der er rotation
i hvem, der har et værelse,

Smilende britta på tribunen.

Anders Villumsen
av@koebenhavneravisen.dk

David E. Nielsen

samtidig med, at herbergerne
skal sikre sig, at folk kommer
igen og sover der. Dette gør,
at herbergerne er godt for de
få, der har fået et værelse derinde. Britta har dog ikke et af
disse værelser, hun må nøjes
med gaden.
Føler man sig sikker, når
man sover på gaden?
”Det er nogle gange mere
sikkert at sove på gaden end
på natvarmestuer. Sådan nogle steder sover, der masser af
folk, og der bliver stjålet flittigt fra hinanden. Derfor kan
en baggård være langt mere
sikker, da man oftest ligger i
fred. Dog blev min brors sovepose sat i brand, imens vi lå og
sov i baggården på Nørrebro.
Der er ingen, der aner, hvem
der gjorde det, men efterfølgende fik vi en løftet pegefinger af beboerne. Vi må gerne
bo i gården, så længe vi ikke
generer andre eller larmer.
Det offentlige er mere opsatte
på at holde os væk fra gaderne end at give os sikkerhed.
Vi får at vide, at vi ikke må
sove på gaden. Det er ulovligt,
men de hjælper os ikke med
at finde noget andet. Jeg har
bl.a. sovet inde i H.C. Ørstedparken sammen med andre.
Dér satte vi en presenning op,
da det regnede. Der kom politiet og sagde vi skulle fjerne
det. De er mere efter os end de
egentlig hjælper os”.
Er der steder I kan gå hen
og få noget mad?
”I sommerperioden er der
færre steder end normalt.
Dette skyldes, at flere steder
holder sommerferie. Projekt
Udenfor giver os varmt mad.
Det er en masse frivillige,
der kører rundt forskellige
steder og deler varm mad ud
på hverdagsaftner. Problemet
er, at vi ikke ved hvor de kommer med maden hvilke aftener. De holder bl.a. i Valby,
Nørreport, Vesterport og H.C.
Ørstedsparken”.
av@koebenhavneravisen.dk
jm@koebenhavneravisen.dk

Caroline Aistrup

TRYKKERIET
NORDVESTSJÆLLAND

ib@koebenhavneravisen.dk

ANNNoNCeR:

Kristoffer Baagøe

diReKTØR:

kb@koebenhavneravisen.dk
Tlf: 33 45 46 00
KoNTAKT:

cha@koebenhavneravisen.dk

Københavneravisen

RedAKTioN:

Grønnegade 18
DK-1107 København K
Tlf: 33 45 46 00
Web: www.koebenhavneravisen.dk
Mail: kbh@koebenhavneravisen.dk

Tobias Mortensen
tm@koebenhavneravisen.dk

Nana Nørgaard-Clausen
nnc@koebenhavneravisen.dk

Henvendelse:
VDN ApS, Grønnegade 18, 1107 København K.
Casper Aistrup, tel: 33 45 46 00,
E-post: cha@vdn.dk

Vanilla
Shop
Økologi
The
Kaffe
Chokolade
Delikatesser
Specialiteter
Natur
Skønhedspleje
Shampoo
Vaskemiddel
&
meget mere
Købmagergade 53
1150 København K
33 93 15 00
www.vanillashop.dk

+
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oPlAG: 10.000 eksemplarer
»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
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Microvej 4, 4300 Holbæk

rh@koebenhavneravisen.dk

Casper Aistrup

Eget kontor, adgang til sekretariat, kantine og mødelokale
samt diverse hjælpemidler. Mulighed for kollegialt fællesskab.

UdGiVeR:

TRYK:

Ib Nielsen

Kreative eller kommercielle ildsjæle inviteres til
at træde ind som del-lejere af lyse, funktionelle
kontorer i et af Københavns ældste huse.

VDN A/S
iSSN: 1901-7073

den@koebenhavneravisen.dk
ca@koebenhavneravisen.dk

Kontor(er) midt i København K

9
154-+4
4?:58<

4?.'<4

AUGUST 2007 ÅRGANG 2

ledeR



BorgmeSterBØlger

Bølgerne går højt på Rådhuset – eller er det i medierne?
Først alt skriveriet om Bondams gode appetit og borgmesterbil, siden opfordringen til at socialborgmesteren
går af efter, at 12 hjemløse
fra d. 3. verden ”afhoppede”
efter VM for hjemløse på
Rådhuspladsen. Senest kom
meldingen fra Venstres københavnske kultur- og fritidsborgmester Martin Geertsen
om, at han trækker sig fra sin
post til januar. Efter tyve år i
politik - og med tungt ansvar
- trækker friheden for alvor i
Geertsen, der forsikrer, at der
ingen sure miner eller smækken med dørene er at finde. At
der er personlige spændinger
mellem ham og overborgmesteren er dog ikke en hemme-



lighed: Geertsen har meldt
klart ud til pressen, at han er
skuffet over Bjerregårds ledelsesstil. Borgmesteren ser
frem til at få medierne på afstand - og til at hengive sig til
familien. Overraskende nok
foreslår overborgmester Ritt
Bjerregaard Søren Pind som
Geertsens efterfølger? Pind
skriver på sin hjemmeside,
at han er ærgerlig over Geertsens forestående afsked, og
roser ham for at have samlet
oppositionen.
13. August valgte et enigt
Venstre Pia Allerslev til posten. Geertsen bliver i Venstre.
Københavneravisen
siger tak for interviews og
ønsker god vind! fremover.
Københavneravisen

Sten sejr
Sanger & Pianist

EaVca³\\Zg9ZWgnaaje!ÓgbV[Zhi![´YhZahYV\!
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Ny Østergade 25 · 1101 København · Tlf. 33 52 52 08 · www.forbank.dk

I Forstæderne får du
noget for pengene
Kom ind og få et bud på
bedre investeringer.
City Erhvervs- og Investeringscenter

K alitetsmøbler
Kv



Forstæderne_86x40.indd
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Vi tillbyder desuden
1 kla
1.
l sses ombetræ
r kning!

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Kurt Rasmussen Møbelværkstede
eder
Borgergade 27C, 1300 K. Tlf. 38 87 75 60

Tlf. 33 32 12 64

www.krm-indretning.dk

m/k klip

"

180,-

Kontante
fordele
Økonomisk rådgivning ud
over det sædvanlige.

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger

Østergade 6 - Strøget
1100 København K.

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Tlf.: 77 30 15 15
SPAREKASSEN

4UFO4FKS
5MG

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.s-larsen-smbr-cafe.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 38

Nu også
siddepladser

Svendlarsens_41x60_2.indd 1

D et Lichtenbergske Hus

Godkendt af alle forsikringsselskaber med
sundhedsforsikring, samt af sygeforsikringen ”danmark”

hjemmesider

Håndlavede
kataloger
pjecer

Strøget, Frederiksberggade 26
www.absalon-privatklinik.dk

Vi passer godt på vores kunder

Old & New

White & Blue

Vi har aftale med amtsrådsforeningen og H:S
om operation af offentlige patienter på venteliste.

Absalon Privatklinik

SPAREKASSEN

08/08/06 14:20:38

Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Gynækologi
Urologi
Øre-næse-halskirurgi
Mave-tarmkirurgi
Diagnostisk ultralyd

Tlf.: 70 22 10 44

3

KBH K

til fornuftige priser

•
Ring 33 153 830
eller klik
www.det-lichtenbergske-hus.dk

Annonce til KøbenhavnerAvisen.in124-09-2006
1
12:27:44

Center for antik, design
og gode lopperier
Hver fredag og lørdag
kl. 10-17

FRI ENTRÉ
Holbergsgade 8
Hjørnet af Holbergsgade
og Tordenskjoldsgade
Lige bag Det Kgl. Teater
www.old-new.dk
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Sund og smuk i Holbergsgade
I Holbergsgade 24 har kostvejlederen Lene Hansson
åbnet et holistisk wellness center med tilknyttet
yogainstruktør, alternativ
kosmetolog, biopat og coach.
Her kommer årsager før
symptomer.
Af Nana Nørgaard-Clausen

Når man træder ind i centerets lokaler, er det første,
der slår én de gulvlange,
dyblilla gardiner, det enorme spejl til højre for døren
med sølvornamenteret ramme, og de karlignende skåle,
hvorfra der stiger stemningsfuld røg, der dufter en
smule af røgelse. Det er blot
receptionen! Dybere inde i
centret findes en smuk sal,
hvor yoga- og pilates-trænin-

gen foregår, og bag det store
køkken, hvor der er plads til
at sidde og drikke forskellige
slags the, findes lokaler til
ansigtsbehandling, massage
og kostvejledning.

Er du ”oversyret”?
I modsætning til den symptombehandling, man ofte
møder i det etablerede system, hvor man i stedet for
at undersøge, hvor den fysiske smerte kommer fra, udskriver en recept, arbejdes
der i centret med årsagsbehandling.
For kostvejledningen står
Lene Hansson, hvis princip
tager udgangspunkt i syre/
basebalancen: F.eks. er kød,
fisk, mejeriprodukter, korn
og sukker syredannende,
mens frugt, grøntsager, ur-

tethe, olivenolie og syrnede
mejeriprodukter er basedannende. Lene Hansson har
netop udgivet en ny bog om
dette ”Slank og sund på 8
uger”. Er et menneske ”oversyret”, og det er de fleste af
os, fortæller hun, kommer
leveren på overarbejde, og
det viser sig i diverse symptomer som eksem, overvægt
og stress. Men ved hjælp af
en syvdages mad-dagbog,
hvori klienten har nedskrevet alt, hvad denne har indtaget af vådt og tørt, kan
man aflæse, om syre og base
er fordelt korrekt. Primært
skal man sørge for at kosten,
enten fordelt over hele dagen eller på hvert måltid,
består af 2/3 frugt og grønt
og 1/3 kød, og det er godt at
starte dagen med frugt og

drikke urtethe.
Lene Hanssons Wellness
Center er et spændende alternativ til de skøn- og sundhedsbehandlere, vi er vant
til. Og føler man sig optimal
nok i forvejen - og ønsker at
gå udenom kostvejledning
og helbredstjek - kan man
melde sig til et af centerets
motionshold eller til en af
de mange forskellige workshops, der afholdes.
nnc@koebenhavneravisen.dk

GRIB CHANCEN FOR
ET GODT GREB

ARNE JAC OBSEN

97 mm i matforniklet messing
med Ø50 mm kuglelejeroset
12.4044.74.xxx

799,-

97 mm i poleret messing med
Ø50 mm kuglelejeroset
12.4042.01.xxx

799,-

111 mm i matforniklet messing
med Ø50 mm kuglelejeroset
12.4054.74.xxx

999,-

111 mm i poleret messing med
Ø50 mm kuglelejeroset
12.4052.01.xxx

999,-

møller
& mammen ApS
Gothersgade 42 • 1123 København K
Wellness-centrets lokaler i Holbergsgade.

Tlf.: 33 14 05 40 • Fax.: 33 32 28 64
E-mail: post@moller-mammen.dk
www.moller-mammen.dk

Kultorvsdemokrati
Københavns kommune
har for nyligt lavet en brugerundersøgelse for både
beboere, erhvervsliv og
besøgende på Kultorvet:
Hvilke ændringer bør området gennemgå?
40 millioner kroner er
afsat til at udvikle ideer
inspireret af lokalbefolkningen.
Undersøgelsen
viser, at der ønskes mere
orden i området, bl.a.
med skrald eller cykler, og
samtidigt skal stedet gøres
flottere. Købmagergade og
Hauser Plads indgik også i
undersøgelsen, men hvor
det første er på plads i alles indre kort, kender de
færreste til Hauser Plads.
Hauser Plads, hvor er du?
Måske forestående forvandling bliver en ilddåb
i den henseende…
Teknik- og miljøforvaltningens division for
Anlæg og Udbud vil til efteråret lave en international projektkonkurrence.
Konkurrencen vil tage
udgangspunkt i brugerundersøgelsen og p.t. lokaliseres 12 arbejdsgrupper,
der hver især skal komme
med deres bud på, hvordan gågaderne og pladserne omkring Kultorvet skal
komme til at se ud. Københavns Kommune oplyser, at det allerede nu er
muligt for rådgivere at ansøge om at blive del af de
12 teams. Vil De udforme
fremtiden for vore kendte
som ukendte pladser og
strøg? Meld Dem nu.
den

%KV[&[TGMNKPKM
4QFDJBMLMJOJLGPS)VOE,BU

K³g\dYkZYY^c]jcYZaaZg`Vi!\^kYZbZiga^\i
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redaktion: Grønnegade 18, 1107 København K, tlf: 33 45 46 00

David E. Nielsen, den@koebenhavneravisen.dk

BYenS navle - v eller k?
“Westend”, ny roman af
forfatterne Jesper Bernt og
Jeff Matthews. Hårdtslående,
lige på og med 100 km i timen
føres læseren ind i en nærmest
dokumentartistisk roman om
(under)livet i København. Fra
toppen af Rundetårn søgte
Københavneravisen og forfatterne efter overblik.
Af david eskelund Nielsen

I Westend møder man blandt
andre stofmisbrugeren Knüt,
der aldrig står stille, lever livet i sin helt egen verden af
stoffer damer og gambling.
Den Hårdkogte politimand
Konstantin har selv en fortid
som kriminel, men prøver
nu at kontrollere og infiltrere
de forskellige mafiaer og narkogrupper i København. Og
David, den naive studerende
fra Jylland, der kommer til
København med et håb om
en anderledes tilværelse.

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

Selv er Jeff Matthews vokset
op på Vesterbro, Jesper Bernt
bor for tiden på Vesterbro og
har i mere end 3 år samlet
materiale til bogen: Til sammen rummer de mere end
30 års erfaringer, anekdoter
og historisk udvikling. Men
hvorfor er Vesterbro stedet,
hvor livet leves og romaner
skrives – og ikke Indre By?
”Vi lavede en slags dogme-regel, hvor vi besluttede,
at intet af historien skulle
foregå uden for Vesterbro”,
siger Jesper Bernt. ”Vesterbro
er jo nærmest en by i byen”,
tilføjer Jeff Matthews.
Er de medrivende personer i bogen opdigtede eller
virkelige?
”Det var en tilfældig aften
på Märkbar på Vesterbrogade, hvor jeg mødte en meget
interessant og belæst mand
ved navn - Faust. Da aftenen
var slut og lyset blev tændt,
rejste han sig op med sin bu-

de herrer bernt og Matthews.

lede anorak og spurgte mig
”om jeg skulle med til “cola”
fest på lørdag?”. Dér opdagede jeg, hvor mange forskel-

lige ansigter, mennesker kan
have”, fortæller Bernt.
Westend er en velskrevet og godt udtænkt roman.
Man kan virkeligt mærke
forfatternes kærlighed for
Vesterbro, samt deres store
kendskab og viden om området. Selvom man normalt
kun omgås det mere ufarlige
– kedelige? - City, kan man
stadig få stor fornøjelse af
Jesper Bernts og Jeff Matthews roman “Westend”. Det
hårdkogte miljø og de skæve
eksistenser appellerer selv

ILETA 29/05/06
FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20
1171 København K
Tlf. 33 12 91 23

”Westend”
bernt/ Matthews,
Aschehoug, 299 kr.

k$Edhi]jhZi

Adresse
Rosengårdens_41x60.indd
Gråbrødre Torv 16
1154 København K
Tlf.: 33 11 28 65
Mail: atleta@pedalatleten.dk

Pedalatleten_41x100.indd 1

den@koebenhavneravisen.dk

- DOCIGTICFGU
(TWIV)T PV

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

www.pedalatleten.dk

til os, der normalt kun kan
strække
adrenalin-rushet
til en spadseretur rundt om
rundetårn, eller tage os en
tår kaffe hos Dalle Valle.
En romanrejse ned i byens
underverden, til dens skyggeside, er nok at foretrække,
hvis man altså drømmer om
at atter at se lyset – fra Rundetårn.
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Uldstedet

Gl. Jernbanevej 7, Lyngby • Man - fredag: 12-18 • Lørdag 11-14
Fiolstræde 13, Kbh. K. • Man - fredag: 10-17.30 (19) • Lørdag: 10-15

............ 49 år i Fiolstræde
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Uddrag af brev fra Vej & Park

Denne flotte terrasse
ved molekanten truer
man med at inddrage

½HdbiZaZ[dc^h`deanhiY#Y#`VcYZi^``Z[dgkZc"
iZh!ViYZg[gV'%%-\^kZhi^aaVYZahZi^adehi^aa^c\
V[jYZcY´ghhZgkZg^c\aVc\hbdaZ`VciZc!YVKZ_
EVg`Êh7ngjbh`dcidgZg^\Vc\bZYVijYVgWZ_YZ
Zc]Za]ZYheaVc[dgdbgVYZi#HV\hWZ]VcYaZgcZ
´ch`ZgVibdaZc]Zaih`Va[g^]daYZh[dgjYZcY´gh"
hZgkZg^c\Zc!hWdg\ZgZd\ijg^hiZgj]^cYgZi`Vc
\d\cnYZYZ\VbaZig³h`^WZd\]VkZ[g^VY\Vc\
i^abdaZ`VciZci^aVcYZcWZcniiZahZ#¼

Vi opfordrer miljø- og teknikborgmester
Klaus Bondam til at tage hånd om Nyhavns glemte side, og tage initiativ til at
få lukket for trafikken på samme måde
som på solsiden.
Vi opfordrer sagsbehandlerne i vej- og
parks erhvervssektion til for en gangs
skyld at lade målebåndet blive hjemme,
og gå sig en tur i Nyhavn for at se, hvad
der kan forbedres for at give turister og
borgere en bedre oplevelse.

CAFÉ OPTIMISTEN
Tak til alle der har støttet os i vor
underskriftsindsamling.

CAFÉ OPTIMISTEN
Nyhavn 38 · 1051 København K · Tlf. 33 16 26 26
www.optimisten.org

Trængsel langs molen
i Nyhavn A.D.2007
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200-ÅReT FoR KØbeNHAVNS

BomBardement
hvis man blot vil opleve de
kunstneriske fortolkninger
af bombardementet.
Nytibo_41x40.indd
Her bliver forhåbentlig
tid til eftertanke: Ved mindet om de mange sårede og
døde i samme omgivelser for
præcis 200 år siden sættes
vor trygge hverdag i relief.

Skyer af krudtslam, brændende baggårde, kampråb fra
soldater, der tørner sammen
i bitter nærkamp og levende
markedspladser! I anledning af
200-året for det københavnske bombardement ophedes
Indre By 30. august - 5.
september.
Af Tobias Mortensen

Det danske riges soldater
er udstationeret i Kongens
Have, alt imens engelske
tropper i Søndermarken venter på ordren til angreb på
de danske garnisoner. Den
skæbnesvangre dag, hvor de
to arméer atter står gevær
mod gevær på Rosenborg
Eksercerplads, nærmer sig:
Grusomme 1807 genopføres
2. september 2007 - kl. 11.

Vor Frue igen i flammer
Golden Days er på banen
igen, og historie-festivallet
kommer til at byde på flere
opsigtsvækkende – og øredøvende? – arrangementer
arrangeret af en bred vifte
af kulturelle institutioner.
Et af højdepunkterne i den
historiske festival bliver en

1
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tm@koebenhavneravisen.dk
Programmet for arrangementet
kan ﬁndes på:
www.goldendays.dk

C.W. eckersberg: “Københavns bombardement. Vor Frue Kirke tårns
brand, set fra Gammeltorv.”

overdådig symbolsk gestus –
et monument over fortidens
terror. Kunstnerparret Thyra
Hilden & Pio Diaz, kendt fra
‘ARoS on Fire’, vil skabe et
kunstværk, som i 10 nætter
kommer til at ”brændemærke” Københavns historiske
centrum. Det indre rum i
Vor Frue Kirke kommer til at
danne rammen om videoinstallationen ‘Vor Frue Kirke i
flammer’, der intensivt giver

syn for sagn for den meget
dramatiske begivenhed i Københavns historie.

Krudtslam, Kunst og Koncert
Kort sagt er der lagt op til
”gyldne dage” – med sanseoplevelser til hele gemyttet:
Med lugten af krudtslam,
smagen af markedsvarer på
Vor Frue Plads, til lyden af
historiske ballader - engelske såvel som danske, eller

mormorS
reCePtion:

StigHaunso_41x60.indd 1

11/05/06 19:35:27

FRedAG 17/8!

Mormors Café udvider og
holder i den anledning
reception: ”i høj kvalitet
nostalgeres, mens man
omsorgsfuldt trakteres”,
rimer mormor.
Bredgade 45, fra 15-18.

Velkommen på
på apoteket…
apoteket…
Velkommen

Personlig vejledning på apoteket
®
APOVIT
DECUBAL®

Compeed®® Style SOS
Compeed

®
Multi-tabs
®
Zymelin

Hjælp til vinterens
Bliv
klarpåtildit lokale apotek
forkølelse

skolestart på apoteket
Decubal® Face Vital Cream
– farvel til tør hud
Ekstra nærende og fugtgivende creme til tør hud
i ansigtet. Med jojoba-olie, ceramider og vitamin
B3.

Compeed® plaster til forkølelsessår
Den mest diskrete måde at behandle forkølelsessår på I EN FART. Giver omgående lindring ved at
dæmpe kløe og svie. Forhindrer skorpedannelse,
hvilket giver en mærkbart hurtigere heling.

Zymelin® næsespray
– til stoppet næse
Zymelin ® næsespray giver luft i næsen, når du
er forkølet. Kan også bruges ved bihulebetændelse.

Produktinformation: Zymelin® Ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. Dosering: Zymelin® Ukonserveret næsespray og Zymelin® menthol
®
®
®
Ukonserveret næsespray: Voksne og børn over 10 år: Næsespray 1 mg/ml: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Børn 2-10 år: Næsespray 0,5 mg/ml: 1 pust
i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Zymelin® næsedråber: Voksne og børn over 10 år: Næsedråber 1 mg/ml: 2 dråber i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens
Det
daglige
kosttilskud.
To
smagsvarianter
Compeed
Style
SOS
lindrer
og
aﬂ
aster
Den
mest
solgte
Multi-tabs børnevitamin fra
anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolinhydrochlorid eller et eller flere af hjælpestofferne samt ved grøn stær med snæver kammervinkel. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden læmed
friskpå jordbær-/hindbærsmag
eller af centralnervesystemet.
dine
og i er
1-10
år afmed
hindbær-/jordbærsmag.
gens
anvisning
grund af risiko for overdosering og depression
Børfødder
ikke anvendes
meredesignet
end 10 dage,idasamarbejde
hyppig og langvarig brug kan medføre
hævelse
næse slimhinden
og øget sekretion. Skal anvendes med
forsigtighed
af personer, der Med
er følsomme
overfor adrenerge
med forsigtighed
kun efter lægens
anvisning ved
forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, aneurismer,
cola-/limesmag.
børnesikret
låg.substanser. Skal anvendesmed
førendeogeksperter
indenfor
fodpleje.
iskæmisk hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne
(fæokromocytom). Graviditet og amning: Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, slimproduktion i næsen.
Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Læs vejledningen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 66 40. Internet: www.nycomed.dk.

APOVIT Multivitaminer til børn 1-10 år

Compeed Style SOS aﬂaster dig

Multi-tabs – børnene elsker dem!

Forkølelsessæsonen er over os med hoste, ondt i halsen, tilstoppet næse og sygedage. 3 ud af 4 danskere bliver forkølet op til
flere gange hvert år.
Sommerferien er slut. Det er tid til skolestart, madpakker og
På apoteket hjælper vi hele familien med at lindre generne ved
karriereræs. Hele familien skal op i omdrejninger igen efter en
forkølelse. For nogle er næsespray og sugetabletter løsningen,
skøn, afslappende sommer. Det kræver godt med energi og ekstra
mens andre har brug for et hostemiddel, som dæmper den tørre
næring til kroppen.
hoste. Det giver forkølelsesramte danskere ro til at sove om
Sund livsstil med supplement af vitaminer og mineraler er afgønatten – og gør livet lidt mere udholdeligt, indtil man igen er
rende for hele familiens helbred og sundhed. Spørg på apoteket,
på højkant. Spørg på dit lokale apotek, hvad du kan gøre for at
hvad din familie kan gøre for at komme op i gear og blive klar til
slippe lettere igennem din og familiens forkølelse.
nye udfordringer.

Her indsættes
apotekets
navn
Kongelig
Hof-Apotek
Store Kongensgade 45
1264 København
K
Her indsættes
adresse og
Tlf.:
33 14 11 68
telefonnummer
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bT SAVede GeNNeM VÆGGeN
6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi
Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

Victor_86x60.indd 1
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Frokosttilbud
· Sushi 45,- kr.
· Curry & rice 50,- kr.
· Rarmennudler 75,- kr.
Grønnegade 28
1107 Kbh K
tlf.: 33 11 88 99
fax: 33 11 88 97
Hylderne er blevet fyldt igen, men savrillen er stadig at se.

Amokka – ”der kæler for din
kaffe” – på hjørnet af Grønnegade har en nabo, der er
mere end blot kælen: For godt
to uger siden savede BT sig
gennem væggen…
Af Caroline Aistrup

Den er god nok. For man kan
se savrillen i hylden med kopper og glas på endevæggen. I
dag tager Julie og Niels det
helt roligt, mens de fortæller

Men det var knapt så sjov at
åbne butikken den morgen.
Kopper og glas lå smadret ud
over hele gulvet, og alt var
støvet til, et ragnerok! Nogen
var gået ”amokka” på den
anden side af væggen. Men
selvfølgelig var det ikke med
vilje, håndværkerne inde hos
BT var ikke ude på en lille
frisk nabokrig i regntiden.
Julie fortæller, at de var venlige nok: ”Det laver vi sæføli
hurtigst muligt!”. Kopper og

BaggÅrdSlugte
I Mini Max kiosk i Grønnegade 36, Grønnegadekvarterets
eneste grønthandler-kiosk, var
det ganske varmt på dagen,
hvor Københavneravisens to
udsendte købte ferskner. Ah-

Mini Max, minus Ahmed.

med Hanoon havde åbnet ud
til baggården, og da vi spurgte, hvordan det gik, stønnede
han med et lille smil:
”Her lugter af fisk”.
Sådan er sommeren i
Grønnegade, hvor alle lægger
tæt side om side. Københavneravisen gik på listefødder
ind til naboen, Dællekatessen. Her var de forundrede.
Maria tog os med om i køkkenet, hvor vinduet mod
samme gård var på vid gab,
og med vejrende næsebor
sagde hun:
”Oliven. Og skrald”.
Baggårdskatten ville ikke
vælge side i sagen.
ca

glas blev erstattet kort efter
”besøget”, og som nogetSushitime_86x60.indd
ganske utraditionelt rykkede
BT’s håndværkere væggen
fire centimeter tilbage, sådan
at Amokka er blevet fire centimer større? En noget uventet form for udvidelse.
Der bliver ikke holdt nogen reception i anledningen.
Det er nok med forskrækkelsen.

1
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ca@koebenhavneravisen.dk

Lindegardiner_86x60.indd 1
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FROKOST

dællekatessens Maria.

.9 !$%,'!$% 
4,&    

RESTAURANT WILLUMSEN
STORE REGNEGADE 26 09/06/06
PALÆ_41x40.indd 1

16:36:00

Dansk Køkken
TLF./FAX 33 93 91 92
MOBIL 26 12 91 92
www.willumsen.dk
www.aok.dk
Jazz hver onsdag og torsdag

Grønnegade 6
Telefon 33 32 76 72

Museumskopi_41x80.indd 1

11/05/06 19:31:50
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PoStHuSteatret
I 32 år er der i Rådhusstræde
1 blevet vist film for smalle
til de større biografer. Men
stedet og dets ”kunstfilm” er
i defensiven: Oven på Posthusteatret åbnes et diskotek,
der med sin høje musik gør det
umuligt at vise film.

i afslappede forhold og nyde
de film, der kan tilfredsstille
dvælende sjæle. Disse rolige
gammeldags forhold er dog
ved at blive ødelagt af et hidsigt moderne diskotek, der
er i gang med indretningen i
lokalerne oven over Posthusteatret.

Af Anders Villumsen

I over 32 år har Carsten
Brandt og hans kone importeret film fra flere lande,
som kunne tilfredsstille den
mere
kunstfilminteresserede biografgænger. Film af
de største instruktører som
Wim Wenders, Kurosawa og
Peter Greenaway har været
på repertoiret i de små hyggelige sale i Rådhusstræde 1.
Det helt specielle ved Posthusteatret er dets gammeldagsindretning, der gør det
muligt at sidde i lædersofaer

Diskotek Cube
Ejerne af bygningen, Deas
Gruppen, har udlejet lokalerne oven på Posthusteatret
på hjørnet af Rådhusstræde
og Brolæggerstræde til ejerne
af diskotek Jailhouse i Skindergade. Her vil de i august
måned åbne Cube, et moderne diskotek. Denne form
for larm vil trænge igennem
vægge og gulve og dermed
forstyrre muligheden for
filmnydelse. Posthusteatret
har haft lukket i 3 måneder
- og forventer ikke at komme

i gang igen.”Økonomien begynder at trykke - og det er
for dyrt at skulle starte op
et andet sted”, siger Carsten
Brandt.
Dermed er det nok slut
for kunstfilmene i det københavnske. Instanserne, der
kan standse denne fjernelse
af et københavnsk kunststed
midt i det kommercielle, er
bl.a. Københavns Kommune
og Kulturarvsstyrelsen. Dog
har ingen taget færde i denne
sag.
Der er intet ulovligt i at
diskotek Cube larmer, som
de gør og kommer til: Tiden
må vise om Posthusteatret er
fortid og om Filmhuset for
fremtiden (i Gothersgade) vil
kunne råde bod på dette.

av@koebenhavneravisen.dk
eneste nuværende vej ind i Posthusteatret.

100 År i lÆdeRSTRÆde

En af middelalderbyens gamle
og eksklusive antikvitetsforretninger fylder 100 år, og er
stadig sprællevende. Springsteen, Cash og Streep har
kigget forbi.
Af Allan Mylius Thomsen, byhistoriker

Ikke alle ved, at Læderstræde
var byens mest velassorterede antikvitetsgade. Det har
by- og prisudviklingen i middelalderbyen siden ændret.
Men én af gadens ældste forretninger har dog overlevet:
H. Danielsens Eftf. i nr. 11
fylder 100 år denne sommer.
Selvom navnet antyder noget
andet, er det dog samme familie, der har drevet den traditionsrige forretning gennem alle de 100 år.

Mælkevognen gav ikke nok
Det hele startede i 1907, da
madam Anne Knudsen (18541931) hos Københavns Magistrat løste marskandiserbrev,
- hvad dengang nærmest var
et privilegium! Især da madam Knudsens mand allerede havde bevilling til at køre
rundt i Kongens Have med

en mælkevogn. Men hans
indtjening syntes madam
Knudsen ikke slog til. Derfor
ville hun supplere familiens
indtægt med sin egen forretning. Hr. Knudsen døde
allerede i 1917, men parrets
smukke datter, Astrid, der
mistede sin lovende mand
alt for tidligt, fortsatte udviklingen: Madam Knudsen
ansatte en ung medhjælper,
garderen Hans Peter Danielsen (1877-1953).
Unge Danielsen var noget
af et naturtalent indenfor
køb og salg af brugt sølv. Derfor voksede forretningen til
en af Københavns førende.
Hans Peter Danielsen havde
en venlig og ukompliceret
omgangstone, og kunderne
havde tillid til ham. Han giftede sig aldrig, selvom onde
tunger påstod at han var gift
med sin tegnebog. Han havde
den altid på sig, og havde absolut ingen tillid til banker.
Dog fortælles det at han anonymt var meget rundhåndet
overfor
mindrebemidlede
medborgere. Hans Peter Danielsen overtog forretningen
i 1930, og nu var det hans

navn der stod på vinduet.
Der var dog ingen penge mellem ham og Astrid. Aftalen
var, at han skulle forsørge
hende til hendes død. Det
gjorde hun året efter.

Springsteen, Cash og Streep
Da Danielsen døde i 1953,
havde han testamenteret
forretningen til Harry Kronquist. Familien Kronquist
ejede efterhånden både ejendommen som forretningen
lå i samt naboejendommen.

Madam Knudsen med sin smukke
datter Astrid.

Fra 1970 begyndte Harrys
kone Ellen at arbejde sammen med sin mand. Sønnen
Jens blev også efterhånden
inddraget, selvom han egentligt hellere ville være musiker. Men fra 1976 gik han dog
ind i familieforretningen på
fuldtid. Harry døde i 1988,
Ellen i 2003. Siden har Jens
Kronquist så som fjerde generation drevet den traditionsrige antikvitetsforretning
videre på egen hånd.
Her har han haft besøg
af navne som bl.a. Bruce
Springsteen, Johnny Cash og
Meryl Streep. H. Danielsens
Eftf. navn er kendt langt ud
over de danske grænser, med
et vidtforgrenet internationalt netværk.
Selvom forretningen går
glimrende, er indehaveren af
den gamle antikvitetsforretning ikke helt tilfreds med
udviklingen i den historiske
gade, der hovedsageligt er opført efter bybranden i 1795.
”Jeg er kommet her siden
min tidligste barndom. Men
de sidste års politiske slingrekurs har ændret gaden meget,” sukker Jens Kronquist.

”Det virker mere som politikerne ønsker en gøglergade”.
En mørk skygge sænker sig
over antikvitetshandlerens
ansigt. ”Især cyklerne er et
problem. De parkeres hæmningsløst foran forretningernes vinduer eller låses fast
til vore vinduesgitre. På den
måde forhindres vore kunder
i at se vinduerne, og ejerne er
nærmest aggressive, hvis vi
beder dem om at flytte deres
cykler.”
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aSian deCor

Se lige her kære kunde!

”designerjurist” Christina Kruse.

For Christina Kruse i ASIAN
Decor i Sankt Peders Stræde
er det lykkedes, hvad mange
designere drømmer om: At forene kinesisk og skandinavisk
design egne produkter.
Af Jeppe Marsling og Mu-Nung Wang

I første omgang befandt Christina Kruse sig i Rendestenen
som jura-studerende nede på
studiet i Studiestræde. Og
inden hun - i anden omgang
- åbnede sin butik ASIAN Decor i 2004, havde hun været
på opdagelsesrejse til Shanghai, Kina, for at lære kinesisk
nok til at kunne praktisere
jura dér! Men at skulle lære
flere skrifttegn i Shanghai
end hun allerede havde lært
paragraffer i København,
viste sig at være ”sindssygt”:
Det to år lange besøg var
på ingen måde forgæves - et
møde kom til at forandre
hendes liv.

”Okay, så laver vi en aftale!”
I en særlig butik, der solgte
produkter fra egen fabrik,
og hvor Christina ”skulle
finde nogle gaver til nogle
tøser”, fandt hun en traditionel sammenfoldelig taske
i silke og en masse smukt
indbundne ting. Som en art
hemmelig test tog Christina
en masse gaver med hjem til
sine mennesker i Danmark,

for at se om de nu også fandt
dem så smukke og brugbare
som hende selv. Og da det
viste sig, tog hun det næste
skridt.
Kinesere er svære at komme ind på livet af i forretningsmæssig henseende?
”Jeg kom ofte hos hende, så
hun blev bekendt med mig, og
det viste sig, at hun synes det
var sjovt at høre mine idéer
–”nåh ja! Det kan man også
gøre”. Det viste sig, at hun også
eksporterede sine ting, men
før vi sagde: ”Okay, så laver
vi en aftale!”, havde vi været
ude at spise middage sammen
1000 gange! Christina ler, så at
det er let at se, at hun både har
fået en veninde og en forretningspartner, og forklarer:
”Mange steder skal man
tage en HEL container af én
slags vare, men hos hende
kunne jeg tage en enkelt papkasse med hjem. Ellers havde
jeg aldrig haft råd til at åbne
min butik”.
Kan du forklare forskellen
på kinesisk kaos og skandinavisk enkelhed i dine design?
”Man kan sige kineserne
er utroligt glade for farver.
Jo flere farver, jo bedre. I en
hvilken som helst forretning,
er det et stort kaos af farver.
Jeg tror mange danskere også
er vilde med farver. Men én
ting er se på det, en anden er
købe det og bringe det hjem

til én selv. Mange af de ting
jeg har her, er ting til hjemmet. Tag f.eks. dét her silkeindbundne fotoalbum: Jeg
har fået ændret snorene, så
de får samme farve som hovedfarven. Jeg har også fået
formindsket den smukke traditionelle knude, som bruges
i låsemekanismer som på
smykkeskrinet her, - så den
er mere afstemt og ikke vælder for meget frem. Man kan
sige, at jeg gør de enkelte ting
mere enkle”.
I takt med at flere og flere
danskere får besøgt Riget
i Midten, kommer flere og
flere kunder til: De er blevet
mere glade for, mere nysgerrige over for hele idéen om
– det kinesiske.
jm@koebenhavneravisen.dk
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Frisør Hans

Herreklip: 180,- kr.
Damer vask, klip og føn 250,- kr.
Lyse eller farvede striber 400,- kr.
Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 8.00 - 19.00

vor Frue PladS

KUNSTHÅNdVÆRKeRMARKed
d. 23.-25. AUGUST
For 24. år i træk afholder
Danske Kunsthåndværkere
til marked på Vor Frue Plads.
Keramik, tørklæder, pileflet,
glaskunst, trærødder – 138
kunsthåndværkere tager i
mod ved borde, under parasoller. Hvis vejret er til det,

gadeFeSt

i PiSSeReNdeN
25. auguSt

Phat Old Mamas
spiller op,
- kom glad!

06/09/06 12:09:38

er det som at gå rundt i en
fortid med kirker, brolagte
gader og håndarbejde – og
folk med glimt i øjet, der ser
det store i det små, og gerne
falder i snak.
jm
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CoPenHagen

SUMMeR FeSTiVAl

Holbergsgade 26
1057 Kbh. K.
tlf. 33123375
www.damindra.dk

vÅdeSte Sommer

ATTeR KAbAReT

Siden Grønnegårdsteatret første gang åbnede dørene for teaterstykker i Bredgade 66 med
Kunstindustrimuseets unikke
have som imponerende kulisse, er københavnerne blevet
underholdt med forestillinger
under åben himmel: I over 25
år. Den første opsætning ved
åbningen var Holberg-stykket: ”Henrik og Pernille”, og
Holbergs ånd spøger på ny i
Grønnegårdens have.”Erasmus
Montanus”, historien om den
unge Rasmus Bjerg, der efter
endt eksamen i København,
belæst og bedrevidende, vender tilbage til fødebyen, bliver
spillet i tidsrummet 22. juni til

Efter en donation på 1 mio.
kr. fra A.P. Møller, er der
grund til at tro at på, at en
ny cafe Liva vil se lyset i Nyhavn. Den gamle cafe Liva
blev sendt til ophugning
først på året. Skal der bygges
et helt nyt skib, mangler der
stadig penge, selvom om skitserne allerede er klar. Under
alle omstændigheder kan
Liva tidligst sættes i vandet
om et år. Der går også rygter
om, at et nyt eksklusivt restaurant skib skulle lægge til
i Nyhavn. Om rygterne taler
sandt vides endnu ikke. ca

25. august.
Sommerens historisk høje
nedbørsmængde har dog betydet, at den himmelåbne forestilling har haft svære vilkår,
og aflysninger pga. regn har
forekommet.
For
Grønnegårdsteatret
- eller Danmarks smukkeste
teater, som det med rette kaldes - er vejret som bekendt
omskifteligt, og når det arter
sig, en intensiv del af teatrets
smukke kulisse. Men hvad der
er smukt er som oftest ligeledes flygtigt, og holder det gode
august-vejr kan forestillingen
stadig nå at opleves.
tm

i nYHavn

I en tid, hvor basrytmerne
dundrer gennem Indre By fra
biler og spillersteder, bør Copenhagen Summer Festival
ikke passere uhørt. Siden 1969
har festivalen i Charlottenborgs Festsal på Kgs. Nytorv
præsenteret
morgendagens
stjerner, herhjemme som i
udlandet. Hvert år varer koncertrækken nem at finde i
sommer –og regntid: 12 dage
i julis sidste uge og augusts
første uge. I år ankom enkelte
gangbesværede ældre ankom
en hel halv time før start, for
møjsommeligt at trisse op ad

trappen til første sal – og en
god plads. Og ikke forgæves.
Flere gange stod tiden stille i
det tidløse rum. Her er ingen
ledninger, ingen forstærkning,
kun solstrejf over væggenes
antikke relieffer og velsignede
hænder over strenge og tangenter. Da det unge følsomme
amerikanske geni Simone Dinnerstein lagde hænderne på
Steinwayflyglet og i næsten 80
min – og i ét stræk – spillede
Bach’s Goldbergvariationer,
sukkede busserne hydraulisk
med fra gadeplanet.
jm@koebenhavneravisen.dk

»Ezzelino«
Massage
Prøv en

gratis

rygmassage
30 min .. kr. 180,60 min .. kr. 300,– GAVEKORT –

Mikkel Bryggers Gade 5A
lige v. Rådhuspladsen - tlf. 3391 2238
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Tapasrestaurant, vinbar og catering
Sommermenu ud af huset
til minimum 10 kuverter

•
•
•
•
•

Marinerede Oliven i Tapasbarens marinade
Hjemmelavede saltede ristede mandler
Okseruller med salt ansjos og salvie
Fennikel og persille svøbt i serrano-skinke
Tortilla med Chorizo-pølse

•
•
•
•
•

Haneruller med lomo og persille
Små tostas med gedeost, tomat og oliven
Manchego-ost og Mahon (Nationalost fra Menorca)
Chokolade/espressokage
Hjemmelavet brød

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk

155 kr,- pr. kuvert

