Spisestedet

F for fjord og fauna
Hva er galt med F-ordet, spør 26 North på Bryggen i Bergen. Fint lite.
TEKST PIA STRØMSTAD FOTO RADISSON BLU ROYAL HOTEL/LISA LÖWENBORG OG PIA STRØMSTAD

RESTAURANTEN på Bryggen i Bergen
har klatret 170 plasser på Trip Advisor
siden de åpnet, og søsterrestauranten i
Stavanger er nominert til en av Europas
beste hotellrestauranter. Og alt startet
med de tre F-ene, F for Forest, for Fjords
og for Farms. Sett «norsk» foran, så har
du konseptet.
– Vi serverer mat fra norske skoger,
fjorder og gårder. Det skal være lokalt, og
får vi ikke helt lokale råvarer, holder vi
oss i hvert fall innenfor Norge, forklarer
Rune Fristad, Food and Beverage Manager på Radisson Blu Royal Hotel.
Sammen med kokkene og kjøkkensjef
Ståle Ims, setter han sammen menyen
spesielt for restauranten i Bergen, men
noen av signaturrettene fra stavangerske
26 North, har de beholdt.
F for fisk og fjord

I Stavanger har den svenske kjøkkensjefen Kristoffer Ingemansson skapt en forrett av norsk tapas, en kombinasjon av
fjord og fjøl. Du får vaffelhjerter med
norsk skinke og chevre, fish & chips av
lofottorsk og vårruller av kongekrabbe
rekende på ei fjøl.

Entrecôte er en annen signaturrett,
men det er burgeren som er høydaren –
bokstavelig talt. Den tårner på fjøla. Burgeren lages av nykvernet kjøtt som får en
runde på grillen. Den legges sammen
med vellagret Norvegia og bacon, små
tomater som tørkes lett i ovnen, løkringer
marinert i øl og en god aioli.
– Vi mener vi har byens beste burger
og får bekreftelse på det, sier Fristad.

F for flora

Så godt som alt er laget på kjøkkenet på
hotellet. Kjøkkensjef Ståle Ims er selv ute
og plukker blåbærlyng til vasene på bordet. Han plukker ramsløk til smør og
majoneser og hylleblomst til sirup og
iskrem.
Brødet bakes på kjøkkenet, og hver
uke vil du få servert et nytt brød med
kryddersmør i en bit av et margbein til.
Det kan være brød bakt med chiafrø og
timian, med rosmarin eller med surdeig.
Gjestene skal ikke oppleve at det ene
besøket blir en gjentagelse av det forrige.
Derfor endres «dagens rett» også hver
eneste dag.

YTTERST PÅ BRYGGEN: 26 North er den nye hotellrestauranten på Bryggen
hotell i Bergen. Googler du breddegraden, havner du litt nord for ekvator,
men teller du bryggehus havner du på 26.

F for uFormelt

Navnet på restauranten er ikke bare 26
North, men også Restaurant & Social
Club. Rune Fristad mener at noe av suksessen ligger der.
– Det skal smake godt, og maten skal
være laget av gode råvarer, men det skal
også være uformelt og høyt under taket,
og latteren sitter løst.
Det forklarer Social club, og vi har
skjønt de tre F-ene, men det alle undrer
seg over er det med 26 og nord. Det
naturlige ville være å tenke breddegrader,
men googler du 26 grader nord, befinner
du deg på en breddegrad som blant annet
løper gjennom den nordlige delen av
Ekvator. Stavanger og Bergen ligger litt
lenger mot nord, på 58 og på 60 grader.
Forklaringen er enklere enn som så.
– Restauranten åpnet i Royal hotell i
Stavanger i Løkkeveien 26. Navnet stammer fra gateadressen, og vi valgte å
beholde navnet og profilen, forklarer Fristad.
– Men vi holder faktisk til i det 26.
huset på Bryggen, og det er 26 lange
skritt til bryggekanten. Sånn har vi skapt
vår egen historie.

GOD STEMNING: Lunt og dempet
med enkle bord og gode stoler og
sofarer. Milla boutique står for
innredningen i restauranten.

Fakta

26th North Restaurant & Social
Club
Radisson Blu Royal Hotell
Bryggen 47, 5003 Bergen
Tlf. 47 71 04 67
Bergen@26north.no
26north.no
Åpningstider:
Mandag - lørdag: 17.00 – 22.30
Servering i baren hver dag fra 12.00
Priseksempler:
Forretter fra 155 kr (blåskjellsuppe). Kokkens
mikser kr 275, nok til å dele eller å spise som
en hovedrett. 26 North burger kr 235.
Norsk Premium entrecôte kr 385.
Desserter fra kr 115. Kombinasjon av alle
dessertene kr 185.
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KOKKER I RØYKEN: Jørgen Johannessen og Madelen Kvalheim eksperimenterer på kjøkkenet.
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KULE KOKKER:
Madelen Kvalheim (f.v.),
Jørgen Johannessen,
Pablo Cerrone og
Daniel Fortun.

26 North, Bergen

Anmeldt

Vi har spist anonymt.

VELKOMSTEN

Bryggen i Bergen er sjarmerende, og
ytterst på Bryggen ligger hotellet som
heter Bryggen. 26 North er hotellrestauranten og har inngang gjennom baren
fra gaten, eller via resepsjonen.

MENYEN

Både spennende og tradisjonell på en
gang.
Blåskjellene er dampet i øl fra lokale
7 Fjell og serveres med husets hjemmelagde ramsløkaioli. Vaflene får du ikke til
dessert, men til forrett med Santa
K ristina-skinke, chevre fra Haukeli og
tomatsyltetøy. Og det beste av alt er at
hvis du ikke klarer å velge, kan du få en
fjøl med en kombinasjon av flere retter.
Det er flere fiskeretter selvfølgelig, vi
er tross alt i Bergen. På menyen står
ishavsrøye, makrell, laks fra Frøya og
torsk fra Lofoten som serveres som fish
& chips i en hyggelig kurv.
Burgeren er en høydare – bokstavelig
talt. Den bygger i høyden og serveres
blant annet med ølmarinerte løkringer.
Dyrest på menyen er entrecôte fra
Trøndelag til kr 325.
Til dessert har du flere par valg, men
også her kan du få en kombinasjon av
flere smaker, og alt, også iskrem og
sorbeter, er hjemmelagd som alt annet på
menyen.
Baren og uteserveringen har en egen
meny som likevel speiler menyen i
restauranten, og her kan du få mat fra
klokken er 12.

MATEN

Det er noe med det å velge, og jeg har
aldri vært gode til å ta valg. Hva er da
bedre enn å kunne si ja takk, litt av alt?
Til forrett blir det derfor Kokkens
mikser brett (litt klønete navn, men ok),
en kombinasjon av de tre mest populære
forrettene. Det er så mye mat at to gjerne
kan dele det til forrett, eller du kan spise
det alene som en hovedrett. Jeg som er
alene, får spørsmål om jeg vil ha halv
porsjon, og det vil jeg gjerne. Det er
rikelig uansett.
På trefjølen ligger et vaffelhjerte med

Santa Kristina spekeskinke, Haukeli
chevre og et tomatsyltetøy. Jeg kunne
kanskje tenkt meg enda litt mer smak av
skinken, men den får gå til produsenten.
Lofottorsken er panert og fritert uten
å være fet. Den er rykende varm og flaker
seg fint.
Vårrull av kongekrabbe er sprø og
herlig. Syltede grønnsaker med småløk,
gule beter, agurk og bittesmå ferske sopp
er friskt tilbehør. Og en masse små friske
skudd av urter som servitøren sier en
blanding, tar meg rett tilbake til barndommens skog.
Og så er det de kalde sausene! På
generell basis er jeg skeptisk til sauser og
dressinger, spesielt hvis de inneholder
ordet remulade eller majones. Altfor ofte
betyr det en kjemisk saus som smaker
skarpt av eddik, eller også en sursøt saus
som smaker kjemisett. Men dette er
hjemmelaget selvfølgelig. En tartarsaus
med litt røyksmak, en frisk og rund,
kremet pepperrotdressing og en sursøt
saus som de burde selge på glass. De er så
gode at du bare må spise dem med skje.
Og ennå er jeg ikke kommet til hovedretten. Ishavsrøyen er pannestekt med
skinn.
Den har følge av litt tyttebærpuré,
persillepuré, sprø sukkererter, baby
gulrøtter, reddiker, spirer og saltbakte
mandelpoteter. Grønnsakene er perfekt
kokt, men potetene er ikke varme, og jeg
ville nok vært litt rausere med pureene.
Hovedretten er servert på en varm fjøl
av et skiferlignende materiale. Det ser bra
ut, men den er litt ekkel å skjære mot.
Til dessert får jeg de samme kvalene
med å velge, men menyen gjør det enkelt.
Det er bare å ta en kombinasjon av alt
sammen. Det er superlekkert og sommerlig! Med bringebærsorbet, jordbærsorbet,
en hvit sjokoladeganache på pinne,
dyppet i sånt morsomt strø som popper
i munnen. Det er friske bær, og en flaske
jordbær- og rabarbrasaft som smaker av
sommer og bestemors hage.

servitøren tar jakken din og viser deg til
bordet til du blir ønsket velkommen
tilbake på en personlig måte som virker
som om de faktisk mener det.
Men den virkelige forskjellen ligger i
måten de tilpasser seg dine behov. Jeg
kommer alene og har lyst til å smake på
mest mulig. Derfor går jeg for forretten
som kombinerer tre av de mest populære
forrettene. I tillegg vil jeg gjerne ha
ishavsrøye til hovedrett. Det viser seg at
det kommer til å bli altfor mye mat.
Derfor foreslår den ene servitøren at jeg
enten tar forretten som hovedrett, eller
at de lager halv porsjon av både forretten
og hovedretten – til redusert pris. Det
ender meg at jeg blir tilbudt det samme
når jeg også vil ha dessert. Og når vi
diskuterer vinvalg, får jeg smake to ulike
viner så jeg kan velge. Fantastisk. Jeg har
sjelden fått så god, hyggelig og personlig
service.

SERVICEN

Avslappet, ujålete og hyggelig med
fantastisk service og gode, spennende
smaker av gode råvarer.

Her blir du ivaretatt på alle plan. Fra du
blir møtt i inngangen og den hyggelige

ATMOSFÆREN

Bergen er kjølig og vått denne sommerdagen, og da er det hyggelig å komme inn
i et rom som er varmt og lunt. Det er
mørke farger, stemningsfull belysning og
gode stoppede sofaer og stoler. I vasene
står det frisk blåbærlyng, og potter med
tuja minner om små grantrær. Det er
Milla boutique som har stått for innredning. De som kjenner til det, kjenner også
stilen. Den er mørk og glamorøs, men
dette er dempet og uten svarte ravner og
dødninghoder. I tillegg er det fantastisk
god akustikk, som gjør at det aldri blir
bråkete, bare god stemning av dempede
stemmer og latter selv om restauranten
er full.

SØT SOMMER: Også til dessert kan du få en
kombinasjon av det beste på menyen, med
jordbær- og rabarbrasaft, sorbeter og sjokoladeganache.

VAFLER PÅ NYNORSK: Vafler med norsk
Santa Kristina spekeskinke, geitost fra Haukeli,
og hjemmelaget multemarmelade.

SIGNATURRETT:
En kombinasjon av
de beste forrettene
med vaffel med
spekeskinke og
norsk chevre,
lofottorsk og vårrull
med kongekrabbe.

VALUTA FOR PENGENE

Nybakt brød med smør, forrett, hovedrett, dessert, to glass vin og te på kanne
kom på 725 kr. Da hadde jeg fått mindre
porsjoner av alt til redusert pris, og det
var virkelig mer enn nok mat!

KONKLUSJON

BARMENY: I baren og på uteserveringen
får du en litt enklere meny hele dagen.
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