
Søren Frank: Den étstjernede
Michelinrestaurants pop up i sommerlandet
sidder lige i skabet
Sommerrestauranten på glampingpladsen leverer enkel, men sublim gastronomi i sommerhushøjde.
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SØREN FRANK
Mad- og vinredaktør

Man tror, det er løgn, at det skal koste 2.000 kroner per nat at ligge i telt, men det er det

ikke.

Luksuscamping findes, det hedder glamping og er populært blandt en særlig gruppe

mennesker, som jeg gætter på skal findes i Københavns kreative klasse.

Lillero, som tæller 13 luksustelte lige ud til Sejerøbugten i Odsherred og er en af

pionererne indenfor genren, har i år påkaldt sig opmærksomhed ved at være gået

sammen med den étstjernede Michelin-restaurant Formel B om sommer-pop up-

restauranten Lille B.

Pop uppen, som varer indtil 17. september, finder sted i et telt midt på

glampingpladsen, hvor gæsterne sidder tæt bænket ved langborde. Vi havde fået et af

de tomandsborde helt ude ved plastikteltdugen, hvilket medførte den fordel, at man

kunne nyde den fine, grønne udsigt, men forholdene var simpelthen så trange, at vi

måtte bede om at blive flyttet til første ledige langbord.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Hvad maden angår, er der ikke så meget at betænke sig på. Lille B tilbyder én menu til

495 kroner bestående af ni deleserveringer, som serveres i fire ombæringer, som man

kender det fra restauranter som Pluto og Gorilla. Fokus er på fisk, grønt og skaldyr, så

vidt muligt lokalt fra Odsherred og for det meste tilberedt på grillen. Enkel sommerlig

mad, men ikke desto mindre en gastronomisk oplevelse, skulle det vise sig.

Snacks i mesterklassen

Det hele begyndte med en rum ventetid, men da det først gik løs, så gik det til gengæld

også løs: Menuen startede med tre glimrende snacks. Først en gang herligt sprød,

friteret noritang (den sorte, man bruger til makirulle) toppet med østersmayo, skovsyre

og dild. Så knasende sprøde rå violette aspargeshoveder fra selveste Søren Wiuff i

Gislinge med en creme af røget pighvarrogn, som ledte tankerne i retning den græske

tarama salata (der dog er lavet på røget torskerogn) drysset med tempura og stegt

strandportulak til at give knas.

Allerbedst, måske endda årets hidtil bedste snack, var en friteret tempeh, som er en

slags indonesisk »brød« af sojabønner, som efter en mælkesyregæring fermenteres med

gærsvamp kaldet Rhizopus. Man kender bandt andet tempeh fra Nomas burgerbar

Popl, hvor en tempeh af quinoa udgør »bøffen« i husets veggie burger.

Lille B’s tempeh, som er fremstillet af Contempehrary i Annebergparken i Nykøbing

Sjælland, er lavet på flækærter. Det sprøde »ærtebrød« var toppet med løvstikkemayo,

citrussyltet glasskål, friteret gran og på toppen af det hele en generøs portion revet

Julsø Maestro ost. En ekstremt velsmagende og komplet snack, som bare havde hele

pakken.

Vinkortet på Lille B er lille, men til gengæld proppet med flasker, jeg godt gider drikke,

og det til fornuftige priser. I det %erne skuede mit øje imidlertid et skilt med ordene

»Formel B’s vinskab«: Et selvbetjeningskøleskab, som viste sig at være fyldt med lækre

sager, fra ikke mindst Bourgogne, som fik min mund til at løbe i vand. Vi lagde ud med

hvid bourgogne 2020 fra Marc Soyards Domaine Cras (700 kroner), som var ung og

saftig med en forbavsende god syre, det varme år taget i betragtning, hvilket gjorde den

til en perfekt ledsager til maden.

Råmarineret hamachi.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Anden ombæring bød på to deleretter. Dels tynde skiver af rå, opdrættet dansk hamachi

med en lage af fermenteret tomatsaft og den japanske grundfond dashi, som er kogt på

tang og røgede bonitoflager. Den lækkert møre, meget mildt smagende fisk var toppet

med tynde skiver af radise, chili og tagetesblade.

Dels hørøgede kartofler med en creme af asparges og ramsløg, toppet med friterede

ramsløg, syltede asparges og brøndkarse. Igen en fin kombination af god røgsmag,

cremet mundfølelse og sprødt knas.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Klassiker fra Formel B

Så fulgte en versionering af en Formel B-klassiker bestående af to flotte, store, perfekt

grillede danske jomfruhummere, som på en gang var varme og havde saften i behold.

Skaldyrene var garneret med gulerodspuré, små sprøde karotter, fennikel, et par skiver

grøn tomat og en klassisk sauce nøje smagt til med jomfruhummerolie og piment

d’espelette. En ret med et mere klassisk restaurantagtigt udtryk, som dog ikke desto

mindre også fungerede godt her i teltet.

Den anden ret i tredje ombæring var grillede courgetter med piment escabeche – altså

eddikesyltet rød peberfrugt. De fine courgetter, som netop havde fået så meget på

grillen, at både saft og bid var i behold, var toppet med lidt ærteskud og et par friterede

%ordrejer inklusive hoved og skal. Man ser oftere og oftere de hele friterede rejer,

hvilket formentlig nok skal skræmme nogen, men så længe man ikke skal spise de hele

rejer i store mængder, bidrager de sprøde skaller med både knas og dybde i smagen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Rødspætte fra grillen

Hovedretten på Lille B er altid fisk, denne aften en hel rødspætte til deling. Rødspætten

er jo – i konkurrence med torsken – vores nationalfisk, så serveringen af denne fisk er

stort altid er forbundet med vanetænkning: Spætten bliver flået, paneret stegt i smør på

benet og serveret med nye kartofler, smør og persille.

Her var den flåede spætte imidlertid stegt på benet på husets Ofyr grill. Her griller man

på en kraftig støbejernspande, som bliver meget varm, således at fisken slipper grillen

fint og opnår en lækker sprød stegeskorpe. Spætten var ledsaget af en grillversion af

ærter francaise, hvor de grønne ærter havde fået selskab af, lovlig hårdt, grillet salat, og

var toppet med citrontimian, strandkarse og hybenrose. En herlig hyldeblomst-beurre

blanc, som ikke mindst smagte skønt sammen med rødspætten, bandt retten sammen.

Softice med vafler.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Softice med porno va�er

Ost og dessert er ikke med i menuen, men kan tilkøbes. Vi var egentlig mætte, men

bestilte en dessert til deling for god ordens skyld. Der var tale om lækker softice lavet på

hømælk og, smagte det som, også lidt honning, drysset med høaske og lækkert modne

jordbær og på siden pornoagtige vafler stegt i brunet smør. En enkel, men seriøst

velsmagende comfort food.

Måltidet var til ende, og teltet var, på trods af at klokken ikke var mere end 22.15, helt

tomt: Glampingfolket er ikke nattenavne, kunne vi konkludere, men også at det drevne

Formel B-team har løst sommer pop up-opgaven til UG med kryds og slange. Det stort

set fejlfri måltid var enkelt, let og uhøjtideligt, men uden på nogen måde at være

tarveligt eller simpelt: Gastronomi i sommerhushøjde, for nu at sige det på en anden

måde.

Vi ville selvfølgelig gerne have haft den fulde oplevelse i form af en overnatning i et af

glampingteltene, men sådan skulle det ikke være. Ejerne af Lillero mener, at

teltoplevelsen er så dyb og kompliceret, at det kræver minimum to nætter at sætte sig

ind i den, så vi måtte tage en taxa 12 kilometer til et kedeligt hotel i Højby.

Lille B

Høve Stræde 17, Asnæs tlf. 31 41 02 31

Priser: Ni serveringer 495 kroner.

   

Søren Frank om Michelin-stjerner
2022: Det var o.k., men en
udeblivende stjerne overraskede
dog særligt

Disse restauranter står til nye
Michelin-stjerner ifølge Søren Frank

Søren Frank giver fem stjerner:
Gastronomien blomstrer på den
gamle sindssygeanstalt

Maden på Lillero serveres i et telt.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Tre slags snacks. Fra højre: Noritang, tempeh med revet ost og endelig creme af pighvarrogn her serveret med sprød radicchio.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Råmarineret hamachi.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.
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FAKTA

Det spiste vi

Noritang med østersmayo

Asparges med pighvarrogn

Tempeh med Juelsø Maestro FOLD UD

LÆS MERELÆS MERE
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GASTRONOMI

GASTRONOMI  ABONNEMENT

Annonce

Annonce

Hoteller i Portofino

Fra 1.426 kr.

Bestil nu

Hoteller i Zakynthos

Fra 269 kr.

Bestil nu

Hoteller i Como

Fra 416 kr.

Bestil nu

Søg og sammenlign hoteller
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Man tror, det er løgn, at det skal koste 2.000 kroner per nat at ligge i telt, men det er det

ikke.

Luksuscamping findes, det hedder glamping og er populært blandt en særlig gruppe

mennesker, som jeg gætter på skal findes i Københavns kreative klasse.

Lillero, som tæller 13 luksustelte lige ud til Sejerøbugten i Odsherred og er en af

pionererne indenfor genren, har i år påkaldt sig opmærksomhed ved at være gået

sammen med den étstjernede Michelin-restaurant Formel B om sommer-pop up-

restauranten Lille B.

Pop uppen, som varer indtil 17. september, finder sted i et telt midt på

glampingpladsen, hvor gæsterne sidder tæt bænket ved langborde. Vi havde fået et af

de tomandsborde helt ude ved plastikteltdugen, hvilket medførte den fordel, at man

kunne nyde den fine, grønne udsigt, men forholdene var simpelthen så trange, at vi

måtte bede om at blive flyttet til første ledige langbord.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Hvad maden angår, er der ikke så meget at betænke sig på. Lille B tilbyder én menu til

495 kroner bestående af ni deleserveringer, som serveres i fire ombæringer, som man

kender det fra restauranter som Pluto og Gorilla. Fokus er på fisk, grønt og skaldyr, så

vidt muligt lokalt fra Odsherred og for det meste tilberedt på grillen. Enkel sommerlig

mad, men ikke desto mindre en gastronomisk oplevelse, skulle det vise sig.

Snacks i mesterklassen

Det hele begyndte med en rum ventetid, men da det først gik løs, så gik det til gengæld

også løs: Menuen startede med tre glimrende snacks. Først en gang herligt sprød,

friteret noritang (den sorte, man bruger til makirulle) toppet med østersmayo, skovsyre

og dild. Så knasende sprøde rå violette aspargeshoveder fra selveste Søren Wiuff i

Gislinge med en creme af røget pighvarrogn, som ledte tankerne i retning den græske

tarama salata (der dog er lavet på røget torskerogn) drysset med tempura og stegt

strandportulak til at give knas.

Allerbedst, måske endda årets hidtil bedste snack, var en friteret tempeh, som er en

slags indonesisk »brød« af sojabønner, som efter en mælkesyregæring fermenteres med

gærsvamp kaldet Rhizopus. Man kender bandt andet tempeh fra Nomas burgerbar

Popl, hvor en tempeh af quinoa udgør »bøffen« i husets veggie burger.

Lille B’s tempeh, som er fremstillet af Contempehrary i Annebergparken i Nykøbing

Sjælland, er lavet på flækærter. Det sprøde »ærtebrød« var toppet med løvstikkemayo,

citrussyltet glasskål, friteret gran og på toppen af det hele en generøs portion revet

Julsø Maestro ost. En ekstremt velsmagende og komplet snack, som bare havde hele

pakken.

Vinkortet på Lille B er lille, men til gengæld proppet med flasker, jeg godt gider drikke,

og det til fornuftige priser. I det %erne skuede mit øje imidlertid et skilt med ordene

»Formel B’s vinskab«: Et selvbetjeningskøleskab, som viste sig at være fyldt med lækre

sager, fra ikke mindst Bourgogne, som fik min mund til at løbe i vand. Vi lagde ud med

hvid bourgogne 2020 fra Marc Soyards Domaine Cras (700 kroner), som var ung og

saftig med en forbavsende god syre, det varme år taget i betragtning, hvilket gjorde den

til en perfekt ledsager til maden.

Råmarineret hamachi.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Anden ombæring bød på to deleretter. Dels tynde skiver af rå, opdrættet dansk hamachi

med en lage af fermenteret tomatsaft og den japanske grundfond dashi, som er kogt på

tang og røgede bonitoflager. Den lækkert møre, meget mildt smagende fisk var toppet

med tynde skiver af radise, chili og tagetesblade.

Dels hørøgede kartofler med en creme af asparges og ramsløg, toppet med friterede

ramsløg, syltede asparges og brøndkarse. Igen en fin kombination af god røgsmag,

cremet mundfølelse og sprødt knas.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Klassiker fra Formel B

Så fulgte en versionering af en Formel B-klassiker bestående af to flotte, store, perfekt

grillede danske jomfruhummere, som på en gang var varme og havde saften i behold.

Skaldyrene var garneret med gulerodspuré, små sprøde karotter, fennikel, et par skiver

grøn tomat og en klassisk sauce nøje smagt til med jomfruhummerolie og piment

d’espelette. En ret med et mere klassisk restaurantagtigt udtryk, som dog ikke desto

mindre også fungerede godt her i teltet.

Den anden ret i tredje ombæring var grillede courgetter med piment escabeche – altså

eddikesyltet rød peberfrugt. De fine courgetter, som netop havde fået så meget på

grillen, at både saft og bid var i behold, var toppet med lidt ærteskud og et par friterede

%ordrejer inklusive hoved og skal. Man ser oftere og oftere de hele friterede rejer,

hvilket formentlig nok skal skræmme nogen, men så længe man ikke skal spise de hele

rejer i store mængder, bidrager de sprøde skaller med både knas og dybde i smagen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Rødspætte fra grillen

Hovedretten på Lille B er altid fisk, denne aften en hel rødspætte til deling. Rødspætten

er jo – i konkurrence med torsken – vores nationalfisk, så serveringen af denne fisk er

stort altid er forbundet med vanetænkning: Spætten bliver flået, paneret stegt i smør på

benet og serveret med nye kartofler, smør og persille.

Her var den flåede spætte imidlertid stegt på benet på husets Ofyr grill. Her griller man

på en kraftig støbejernspande, som bliver meget varm, således at fisken slipper grillen

fint og opnår en lækker sprød stegeskorpe. Spætten var ledsaget af en grillversion af

ærter francaise, hvor de grønne ærter havde fået selskab af, lovlig hårdt, grillet salat, og

var toppet med citrontimian, strandkarse og hybenrose. En herlig hyldeblomst-beurre

blanc, som ikke mindst smagte skønt sammen med rødspætten, bandt retten sammen.
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Softice med porno va�er

Ost og dessert er ikke med i menuen, men kan tilkøbes. Vi var egentlig mætte, men

bestilte en dessert til deling for god ordens skyld. Der var tale om lækker softice lavet på

hømælk og, smagte det som, også lidt honning, drysset med høaske og lækkert modne

jordbær og på siden pornoagtige vafler stegt i brunet smør. En enkel, men seriøst

velsmagende comfort food.

Måltidet var til ende, og teltet var, på trods af at klokken ikke var mere end 22.15, helt

tomt: Glampingfolket er ikke nattenavne, kunne vi konkludere, men også at det drevne

Formel B-team har løst sommer pop up-opgaven til UG med kryds og slange. Det stort

set fejlfri måltid var enkelt, let og uhøjtideligt, men uden på nogen måde at være

tarveligt eller simpelt: Gastronomi i sommerhushøjde, for nu at sige det på en anden

måde.

Vi ville selvfølgelig gerne have haft den fulde oplevelse i form af en overnatning i et af

glampingteltene, men sådan skulle det ikke være. Ejerne af Lillero mener, at

teltoplevelsen er så dyb og kompliceret, at det kræver minimum to nætter at sætte sig

ind i den, så vi måtte tage en taxa 12 kilometer til et kedeligt hotel i Højby.

Lille B

Høve Stræde 17, Asnæs tlf. 31 41 02 31

Priser: Ni serveringer 495 kroner.

   

Søren Frank om Michelin-stjerner
2022: Det var o.k., men en
udeblivende stjerne overraskede
dog særligt

Disse restauranter står til nye
Michelin-stjerner ifølge Søren Frank

Søren Frank giver fem stjerner:
Gastronomien blomstrer på den
gamle sindssygeanstalt

Maden på Lillero serveres i et telt.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Tre slags snacks. Fra højre: Noritang, tempeh med revet ost og endelig creme af pighvarrogn her serveret med sprød radicchio.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Råmarineret hamachi.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Softice med vafler.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.
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Annonce

Annonce

Hoteller i Portofino

Fra 1.426 kr.

Bestil nu

Hoteller i Zakynthos

Fra 269 kr.

Bestil nu

Hoteller i Como

Fra 416 kr.

Bestil nu

Søg og sammenlign hoteller
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Søren Frank: Den étstjernede
Michelinrestaurants pop up i sommerlandet
sidder lige i skabet
Sommerrestauranten på glampingpladsen leverer enkel, men sublim gastronomi i sommerhushøjde.

GASTRONOMI

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Torsdag d. 14. juli 2022, kl. 20.30
Del denne artikel

SØREN FRANK
Mad- og vinredaktør

Man tror, det er løgn, at det skal koste 2.000 kroner per nat at ligge i telt, men det er det

ikke.

Luksuscamping findes, det hedder glamping og er populært blandt en særlig gruppe

mennesker, som jeg gætter på skal findes i Københavns kreative klasse.

Lillero, som tæller 13 luksustelte lige ud til Sejerøbugten i Odsherred og er en af

pionererne indenfor genren, har i år påkaldt sig opmærksomhed ved at være gået

sammen med den étstjernede Michelin-restaurant Formel B om sommer-pop up-

restauranten Lille B.

Pop uppen, som varer indtil 17. september, finder sted i et telt midt på

glampingpladsen, hvor gæsterne sidder tæt bænket ved langborde. Vi havde fået et af

de tomandsborde helt ude ved plastikteltdugen, hvilket medførte den fordel, at man

kunne nyde den fine, grønne udsigt, men forholdene var simpelthen så trange, at vi

måtte bede om at blive flyttet til første ledige langbord.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Hvad maden angår, er der ikke så meget at betænke sig på. Lille B tilbyder én menu til

495 kroner bestående af ni deleserveringer, som serveres i fire ombæringer, som man

kender det fra restauranter som Pluto og Gorilla. Fokus er på fisk, grønt og skaldyr, så

vidt muligt lokalt fra Odsherred og for det meste tilberedt på grillen. Enkel sommerlig

mad, men ikke desto mindre en gastronomisk oplevelse, skulle det vise sig.

Snacks i mesterklassen

Det hele begyndte med en rum ventetid, men da det først gik løs, så gik det til gengæld

også løs: Menuen startede med tre glimrende snacks. Først en gang herligt sprød,

friteret noritang (den sorte, man bruger til makirulle) toppet med østersmayo, skovsyre

og dild. Så knasende sprøde rå violette aspargeshoveder fra selveste Søren Wiuff i

Gislinge med en creme af røget pighvarrogn, som ledte tankerne i retning den græske

tarama salata (der dog er lavet på røget torskerogn) drysset med tempura og stegt

strandportulak til at give knas.

Allerbedst, måske endda årets hidtil bedste snack, var en friteret tempeh, som er en

slags indonesisk »brød« af sojabønner, som efter en mælkesyregæring fermenteres med

gærsvamp kaldet Rhizopus. Man kender bandt andet tempeh fra Nomas burgerbar

Popl, hvor en tempeh af quinoa udgør »bøffen« i husets veggie burger.

Lille B’s tempeh, som er fremstillet af Contempehrary i Annebergparken i Nykøbing

Sjælland, er lavet på flækærter. Det sprøde »ærtebrød« var toppet med løvstikkemayo,

citrussyltet glasskål, friteret gran og på toppen af det hele en generøs portion revet

Julsø Maestro ost. En ekstremt velsmagende og komplet snack, som bare havde hele

pakken.

Vinkortet på Lille B er lille, men til gengæld proppet med flasker, jeg godt gider drikke,

og det til fornuftige priser. I det %erne skuede mit øje imidlertid et skilt med ordene

»Formel B’s vinskab«: Et selvbetjeningskøleskab, som viste sig at være fyldt med lækre

sager, fra ikke mindst Bourgogne, som fik min mund til at løbe i vand. Vi lagde ud med

hvid bourgogne 2020 fra Marc Soyards Domaine Cras (700 kroner), som var ung og

saftig med en forbavsende god syre, det varme år taget i betragtning, hvilket gjorde den

til en perfekt ledsager til maden.

Råmarineret hamachi.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Anden ombæring bød på to deleretter. Dels tynde skiver af rå, opdrættet dansk hamachi

med en lage af fermenteret tomatsaft og den japanske grundfond dashi, som er kogt på

tang og røgede bonitoflager. Den lækkert møre, meget mildt smagende fisk var toppet

med tynde skiver af radise, chili og tagetesblade.

Dels hørøgede kartofler med en creme af asparges og ramsløg, toppet med friterede

ramsløg, syltede asparges og brøndkarse. Igen en fin kombination af god røgsmag,

cremet mundfølelse og sprødt knas.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Klassiker fra Formel B

Så fulgte en versionering af en Formel B-klassiker bestående af to flotte, store, perfekt

grillede danske jomfruhummere, som på en gang var varme og havde saften i behold.

Skaldyrene var garneret med gulerodspuré, små sprøde karotter, fennikel, et par skiver

grøn tomat og en klassisk sauce nøje smagt til med jomfruhummerolie og piment

d’espelette. En ret med et mere klassisk restaurantagtigt udtryk, som dog ikke desto

mindre også fungerede godt her i teltet.

Den anden ret i tredje ombæring var grillede courgetter med piment escabeche – altså

eddikesyltet rød peberfrugt. De fine courgetter, som netop havde fået så meget på

grillen, at både saft og bid var i behold, var toppet med lidt ærteskud og et par friterede

%ordrejer inklusive hoved og skal. Man ser oftere og oftere de hele friterede rejer,

hvilket formentlig nok skal skræmme nogen, men så længe man ikke skal spise de hele

rejer i store mængder, bidrager de sprøde skaller med både knas og dybde i smagen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Rødspætte fra grillen

Hovedretten på Lille B er altid fisk, denne aften en hel rødspætte til deling. Rødspætten

er jo – i konkurrence med torsken – vores nationalfisk, så serveringen af denne fisk er

stort altid er forbundet med vanetænkning: Spætten bliver flået, paneret stegt i smør på

benet og serveret med nye kartofler, smør og persille.

Her var den flåede spætte imidlertid stegt på benet på husets Ofyr grill. Her griller man

på en kraftig støbejernspande, som bliver meget varm, således at fisken slipper grillen

fint og opnår en lækker sprød stegeskorpe. Spætten var ledsaget af en grillversion af

ærter francaise, hvor de grønne ærter havde fået selskab af, lovlig hårdt, grillet salat, og

var toppet med citrontimian, strandkarse og hybenrose. En herlig hyldeblomst-beurre

blanc, som ikke mindst smagte skønt sammen med rødspætten, bandt retten sammen.

Softice med vafler.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Softice med porno va�er

Ost og dessert er ikke med i menuen, men kan tilkøbes. Vi var egentlig mætte, men

bestilte en dessert til deling for god ordens skyld. Der var tale om lækker softice lavet på

hømælk og, smagte det som, også lidt honning, drysset med høaske og lækkert modne

jordbær og på siden pornoagtige vafler stegt i brunet smør. En enkel, men seriøst

velsmagende comfort food.

Måltidet var til ende, og teltet var, på trods af at klokken ikke var mere end 22.15, helt

tomt: Glampingfolket er ikke nattenavne, kunne vi konkludere, men også at det drevne

Formel B-team har løst sommer pop up-opgaven til UG med kryds og slange. Det stort

set fejlfri måltid var enkelt, let og uhøjtideligt, men uden på nogen måde at være

tarveligt eller simpelt: Gastronomi i sommerhushøjde, for nu at sige det på en anden

måde.

Vi ville selvfølgelig gerne have haft den fulde oplevelse i form af en overnatning i et af

glampingteltene, men sådan skulle det ikke være. Ejerne af Lillero mener, at

teltoplevelsen er så dyb og kompliceret, at det kræver minimum to nætter at sætte sig

ind i den, så vi måtte tage en taxa 12 kilometer til et kedeligt hotel i Højby.

Lille B

Høve Stræde 17, Asnæs tlf. 31 41 02 31

Priser: Ni serveringer 495 kroner.
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Søren Frank: Den étstjernede
Michelinrestaurants pop up i sommerlandet
sidder lige i skabet
Sommerrestauranten på glampingpladsen leverer enkel, men sublim gastronomi i sommerhushøjde.
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Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Torsdag d. 14. juli 2022, kl. 20.30
Del denne artikel

SØREN FRANK
Mad- og vinredaktør

Man tror, det er løgn, at det skal koste 2.000 kroner per nat at ligge i telt, men det er det

ikke.

Luksuscamping findes, det hedder glamping og er populært blandt en særlig gruppe

mennesker, som jeg gætter på skal findes i Københavns kreative klasse.

Lillero, som tæller 13 luksustelte lige ud til Sejerøbugten i Odsherred og er en af

pionererne indenfor genren, har i år påkaldt sig opmærksomhed ved at være gået

sammen med den étstjernede Michelin-restaurant Formel B om sommer-pop up-

restauranten Lille B.

Pop uppen, som varer indtil 17. september, finder sted i et telt midt på

glampingpladsen, hvor gæsterne sidder tæt bænket ved langborde. Vi havde fået et af

de tomandsborde helt ude ved plastikteltdugen, hvilket medførte den fordel, at man

kunne nyde den fine, grønne udsigt, men forholdene var simpelthen så trange, at vi

måtte bede om at blive flyttet til første ledige langbord.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Hvad maden angår, er der ikke så meget at betænke sig på. Lille B tilbyder én menu til

495 kroner bestående af ni deleserveringer, som serveres i fire ombæringer, som man

kender det fra restauranter som Pluto og Gorilla. Fokus er på fisk, grønt og skaldyr, så

vidt muligt lokalt fra Odsherred og for det meste tilberedt på grillen. Enkel sommerlig

mad, men ikke desto mindre en gastronomisk oplevelse, skulle det vise sig.

Snacks i mesterklassen

Det hele begyndte med en rum ventetid, men da det først gik løs, så gik det til gengæld

også løs: Menuen startede med tre glimrende snacks. Først en gang herligt sprød,

friteret noritang (den sorte, man bruger til makirulle) toppet med østersmayo, skovsyre

og dild. Så knasende sprøde rå violette aspargeshoveder fra selveste Søren Wiuff i

Gislinge med en creme af røget pighvarrogn, som ledte tankerne i retning den græske

tarama salata (der dog er lavet på røget torskerogn) drysset med tempura og stegt

strandportulak til at give knas.

Allerbedst, måske endda årets hidtil bedste snack, var en friteret tempeh, som er en

slags indonesisk »brød« af sojabønner, som efter en mælkesyregæring fermenteres med

gærsvamp kaldet Rhizopus. Man kender bandt andet tempeh fra Nomas burgerbar

Popl, hvor en tempeh af quinoa udgør »bøffen« i husets veggie burger.

Lille B’s tempeh, som er fremstillet af Contempehrary i Annebergparken i Nykøbing

Sjælland, er lavet på flækærter. Det sprøde »ærtebrød« var toppet med løvstikkemayo,

citrussyltet glasskål, friteret gran og på toppen af det hele en generøs portion revet

Julsø Maestro ost. En ekstremt velsmagende og komplet snack, som bare havde hele

pakken.

Vinkortet på Lille B er lille, men til gengæld proppet med flasker, jeg godt gider drikke,

og det til fornuftige priser. I det %erne skuede mit øje imidlertid et skilt med ordene

»Formel B’s vinskab«: Et selvbetjeningskøleskab, som viste sig at være fyldt med lækre

sager, fra ikke mindst Bourgogne, som fik min mund til at løbe i vand. Vi lagde ud med

hvid bourgogne 2020 fra Marc Soyards Domaine Cras (700 kroner), som var ung og

saftig med en forbavsende god syre, det varme år taget i betragtning, hvilket gjorde den

til en perfekt ledsager til maden.

Råmarineret hamachi.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Anden ombæring bød på to deleretter. Dels tynde skiver af rå, opdrættet dansk hamachi

med en lage af fermenteret tomatsaft og den japanske grundfond dashi, som er kogt på

tang og røgede bonitoflager. Den lækkert møre, meget mildt smagende fisk var toppet

med tynde skiver af radise, chili og tagetesblade.

Dels hørøgede kartofler med en creme af asparges og ramsløg, toppet med friterede

ramsløg, syltede asparges og brøndkarse. Igen en fin kombination af god røgsmag,

cremet mundfølelse og sprødt knas.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Klassiker fra Formel B

Så fulgte en versionering af en Formel B-klassiker bestående af to flotte, store, perfekt

grillede danske jomfruhummere, som på en gang var varme og havde saften i behold.

Skaldyrene var garneret med gulerodspuré, små sprøde karotter, fennikel, et par skiver

grøn tomat og en klassisk sauce nøje smagt til med jomfruhummerolie og piment

d’espelette. En ret med et mere klassisk restaurantagtigt udtryk, som dog ikke desto

mindre også fungerede godt her i teltet.

Den anden ret i tredje ombæring var grillede courgetter med piment escabeche – altså

eddikesyltet rød peberfrugt. De fine courgetter, som netop havde fået så meget på

grillen, at både saft og bid var i behold, var toppet med lidt ærteskud og et par friterede

%ordrejer inklusive hoved og skal. Man ser oftere og oftere de hele friterede rejer,

hvilket formentlig nok skal skræmme nogen, men så længe man ikke skal spise de hele

rejer i store mængder, bidrager de sprøde skaller med både knas og dybde i smagen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Rødspætte fra grillen

Hovedretten på Lille B er altid fisk, denne aften en hel rødspætte til deling. Rødspætten

er jo – i konkurrence med torsken – vores nationalfisk, så serveringen af denne fisk er

stort altid er forbundet med vanetænkning: Spætten bliver flået, paneret stegt i smør på

benet og serveret med nye kartofler, smør og persille.

Her var den flåede spætte imidlertid stegt på benet på husets Ofyr grill. Her griller man

på en kraftig støbejernspande, som bliver meget varm, således at fisken slipper grillen

fint og opnår en lækker sprød stegeskorpe. Spætten var ledsaget af en grillversion af

ærter francaise, hvor de grønne ærter havde fået selskab af, lovlig hårdt, grillet salat, og

var toppet med citrontimian, strandkarse og hybenrose. En herlig hyldeblomst-beurre

blanc, som ikke mindst smagte skønt sammen med rødspætten, bandt retten sammen.

Softice med vafler.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Softice med porno va�er

Ost og dessert er ikke med i menuen, men kan tilkøbes. Vi var egentlig mætte, men

bestilte en dessert til deling for god ordens skyld. Der var tale om lækker softice lavet på

hømælk og, smagte det som, også lidt honning, drysset med høaske og lækkert modne

jordbær og på siden pornoagtige vafler stegt i brunet smør. En enkel, men seriøst

velsmagende comfort food.

Måltidet var til ende, og teltet var, på trods af at klokken ikke var mere end 22.15, helt

tomt: Glampingfolket er ikke nattenavne, kunne vi konkludere, men også at det drevne

Formel B-team har løst sommer pop up-opgaven til UG med kryds og slange. Det stort

set fejlfri måltid var enkelt, let og uhøjtideligt, men uden på nogen måde at være

tarveligt eller simpelt: Gastronomi i sommerhushøjde, for nu at sige det på en anden

måde.

Vi ville selvfølgelig gerne have haft den fulde oplevelse i form af en overnatning i et af

glampingteltene, men sådan skulle det ikke være. Ejerne af Lillero mener, at

teltoplevelsen er så dyb og kompliceret, at det kræver minimum to nætter at sætte sig

ind i den, så vi måtte tage en taxa 12 kilometer til et kedeligt hotel i Højby.

Lille B

Høve Stræde 17, Asnæs tlf. 31 41 02 31

Priser: Ni serveringer 495 kroner.

   

Søren Frank om Michelin-stjerner
2022: Det var o.k., men en
udeblivende stjerne overraskede
dog særligt

Disse restauranter står til nye
Michelin-stjerner ifølge Søren Frank

Søren Frank giver fem stjerner:
Gastronomien blomstrer på den
gamle sindssygeanstalt

Maden på Lillero serveres i et telt.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Tre slags snacks. Fra højre: Noritang, tempeh med revet ost og endelig creme af pighvarrogn her serveret med sprød radicchio.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Råmarineret hamachi.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.
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Det spiste vi

Noritang med østersmayo

Asparges med pighvarrogn

Tempeh med Juelsø Maestro FOLD UD
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Annonce

Annonce

Hoteller i Portofino

Fra 1.426 kr.

Bestil nu

Hoteller i Zakynthos

Fra 269 kr.

Bestil nu

Hoteller i Como

Fra 416 kr.

Bestil nu

Søg og sammenlign hoteller
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Luksuscamping findes, det hedder glamping og er populært blandt en særlig gruppe

mennesker, som jeg gætter på skal findes i Københavns kreative klasse.

Lillero, som tæller 13 luksustelte lige ud til Sejerøbugten i Odsherred og er en af

pionererne indenfor genren, har i år påkaldt sig opmærksomhed ved at være gået

sammen med den étstjernede Michelin-restaurant Formel B om sommer-pop up-

restauranten Lille B.

Pop uppen, som varer indtil 17. september, finder sted i et telt midt på

glampingpladsen, hvor gæsterne sidder tæt bænket ved langborde. Vi havde fået et af

de tomandsborde helt ude ved plastikteltdugen, hvilket medførte den fordel, at man

kunne nyde den fine, grønne udsigt, men forholdene var simpelthen så trange, at vi

måtte bede om at blive flyttet til første ledige langbord.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Hvad maden angår, er der ikke så meget at betænke sig på. Lille B tilbyder én menu til

495 kroner bestående af ni deleserveringer, som serveres i fire ombæringer, som man

kender det fra restauranter som Pluto og Gorilla. Fokus er på fisk, grønt og skaldyr, så

vidt muligt lokalt fra Odsherred og for det meste tilberedt på grillen. Enkel sommerlig

mad, men ikke desto mindre en gastronomisk oplevelse, skulle det vise sig.

Snacks i mesterklassen

Det hele begyndte med en rum ventetid, men da det først gik løs, så gik det til gengæld

også løs: Menuen startede med tre glimrende snacks. Først en gang herligt sprød,

friteret noritang (den sorte, man bruger til makirulle) toppet med østersmayo, skovsyre

og dild. Så knasende sprøde rå violette aspargeshoveder fra selveste Søren Wiuff i

Gislinge med en creme af røget pighvarrogn, som ledte tankerne i retning den græske

tarama salata (der dog er lavet på røget torskerogn) drysset med tempura og stegt

strandportulak til at give knas.

Allerbedst, måske endda årets hidtil bedste snack, var en friteret tempeh, som er en

slags indonesisk »brød« af sojabønner, som efter en mælkesyregæring fermenteres med

gærsvamp kaldet Rhizopus. Man kender bandt andet tempeh fra Nomas burgerbar

Popl, hvor en tempeh af quinoa udgør »bøffen« i husets veggie burger.

Lille B’s tempeh, som er fremstillet af Contempehrary i Annebergparken i Nykøbing

Sjælland, er lavet på flækærter. Det sprøde »ærtebrød« var toppet med løvstikkemayo,

citrussyltet glasskål, friteret gran og på toppen af det hele en generøs portion revet

Julsø Maestro ost. En ekstremt velsmagende og komplet snack, som bare havde hele

pakken.

Vinkortet på Lille B er lille, men til gengæld proppet med flasker, jeg godt gider drikke,

og det til fornuftige priser. I det %erne skuede mit øje imidlertid et skilt med ordene

»Formel B’s vinskab«: Et selvbetjeningskøleskab, som viste sig at være fyldt med lækre

sager, fra ikke mindst Bourgogne, som fik min mund til at løbe i vand. Vi lagde ud med

hvid bourgogne 2020 fra Marc Soyards Domaine Cras (700 kroner), som var ung og

saftig med en forbavsende god syre, det varme år taget i betragtning, hvilket gjorde den

til en perfekt ledsager til maden.
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Anden ombæring bød på to deleretter. Dels tynde skiver af rå, opdrættet dansk hamachi

med en lage af fermenteret tomatsaft og den japanske grundfond dashi, som er kogt på

tang og røgede bonitoflager. Den lækkert møre, meget mildt smagende fisk var toppet

med tynde skiver af radise, chili og tagetesblade.

Dels hørøgede kartofler med en creme af asparges og ramsløg, toppet med friterede

ramsløg, syltede asparges og brøndkarse. Igen en fin kombination af god røgsmag,

cremet mundfølelse og sprødt knas.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Klassiker fra Formel B

Så fulgte en versionering af en Formel B-klassiker bestående af to flotte, store, perfekt

grillede danske jomfruhummere, som på en gang var varme og havde saften i behold.

Skaldyrene var garneret med gulerodspuré, små sprøde karotter, fennikel, et par skiver

grøn tomat og en klassisk sauce nøje smagt til med jomfruhummerolie og piment

d’espelette. En ret med et mere klassisk restaurantagtigt udtryk, som dog ikke desto

mindre også fungerede godt her i teltet.

Den anden ret i tredje ombæring var grillede courgetter med piment escabeche – altså

eddikesyltet rød peberfrugt. De fine courgetter, som netop havde fået så meget på

grillen, at både saft og bid var i behold, var toppet med lidt ærteskud og et par friterede

%ordrejer inklusive hoved og skal. Man ser oftere og oftere de hele friterede rejer,

hvilket formentlig nok skal skræmme nogen, men så længe man ikke skal spise de hele

rejer i store mængder, bidrager de sprøde skaller med både knas og dybde i smagen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Rødspætte fra grillen

Hovedretten på Lille B er altid fisk, denne aften en hel rødspætte til deling. Rødspætten

er jo – i konkurrence med torsken – vores nationalfisk, så serveringen af denne fisk er

stort altid er forbundet med vanetænkning: Spætten bliver flået, paneret stegt i smør på

benet og serveret med nye kartofler, smør og persille.

Her var den flåede spætte imidlertid stegt på benet på husets Ofyr grill. Her griller man

på en kraftig støbejernspande, som bliver meget varm, således at fisken slipper grillen

fint og opnår en lækker sprød stegeskorpe. Spætten var ledsaget af en grillversion af

ærter francaise, hvor de grønne ærter havde fået selskab af, lovlig hårdt, grillet salat, og

var toppet med citrontimian, strandkarse og hybenrose. En herlig hyldeblomst-beurre

blanc, som ikke mindst smagte skønt sammen med rødspætten, bandt retten sammen.

Softice med vafler.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Softice med porno va�er

Ost og dessert er ikke med i menuen, men kan tilkøbes. Vi var egentlig mætte, men

bestilte en dessert til deling for god ordens skyld. Der var tale om lækker softice lavet på

hømælk og, smagte det som, også lidt honning, drysset med høaske og lækkert modne

jordbær og på siden pornoagtige vafler stegt i brunet smør. En enkel, men seriøst

velsmagende comfort food.

Måltidet var til ende, og teltet var, på trods af at klokken ikke var mere end 22.15, helt

tomt: Glampingfolket er ikke nattenavne, kunne vi konkludere, men også at det drevne

Formel B-team har løst sommer pop up-opgaven til UG med kryds og slange. Det stort

set fejlfri måltid var enkelt, let og uhøjtideligt, men uden på nogen måde at være

tarveligt eller simpelt: Gastronomi i sommerhushøjde, for nu at sige det på en anden

måde.

Vi ville selvfølgelig gerne have haft den fulde oplevelse i form af en overnatning i et af

glampingteltene, men sådan skulle det ikke være. Ejerne af Lillero mener, at

teltoplevelsen er så dyb og kompliceret, at det kræver minimum to nætter at sætte sig

ind i den, så vi måtte tage en taxa 12 kilometer til et kedeligt hotel i Højby.

Lille B

Høve Stræde 17, Asnæs tlf. 31 41 02 31

Priser: Ni serveringer 495 kroner.

   

Søren Frank om Michelin-stjerner
2022: Det var o.k., men en
udeblivende stjerne overraskede
dog særligt

Disse restauranter står til nye
Michelin-stjerner ifølge Søren Frank

Søren Frank giver fem stjerner:
Gastronomien blomstrer på den
gamle sindssygeanstalt

Maden på Lillero serveres i et telt.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Tre slags snacks. Fra højre: Noritang, tempeh med revet ost og endelig creme af pighvarrogn her serveret med sprød radicchio.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Råmarineret hamachi.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Softice med vafler.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.
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Fra 1.426 kr.

Bestil nu

Hoteller i Zakynthos

Fra 269 kr.

Bestil nu

Hoteller i Como

Fra 416 kr.

Bestil nu

Søg og sammenlign hoteller
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Søren Frank: Den étstjernede
Michelinrestaurants pop up i sommerlandet
sidder lige i skabet
Sommerrestauranten på glampingpladsen leverer enkel, men sublim gastronomi i sommerhushøjde.

GASTRONOMI

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Torsdag d. 14. juli 2022, kl. 20.30
Del denne artikel

SØREN FRANK
Mad- og vinredaktør

Man tror, det er løgn, at det skal koste 2.000 kroner per nat at ligge i telt, men det er det

ikke.

Luksuscamping findes, det hedder glamping og er populært blandt en særlig gruppe

mennesker, som jeg gætter på skal findes i Københavns kreative klasse.

Lillero, som tæller 13 luksustelte lige ud til Sejerøbugten i Odsherred og er en af

pionererne indenfor genren, har i år påkaldt sig opmærksomhed ved at være gået

sammen med den étstjernede Michelin-restaurant Formel B om sommer-pop up-

restauranten Lille B.

Pop uppen, som varer indtil 17. september, finder sted i et telt midt på

glampingpladsen, hvor gæsterne sidder tæt bænket ved langborde. Vi havde fået et af

de tomandsborde helt ude ved plastikteltdugen, hvilket medførte den fordel, at man

kunne nyde den fine, grønne udsigt, men forholdene var simpelthen så trange, at vi

måtte bede om at blive flyttet til første ledige langbord.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Hvad maden angår, er der ikke så meget at betænke sig på. Lille B tilbyder én menu til

495 kroner bestående af ni deleserveringer, som serveres i fire ombæringer, som man

kender det fra restauranter som Pluto og Gorilla. Fokus er på fisk, grønt og skaldyr, så

vidt muligt lokalt fra Odsherred og for det meste tilberedt på grillen. Enkel sommerlig

mad, men ikke desto mindre en gastronomisk oplevelse, skulle det vise sig.

Snacks i mesterklassen

Det hele begyndte med en rum ventetid, men da det først gik løs, så gik det til gengæld

også løs: Menuen startede med tre glimrende snacks. Først en gang herligt sprød,

friteret noritang (den sorte, man bruger til makirulle) toppet med østersmayo, skovsyre

og dild. Så knasende sprøde rå violette aspargeshoveder fra selveste Søren Wiuff i

Gislinge med en creme af røget pighvarrogn, som ledte tankerne i retning den græske

tarama salata (der dog er lavet på røget torskerogn) drysset med tempura og stegt

strandportulak til at give knas.

Allerbedst, måske endda årets hidtil bedste snack, var en friteret tempeh, som er en

slags indonesisk »brød« af sojabønner, som efter en mælkesyregæring fermenteres med

gærsvamp kaldet Rhizopus. Man kender bandt andet tempeh fra Nomas burgerbar

Popl, hvor en tempeh af quinoa udgør »bøffen« i husets veggie burger.

Lille B’s tempeh, som er fremstillet af Contempehrary i Annebergparken i Nykøbing

Sjælland, er lavet på flækærter. Det sprøde »ærtebrød« var toppet med løvstikkemayo,

citrussyltet glasskål, friteret gran og på toppen af det hele en generøs portion revet

Julsø Maestro ost. En ekstremt velsmagende og komplet snack, som bare havde hele

pakken.

Vinkortet på Lille B er lille, men til gengæld proppet med flasker, jeg godt gider drikke,

og det til fornuftige priser. I det %erne skuede mit øje imidlertid et skilt med ordene

»Formel B’s vinskab«: Et selvbetjeningskøleskab, som viste sig at være fyldt med lækre

sager, fra ikke mindst Bourgogne, som fik min mund til at løbe i vand. Vi lagde ud med

hvid bourgogne 2020 fra Marc Soyards Domaine Cras (700 kroner), som var ung og

saftig med en forbavsende god syre, det varme år taget i betragtning, hvilket gjorde den

til en perfekt ledsager til maden.

Råmarineret hamachi.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Anden ombæring bød på to deleretter. Dels tynde skiver af rå, opdrættet dansk hamachi

med en lage af fermenteret tomatsaft og den japanske grundfond dashi, som er kogt på

tang og røgede bonitoflager. Den lækkert møre, meget mildt smagende fisk var toppet

med tynde skiver af radise, chili og tagetesblade.

Dels hørøgede kartofler med en creme af asparges og ramsløg, toppet med friterede

ramsløg, syltede asparges og brøndkarse. Igen en fin kombination af god røgsmag,

cremet mundfølelse og sprødt knas.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Klassiker fra Formel B

Så fulgte en versionering af en Formel B-klassiker bestående af to flotte, store, perfekt

grillede danske jomfruhummere, som på en gang var varme og havde saften i behold.

Skaldyrene var garneret med gulerodspuré, små sprøde karotter, fennikel, et par skiver

grøn tomat og en klassisk sauce nøje smagt til med jomfruhummerolie og piment

d’espelette. En ret med et mere klassisk restaurantagtigt udtryk, som dog ikke desto

mindre også fungerede godt her i teltet.

Den anden ret i tredje ombæring var grillede courgetter med piment escabeche – altså

eddikesyltet rød peberfrugt. De fine courgetter, som netop havde fået så meget på

grillen, at både saft og bid var i behold, var toppet med lidt ærteskud og et par friterede

%ordrejer inklusive hoved og skal. Man ser oftere og oftere de hele friterede rejer,

hvilket formentlig nok skal skræmme nogen, men så længe man ikke skal spise de hele

rejer i store mængder, bidrager de sprøde skaller med både knas og dybde i smagen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Rødspætte fra grillen

Hovedretten på Lille B er altid fisk, denne aften en hel rødspætte til deling. Rødspætten

er jo – i konkurrence med torsken – vores nationalfisk, så serveringen af denne fisk er

stort altid er forbundet med vanetænkning: Spætten bliver flået, paneret stegt i smør på

benet og serveret med nye kartofler, smør og persille.

Her var den flåede spætte imidlertid stegt på benet på husets Ofyr grill. Her griller man

på en kraftig støbejernspande, som bliver meget varm, således at fisken slipper grillen

fint og opnår en lækker sprød stegeskorpe. Spætten var ledsaget af en grillversion af

ærter francaise, hvor de grønne ærter havde fået selskab af, lovlig hårdt, grillet salat, og

var toppet med citrontimian, strandkarse og hybenrose. En herlig hyldeblomst-beurre

blanc, som ikke mindst smagte skønt sammen med rødspætten, bandt retten sammen.

Softice med vafler.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Softice med porno va�er

Ost og dessert er ikke med i menuen, men kan tilkøbes. Vi var egentlig mætte, men

bestilte en dessert til deling for god ordens skyld. Der var tale om lækker softice lavet på

hømælk og, smagte det som, også lidt honning, drysset med høaske og lækkert modne

jordbær og på siden pornoagtige vafler stegt i brunet smør. En enkel, men seriøst

velsmagende comfort food.

Måltidet var til ende, og teltet var, på trods af at klokken ikke var mere end 22.15, helt

tomt: Glampingfolket er ikke nattenavne, kunne vi konkludere, men også at det drevne

Formel B-team har løst sommer pop up-opgaven til UG med kryds og slange. Det stort

set fejlfri måltid var enkelt, let og uhøjtideligt, men uden på nogen måde at være

tarveligt eller simpelt: Gastronomi i sommerhushøjde, for nu at sige det på en anden

måde.

Vi ville selvfølgelig gerne have haft den fulde oplevelse i form af en overnatning i et af

glampingteltene, men sådan skulle det ikke være. Ejerne af Lillero mener, at

teltoplevelsen er så dyb og kompliceret, at det kræver minimum to nætter at sætte sig

ind i den, så vi måtte tage en taxa 12 kilometer til et kedeligt hotel i Højby.

Lille B

Høve Stræde 17, Asnæs tlf. 31 41 02 31

Priser: Ni serveringer 495 kroner.
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Søren Frank: Den étstjernede
Michelinrestaurants pop up i sommerlandet
sidder lige i skabet
Sommerrestauranten på glampingpladsen leverer enkel, men sublim gastronomi i sommerhushøjde.

GASTRONOMI

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Torsdag d. 14. juli 2022, kl. 20.30
Del denne artikel

SØREN FRANK
Mad- og vinredaktør

Man tror, det er løgn, at det skal koste 2.000 kroner per nat at ligge i telt, men det er det

ikke.

Luksuscamping findes, det hedder glamping og er populært blandt en særlig gruppe

mennesker, som jeg gætter på skal findes i Københavns kreative klasse.

Lillero, som tæller 13 luksustelte lige ud til Sejerøbugten i Odsherred og er en af

pionererne indenfor genren, har i år påkaldt sig opmærksomhed ved at være gået

sammen med den étstjernede Michelin-restaurant Formel B om sommer-pop up-

restauranten Lille B.

Pop uppen, som varer indtil 17. september, finder sted i et telt midt på

glampingpladsen, hvor gæsterne sidder tæt bænket ved langborde. Vi havde fået et af

de tomandsborde helt ude ved plastikteltdugen, hvilket medførte den fordel, at man

kunne nyde den fine, grønne udsigt, men forholdene var simpelthen så trange, at vi

måtte bede om at blive flyttet til første ledige langbord.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Hvad maden angår, er der ikke så meget at betænke sig på. Lille B tilbyder én menu til

495 kroner bestående af ni deleserveringer, som serveres i fire ombæringer, som man

kender det fra restauranter som Pluto og Gorilla. Fokus er på fisk, grønt og skaldyr, så

vidt muligt lokalt fra Odsherred og for det meste tilberedt på grillen. Enkel sommerlig

mad, men ikke desto mindre en gastronomisk oplevelse, skulle det vise sig.

Snacks i mesterklassen

Det hele begyndte med en rum ventetid, men da det først gik løs, så gik det til gengæld

også løs: Menuen startede med tre glimrende snacks. Først en gang herligt sprød,

friteret noritang (den sorte, man bruger til makirulle) toppet med østersmayo, skovsyre

og dild. Så knasende sprøde rå violette aspargeshoveder fra selveste Søren Wiuff i

Gislinge med en creme af røget pighvarrogn, som ledte tankerne i retning den græske

tarama salata (der dog er lavet på røget torskerogn) drysset med tempura og stegt

strandportulak til at give knas.

Allerbedst, måske endda årets hidtil bedste snack, var en friteret tempeh, som er en

slags indonesisk »brød« af sojabønner, som efter en mælkesyregæring fermenteres med

gærsvamp kaldet Rhizopus. Man kender bandt andet tempeh fra Nomas burgerbar

Popl, hvor en tempeh af quinoa udgør »bøffen« i husets veggie burger.

Lille B’s tempeh, som er fremstillet af Contempehrary i Annebergparken i Nykøbing

Sjælland, er lavet på flækærter. Det sprøde »ærtebrød« var toppet med løvstikkemayo,

citrussyltet glasskål, friteret gran og på toppen af det hele en generøs portion revet

Julsø Maestro ost. En ekstremt velsmagende og komplet snack, som bare havde hele

pakken.

Vinkortet på Lille B er lille, men til gengæld proppet med flasker, jeg godt gider drikke,

og det til fornuftige priser. I det %erne skuede mit øje imidlertid et skilt med ordene

»Formel B’s vinskab«: Et selvbetjeningskøleskab, som viste sig at være fyldt med lækre

sager, fra ikke mindst Bourgogne, som fik min mund til at løbe i vand. Vi lagde ud med

hvid bourgogne 2020 fra Marc Soyards Domaine Cras (700 kroner), som var ung og

saftig med en forbavsende god syre, det varme år taget i betragtning, hvilket gjorde den

til en perfekt ledsager til maden.

Råmarineret hamachi.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Anden ombæring bød på to deleretter. Dels tynde skiver af rå, opdrættet dansk hamachi

med en lage af fermenteret tomatsaft og den japanske grundfond dashi, som er kogt på

tang og røgede bonitoflager. Den lækkert møre, meget mildt smagende fisk var toppet

med tynde skiver af radise, chili og tagetesblade.

Dels hørøgede kartofler med en creme af asparges og ramsløg, toppet med friterede

ramsløg, syltede asparges og brøndkarse. Igen en fin kombination af god røgsmag,

cremet mundfølelse og sprødt knas.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Klassiker fra Formel B

Så fulgte en versionering af en Formel B-klassiker bestående af to flotte, store, perfekt

grillede danske jomfruhummere, som på en gang var varme og havde saften i behold.

Skaldyrene var garneret med gulerodspuré, små sprøde karotter, fennikel, et par skiver

grøn tomat og en klassisk sauce nøje smagt til med jomfruhummerolie og piment

d’espelette. En ret med et mere klassisk restaurantagtigt udtryk, som dog ikke desto

mindre også fungerede godt her i teltet.

Den anden ret i tredje ombæring var grillede courgetter med piment escabeche – altså

eddikesyltet rød peberfrugt. De fine courgetter, som netop havde fået så meget på

grillen, at både saft og bid var i behold, var toppet med lidt ærteskud og et par friterede

%ordrejer inklusive hoved og skal. Man ser oftere og oftere de hele friterede rejer,

hvilket formentlig nok skal skræmme nogen, men så længe man ikke skal spise de hele

rejer i store mængder, bidrager de sprøde skaller med både knas og dybde i smagen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Rødspætte fra grillen

Hovedretten på Lille B er altid fisk, denne aften en hel rødspætte til deling. Rødspætten

er jo – i konkurrence med torsken – vores nationalfisk, så serveringen af denne fisk er

stort altid er forbundet med vanetænkning: Spætten bliver flået, paneret stegt i smør på

benet og serveret med nye kartofler, smør og persille.

Her var den flåede spætte imidlertid stegt på benet på husets Ofyr grill. Her griller man

på en kraftig støbejernspande, som bliver meget varm, således at fisken slipper grillen

fint og opnår en lækker sprød stegeskorpe. Spætten var ledsaget af en grillversion af

ærter francaise, hvor de grønne ærter havde fået selskab af, lovlig hårdt, grillet salat, og

var toppet med citrontimian, strandkarse og hybenrose. En herlig hyldeblomst-beurre

blanc, som ikke mindst smagte skønt sammen med rødspætten, bandt retten sammen.

Softice med vafler.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Softice med porno va�er

Ost og dessert er ikke med i menuen, men kan tilkøbes. Vi var egentlig mætte, men

bestilte en dessert til deling for god ordens skyld. Der var tale om lækker softice lavet på

hømælk og, smagte det som, også lidt honning, drysset med høaske og lækkert modne

jordbær og på siden pornoagtige vafler stegt i brunet smør. En enkel, men seriøst

velsmagende comfort food.

Måltidet var til ende, og teltet var, på trods af at klokken ikke var mere end 22.15, helt

tomt: Glampingfolket er ikke nattenavne, kunne vi konkludere, men også at det drevne

Formel B-team har løst sommer pop up-opgaven til UG med kryds og slange. Det stort

set fejlfri måltid var enkelt, let og uhøjtideligt, men uden på nogen måde at være

tarveligt eller simpelt: Gastronomi i sommerhushøjde, for nu at sige det på en anden

måde.

Vi ville selvfølgelig gerne have haft den fulde oplevelse i form af en overnatning i et af

glampingteltene, men sådan skulle det ikke være. Ejerne af Lillero mener, at

teltoplevelsen er så dyb og kompliceret, at det kræver minimum to nætter at sætte sig

ind i den, så vi måtte tage en taxa 12 kilometer til et kedeligt hotel i Højby.

Lille B

Høve Stræde 17, Asnæs tlf. 31 41 02 31

Priser: Ni serveringer 495 kroner.

   

Søren Frank om Michelin-stjerner
2022: Det var o.k., men en
udeblivende stjerne overraskede
dog særligt

Disse restauranter står til nye
Michelin-stjerner ifølge Søren Frank

Søren Frank giver fem stjerner:
Gastronomien blomstrer på den
gamle sindssygeanstalt

Maden på Lillero serveres i et telt.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Tre slags snacks. Fra højre: Noritang, tempeh med revet ost og endelig creme af pighvarrogn her serveret med sprød radicchio.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Råmarineret hamachi.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Softice med vafler.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.
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Det spiste vi

Noritang med østersmayo

Asparges med pighvarrogn

Tempeh med Juelsø Maestro FOLD UD
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GASTRONOMI

GASTRONOMI

GASTRONOMI  ABONNEMENT

Annonce

Annonce

Hoteller i Portofino

Fra 1.426 kr.

Bestil nu

Hoteller i Zakynthos

Fra 269 kr.

Bestil nu

Hoteller i Como

Fra 416 kr.

Bestil nu

Søg og sammenlign hoteller
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Luksuscamping findes, det hedder glamping og er populært blandt en særlig gruppe

mennesker, som jeg gætter på skal findes i Københavns kreative klasse.

Lillero, som tæller 13 luksustelte lige ud til Sejerøbugten i Odsherred og er en af

pionererne indenfor genren, har i år påkaldt sig opmærksomhed ved at være gået

sammen med den étstjernede Michelin-restaurant Formel B om sommer-pop up-

restauranten Lille B.

Pop uppen, som varer indtil 17. september, finder sted i et telt midt på

glampingpladsen, hvor gæsterne sidder tæt bænket ved langborde. Vi havde fået et af

de tomandsborde helt ude ved plastikteltdugen, hvilket medførte den fordel, at man

kunne nyde den fine, grønne udsigt, men forholdene var simpelthen så trange, at vi

måtte bede om at blive flyttet til første ledige langbord.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Hvad maden angår, er der ikke så meget at betænke sig på. Lille B tilbyder én menu til

495 kroner bestående af ni deleserveringer, som serveres i fire ombæringer, som man

kender det fra restauranter som Pluto og Gorilla. Fokus er på fisk, grønt og skaldyr, så

vidt muligt lokalt fra Odsherred og for det meste tilberedt på grillen. Enkel sommerlig

mad, men ikke desto mindre en gastronomisk oplevelse, skulle det vise sig.

Snacks i mesterklassen

Det hele begyndte med en rum ventetid, men da det først gik løs, så gik det til gengæld

også løs: Menuen startede med tre glimrende snacks. Først en gang herligt sprød,

friteret noritang (den sorte, man bruger til makirulle) toppet med østersmayo, skovsyre

og dild. Så knasende sprøde rå violette aspargeshoveder fra selveste Søren Wiuff i

Gislinge med en creme af røget pighvarrogn, som ledte tankerne i retning den græske

tarama salata (der dog er lavet på røget torskerogn) drysset med tempura og stegt

strandportulak til at give knas.

Allerbedst, måske endda årets hidtil bedste snack, var en friteret tempeh, som er en

slags indonesisk »brød« af sojabønner, som efter en mælkesyregæring fermenteres med

gærsvamp kaldet Rhizopus. Man kender bandt andet tempeh fra Nomas burgerbar

Popl, hvor en tempeh af quinoa udgør »bøffen« i husets veggie burger.

Lille B’s tempeh, som er fremstillet af Contempehrary i Annebergparken i Nykøbing

Sjælland, er lavet på flækærter. Det sprøde »ærtebrød« var toppet med løvstikkemayo,

citrussyltet glasskål, friteret gran og på toppen af det hele en generøs portion revet

Julsø Maestro ost. En ekstremt velsmagende og komplet snack, som bare havde hele

pakken.

Vinkortet på Lille B er lille, men til gengæld proppet med flasker, jeg godt gider drikke,

og det til fornuftige priser. I det %erne skuede mit øje imidlertid et skilt med ordene

»Formel B’s vinskab«: Et selvbetjeningskøleskab, som viste sig at være fyldt med lækre

sager, fra ikke mindst Bourgogne, som fik min mund til at løbe i vand. Vi lagde ud med

hvid bourgogne 2020 fra Marc Soyards Domaine Cras (700 kroner), som var ung og

saftig med en forbavsende god syre, det varme år taget i betragtning, hvilket gjorde den

til en perfekt ledsager til maden.

Råmarineret hamachi.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Anden ombæring bød på to deleretter. Dels tynde skiver af rå, opdrættet dansk hamachi

med en lage af fermenteret tomatsaft og den japanske grundfond dashi, som er kogt på

tang og røgede bonitoflager. Den lækkert møre, meget mildt smagende fisk var toppet

med tynde skiver af radise, chili og tagetesblade.

Dels hørøgede kartofler med en creme af asparges og ramsløg, toppet med friterede

ramsløg, syltede asparges og brøndkarse. Igen en fin kombination af god røgsmag,

cremet mundfølelse og sprødt knas.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Klassiker fra Formel B

Så fulgte en versionering af en Formel B-klassiker bestående af to flotte, store, perfekt

grillede danske jomfruhummere, som på en gang var varme og havde saften i behold.

Skaldyrene var garneret med gulerodspuré, små sprøde karotter, fennikel, et par skiver

grøn tomat og en klassisk sauce nøje smagt til med jomfruhummerolie og piment

d’espelette. En ret med et mere klassisk restaurantagtigt udtryk, som dog ikke desto

mindre også fungerede godt her i teltet.

Den anden ret i tredje ombæring var grillede courgetter med piment escabeche – altså

eddikesyltet rød peberfrugt. De fine courgetter, som netop havde fået så meget på

grillen, at både saft og bid var i behold, var toppet med lidt ærteskud og et par friterede

%ordrejer inklusive hoved og skal. Man ser oftere og oftere de hele friterede rejer,

hvilket formentlig nok skal skræmme nogen, men så længe man ikke skal spise de hele

rejer i store mængder, bidrager de sprøde skaller med både knas og dybde i smagen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Rødspætte fra grillen

Hovedretten på Lille B er altid fisk, denne aften en hel rødspætte til deling. Rødspætten

er jo – i konkurrence med torsken – vores nationalfisk, så serveringen af denne fisk er

stort altid er forbundet med vanetænkning: Spætten bliver flået, paneret stegt i smør på

benet og serveret med nye kartofler, smør og persille.

Her var den flåede spætte imidlertid stegt på benet på husets Ofyr grill. Her griller man

på en kraftig støbejernspande, som bliver meget varm, således at fisken slipper grillen

fint og opnår en lækker sprød stegeskorpe. Spætten var ledsaget af en grillversion af

ærter francaise, hvor de grønne ærter havde fået selskab af, lovlig hårdt, grillet salat, og

var toppet med citrontimian, strandkarse og hybenrose. En herlig hyldeblomst-beurre

blanc, som ikke mindst smagte skønt sammen med rødspætten, bandt retten sammen.

Softice med vafler.Foto:Niels Ahlmann Olesen

Softice med porno va�er

Ost og dessert er ikke med i menuen, men kan tilkøbes. Vi var egentlig mætte, men

bestilte en dessert til deling for god ordens skyld. Der var tale om lækker softice lavet på

hømælk og, smagte det som, også lidt honning, drysset med høaske og lækkert modne

jordbær og på siden pornoagtige vafler stegt i brunet smør. En enkel, men seriøst

velsmagende comfort food.

Måltidet var til ende, og teltet var, på trods af at klokken ikke var mere end 22.15, helt

tomt: Glampingfolket er ikke nattenavne, kunne vi konkludere, men også at det drevne

Formel B-team har løst sommer pop up-opgaven til UG med kryds og slange. Det stort

set fejlfri måltid var enkelt, let og uhøjtideligt, men uden på nogen måde at være

tarveligt eller simpelt: Gastronomi i sommerhushøjde, for nu at sige det på en anden

måde.

Vi ville selvfølgelig gerne have haft den fulde oplevelse i form af en overnatning i et af

glampingteltene, men sådan skulle det ikke være. Ejerne af Lillero mener, at

teltoplevelsen er så dyb og kompliceret, at det kræver minimum to nætter at sætte sig

ind i den, så vi måtte tage en taxa 12 kilometer til et kedeligt hotel i Højby.

Lille B

Høve Stræde 17, Asnæs tlf. 31 41 02 31

Priser: Ni serveringer 495 kroner.

   

Søren Frank om Michelin-stjerner
2022: Det var o.k., men en
udeblivende stjerne overraskede
dog særligt

Disse restauranter står til nye
Michelin-stjerner ifølge Søren Frank

Søren Frank giver fem stjerner:
Gastronomien blomstrer på den
gamle sindssygeanstalt

Maden på Lillero serveres i et telt.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Gæsterne på Lille B bænkes ved langborde.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Tre slags snacks. Fra højre: Noritang, tempeh med revet ost og endelig creme af pighvarrogn her serveret med sprød radicchio.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Råmarineret hamachi.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Grillet jomfruhummer med gulerod og sauce nage.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Grillet rødspætte med salat, ærter og hyldeblomst-beurre blanc.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Softice med vafler.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

FAKTA

Det spiste vi

Noritang med østersmayo

Asparges med pighvarrogn

Tempeh med Juelsø Maestro FOLD UD

LÆS MERELÆS MERE

GASTRONOMI

GASTRONOMI

GASTRONOMI  ABONNEMENT

Annonce

Annonce

Hoteller i Portofino

Fra 1.426 kr.

Bestil nu

Hoteller i Zakynthos

Fra 269 kr.

Bestil nu

Hoteller i Como

Fra 416 kr.

Bestil nu

Søg og sammenlign hoteller
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SPONSERET INDHOLD

Så nemt får du solceller

BUSINESS  |  ABONNEMENT

SAS har søgt ly hos en amerikansk
domstol. Nu tegner talrige
dokumenter et selvportræt af et
selskab på randen af konkurs

NYHEDER

Der er gang i smitten – ekspert
ser negative tendenser

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Københavns Lufthavn
råber op: Har »et gedigent
problem« med fugle

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Russiske hjælpere pralede af våbenlager på
sociale medier. Det skulle de ikke have gjort

  |  ABONNEMENT

Søren Frank: Den étstjernede
Michelin-restaurants pop op i
sommerlandet sidder lige i skabet

OPINION  |  ABONNEMENT

Nej, vi har ikke reddet liv. Håndteringen
af pandemien har været en katastrofe

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Ekspert kritiserer tøven: Vi har
forpasset en vigtig mulighed

NYHEDER

Vingegaard led: Jeg havde
ikke lyst til at angribe

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Det er ikke første gang, Tivoli
Frihedens vilde rutsjebane har
forårsaget en alvorlig ulykke

NYHEDER

Højhuset er i fare for at styrte
sammen – men nedrivningen
blev udskudt. Nu revner
betonen hurtigere end forventet

NYHEDER

Øjenvidne: »Vognen
er gået løs, og der
sidder nogen i den«

14-årig død efter ulykke i rutsjebane
Politiinspektør: Skal »dykke ned« i egen
håndtering

LIGE NU BUSINESS

Pilotformand tror ikke på
aftale med SAS torsdag aften

  |  ABONNEMENT

Hvis du ikke skal til Sydfrankrig i ferien,
er denne film næsten lige så god

OPINION  |  ABONNEMENT

Cypern er medlem af EU,
selvom Tyrkiet har besat en
tredjedel af øen. Måske skal den
samme løsning findes i Ukraine?

BUSINESS  |  ABONNEMENT

Tre gange gik Mads Faurholt til
medierne med en god historie. Hver
gang blev afgørende detaljer udeladt

OPINION  |  ABONNEMENT

Vi lyver for unge, når vi gør
deres valg af uddannelse til alt
eller intet for deres fremtid

Bananværk blev til en stor sensation.
Nu beskyldes kunstner for plagiat

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Ekstra Bladet beklager omdiskuteret
læserbrev om Rasmus Jarlov: »Den er helt gal«

NYHEDER

Italiens præsident afviser
afskedsbegæring fra Draghi

LÆSERE

Pilen peger på Løkke
som næste statsminister

BUSINESS  |  ABONNEMENT

Facaden krakelerede. En time og
30 minutter inde i interviewet
kommer Mads Faurholt med en
sjælden erkendelse

80 timers arbejdsuge, lav løn og en »syg« kultur: Velkommen til Mads Faurholts
forretningsimperium
Mads Faurholt har skabt en fantastisk fortælling – nu slår den revner

 TOUR ‘22 

Berlingskes cykelekspert:
Gulklædte Vingegaard
var ikke til at ryste

OPINION

Optrapning

NYHEDER

Cyklist død i alvorligt
styrt i Klampenborg

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Hun så sin millionopsparing
fordufte. Da hun protesterede, gik
mænd i hvide skjorter til angreb

 TOUR ‘22 

Video af Vingegaard får
Tour-arrangører til at rase
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