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PØLSA & VAFFEL'N

glimrende ✸✸✸✸✸✸

meget br a ✸✸✸✸✸

Dacapo på
Sjøboden
i Son
Da vi skulle legge opp «testruten» for sommerens restaurantanmeldelser kom Sjøboden raskt opp som et av stedene vi ville sjekke.

P

å denne årstiden er det få steder
som slår Son. Husklyngen ned mot
sjøen har like mye sommersjel i seg
som et strå proppfullt av markjord-

bær.
Det er umulig å ikke la seg sjarmere og
forføre av Son. Vi ble grundig forført ved
vårt forrige besøk på Sjøboden midtvinters,
nå skulle vi altså teste ut om de leverer like
bra med sommermenyen og flere sitteplasser.
Selve uteserveringen starter til venstre
for inngangen og strekker seg rundt hjørnet. Her det ikke bare sjøutsikt, men også
luften av salt akkompagnert av bølgeskvulpene under bryggeplankene. Med andre
ord tett på det nesten alle drømmer om å
oppleve om sommeren. Er man ekstra heldig kan gjestehavnen by på underholdning
i form av «kaiklapping» med for stor båt og
ukyndig skipper.
Vi var heldige og fikk oss bord med varmende ettermiddagssol og le for kveldsbrisen. Servitøren var raskt på pletten med
menyer og spørsmål om drikke. Vi endte
opp med to gode glass med Calles Jazz riesling og en karaffel isvann. Selv om menyen
ikke er for omfattende inneholder den tilstrekkelig med fristelser til at man trenger
litt tid på å bestemme seg.
Det største problemet ved mange norske
uterestauranter er dårlig kundebehandling.
Urutinerte servitører, gjerne i kombinasjon
med alt for få på jobb, har ødelagt mang en
restaurantopplevelse for oss begge. Slik er
det ikke på Sjøboden, våre servitører denne
kvelden vartet oss opp etter alle kunstens
regler med vennlig og hyggelig tilstedeværelse akkurat når vi trengte det.
Vår bestilling var knapt nok bonget før vi
fikk hvert vårt kuvertbrød og en smørklatt.
Det er sjeldent man setter seg ved siden av

!

Kvelden eneste
sjokk var av det
positive slaget i
form av en regning

hverandre når man er to sammen på restaurant. Den nevnte utsikten mot fjorden fristet oss begge til å bryte den uskrevne regelen om bordplassering. Vinen var kald, utsikten vakker og plutselig kom vår første
rett.
Vi hadde valgt å dele på en liten porsjon
med dagens blåskjell som var med tomat og
pesto. I tillegg en skål med pommes frittes
og majones.
Stilheten senket seg såpass rundt bordet
vårt at vi kunne høre noen stønne velbehagelig noen bord bortenfor oss. Kanskje var
årsaken den samme som forårsaket vår

stillhet; knallgod mat. Skjellene var saftige
og balanserte perfekt med tomatene og
pestoen. «Helt på høyde med de beste skjellene jeg har fått i Brüssel» kom det mumlende fra Pølsa før gryten ble renset for
saus med kuvertbrødet.
Bordet ble ryddet og 2 nye glass vin bestilt. Vaffel’n ville ha rødt til sin kjøttrett,
mens Pølsa fortsatte med Jazz-rieslingen.
På tross av at det var mange gjester både
ute og inne var det god flyt på servicen.
Ventetiden på hovedretten var ikke mer
enn akkurat det vi trengte etter blåskjellene. «De er virkelig i flytsonen, både kokkene og servitørene.», mente Vaffel’n mens

br a ✸✸✸✸

på det jevne ✸✸✸

svak t ✸✸

meget svak t ✸

dagens
spisested

Restaurant Sjøboden
Storgata 27, Son Tlf: 46544811

miljø ✸✸✸✸✸✸
meny ✸✸✸✸✸
mat ✸✸✸✸✸✸
service ✸✸✸✸✸✸
verdt prisen? ✸✸✸✸✸✸
totalt 35/36

(Matkarakteren teller dobbelt)
Poenggivningen til serveringsstedene som
besøkes skjer ut fra det konseptet som det
aktuelle spisestedet markedsfører seg under,
og er ikke en sammenligning med spisesteder
med en annen profil.

tallerkenen med dagens lammerett ble betraktet. Pølsa nikket anerkjennende og gav
seg hen til sin ørretrett.
Hovedrettene var minst like gode som
forretten. Kjøtt og fisk perfekt varmebehandlet, Pølsas ferske grønne erter og ertepuré smakte perfekt sammen ørreten og
den gode østerskummet og nypotetene.
Vaffelns nøt en deilig gulrotpuré med en
aning spisskummen, godt redusert rødvinsjy og couscous. Nok en innertier!
Dessertkartet er kanskje menyen svakeste punkt. Man kan velge mellom sjokolade
pannacotta og brie de meaux. Vi var skjønt
enige om at man godt kunne hatt jordbær

!

Helt på høyde med
de beste skjellene
jeg har fått i Brüssel

og rabarbra på menyen. Uansett, valget var
enkelt og bestillingen ble en av hver. Pannacottaen hadde perfekt konsistens og
krumbelen og epletilbehøret balanserte
retten forbilledlig. Brien var akkurat så moden og velsmakende som en prefekt brie
kan være – enkelt og veldig godt!
Kvelden eneste sjokk var av det positive
slaget i form av en regning på meget sympatiske 1280,- for fire glass vin og mer enn
nok mat til at vi kunne forlate Sjøboden salig mette og lykkelig. Vi kommer mer enn
gjerne tilbake – kanskje til uka allerede!
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