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Velsmag på badehotellet
Hotel Plesner i Skagen har åbnet en restaurant, som byder på hyggelige omgivelser og betjening samt et vellykket
køkken baseret på lokale råvarer
■■ ANMELDELSE
Tekst og foto: Ole Troelsø

M

idt i Skagen er der – som
vi kort nævnte her på siderne i fredags – åbnet en ny
restaurant. Den hører til Hotel
Plesner, som ligger mellem
havnen og villakvarteret, der
grænser op til Brøndums Hotel. Huset blev opført i 1907 af
Ulrik Plesner, der også tegnede
byens museum og stationsbygning. Dengang lå huset – som
var Plesners privatbolig – ud
til klitterne, og det er denne historiske beliggenhed, der digtes
videre på i hotellets indretning.
Stranden ligger nemlig kun et
par hundrede meter borte, og
stemningen er ramt godt, lige
fra den sommerhuslignende,
luftige indretning og til strandstenene ude i gårdhaven.
Receptionen går ud i ét med
restauranten, der er fyldt med
mange små, tætstående borde
med træplader uden duge. Det
er praktisk med mange borde,
når hotellets gæster skal indtage morgenmaden, men det
kan knibe med pladsen til udvidet aftenbrug med mange
retter, flasker og så videre.

Åbnet efter ombygning
Apropos flasker, så er der et
forholdsvist begrænset, men
godt udvalgt vinkort, med
fornuftige bud i såvel den billige som den lidt dyrere ende.
F.eks. kan man få en god chablis til 425 kr. samt bobler i
en charmerende cava til 55
kr. glasset eller et glas Deutzchampagne til 100 kr.
Restauranten debuterede i
år efter at have været lukket
under ombygningen, der stod
på, fra den nuværende ejer
overtog i 2010. Ansvaret for
køkkenet er givet til den unge,
ambitiøse og talentfulde kok
Peter Frydkjær. Hans menuer
skifter jævnligt, alt efter hvad
leverandørerne har at byde på.
Under anmelderbesøget var det
bl.a. torsk, havtaske, muslinger
og kviekød, som dannede baggrund for en treretters menu
(345 kr.) med en vis valgfrihed.

Hotel Plesner
Holstvej 8 · 9990 Skagen
Tlf. 9844 6844
Mad
Drikkevarer
Betjening
Indretning

Der er store vinduer ud mod
gaden, med dens livlige færdsel af fodgængere, cyklister
og biler, som man kan lade
sig underholde af, mens man
venter på maden. Ventetiden
kan godt være til den lange
side, ligesom betjeningen tager sig god tid og fremtræder
ganske afslappet, men frem for
alt venligt og vedkommende.
Ganske som på en traditionel
badepension, og hvis man er
her på ferie, så er der jo heller

“Man bør i stedet
læne sig tilbage
og lade tingene
komme i deres
eget tempo”
ingen grund til at jage. Man
bør i stedet læne sig tilbage
og lade tingene komme i deres
eget tempo – og dér kommer
vores forretter.
Det friskt smagende torskekød er delt i små stykker,
saftigt og tæt i konsistensen,
fordelt på en tallerken mellem forskellige spæde salater og krydderurter fra egen
køkkenhave, stænket med
en dressing, der har et floralt
præg. Det silkebløde torskekød
får fint modspil af papirtyndt,
knassprødt rugbrød.
Forretten, pocheret æg med
ristet Skagenskinke fra Slagter
Munch, besidder samme passende lethed, i kraft af grønt
tilbehør som papirtynde æbleskiver og agurk.
Begge de nævnte retter virker fint afstemt til sommeren
på trods af, at der mangler lidt
solskin udenfor, men det kan
man trods alt ikke klandre
kokken.
Vi har bestilt en portion
dampede blåmuslinger til deling og bliver udvist den venlighed, at retten serveres i to
portioner. Der sættes en hel
kasserolle til hver på bordet,
fyldt med gode blåmuslinger
og suppeurter i fine strimler

Reception, bar, lounge og restaurant flyder sammen i én hyggelig enhed i Hotel Plesners nyåbnede restaurant i Skagen.
samt den fond, muslingerne er
dampet i. Et par af muslingerne var lukkede og burde derfor
være fjernet før serveringen.
Hovedretterne, havtaske
og ungkvie, følger den lette
og friske stil. Havtaskekødet
er flot brunet af, det er saftigt
og mørt, ledsaget af en cremet
sovs og store, friskbælgede ærter samt urter fra haven.

Stort sødt som punktum
Ungkvien er saftig og ren i smagen, den hjemmekogte skysovs
er meget fin, på én gang koncentreret, men samtidig let og
ren i sit udtryk. De små porrer
og gulerødder er knassprøde,
mens de nye kartofler er kogt
en smule for meget.
En smule for meget er en betegnelse man også kan bruge
om en af desserterne, men
det skal opfattes positivt. Her
tænkes ikke på den delikate

Chokoladeganache med friske hindbær og sorbet.
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Peter Frydkjærs gastronomi rimer godt på drømmen om badehotellet.

Hotel Plesner ligger i Skagen Østerby mellem havnen og villakvarteret.

Glade gæster i lag med den store, æblekagelignende dessert.

Saftig havtaske med friske ærter og sprøde bacontern.

 alrhona-chokoladeganache
V
med friske bær og sorbet,
men på den store portion
æble- og rabarberdessert med
flødeskum iblandet lidt cremefraiche, vanille og sød likør.
Og har man viljestyrke nok,

kan man jo bare lade være med
at spise det hele af denne gode,
gammeldags dessert som synes at passe perfekt til dette
gode, gammeldags badehotel,
som bestemt er værd at gæste
ved aftenstide.

Det er det i øvrigt også i døgnets andre timer, dagene kan
drives bort i den private gårdhave, og nattetimerne tilbringes i Hästens-senge, som alle
de 16 værelser er udstyret med.
oltr@borsen.dk

