Wielkie arcie Nowickiego. Dindemajo w Charlotte

Wielkie arcie Nowickiego. Dindemajo w
Charlotte
WOJCIECH NOWICKI 2012-05-25, ostatnia aktualizacja 2012-05-25 13:12:37.0
Na placu Szczepa skim powsta o bistro Charlotte i zdaje si , e ca y Kraków si o tym dowiedzia . Nie
dowiedzia si ani po tygodniu dzia alno ci, ani po roku, tylko od pierwszego dnia, od pierwszej godziny.
Charlotte (któr mo na nazwa Charlotte numer dwa, po warszawskiej na placu Zbawiciela) ci gn a ludzi w
sposób jakby magiczny.
Zanim jednak przejdziemy do atmosfery i jedzenia, opowiem o pewnym wieczorze: siedzieli my po s siedzku, pod
Bomb , Charlotte by a ju zamkni ta; gadali my lu no o sprawach ró nych. W ród nas siedzia o troje warszawskich
ludzi, jeden by y, jedna milcz ca, jeden gadatliwy. Dwaj mówi cy ch tnie dzielili si przemy leniami na temat Charlotte:
w Warszawie, mówi jeden, to jest ju kompletnie passé, tak w a nie powiedzia : passé. Owszem, doda , modne to by o
miejsce, ale ju nie jest. Trzeba si tam by o pokaza , ale ju nie trzeba. A drugi w tym samym duchu pogr a
warszawsk Charlotte, e niby straci a na znaczeniu, i - mówi - zobaczysz, tu b dzie tak samo. Kelnerzy si staraj ? W
Warszawie te si starali, a teraz zadzieraj nosa i w ogóle beznadzieja. W Krakowie (mówili chórem koledzy z
Warszawy) to w a nie nam si podoba, e mo esz do Szarloty wej na przyk ad w koszuli w kratk wpuszczonej w
spodnie (taki podali symbol dyskwalifikuj cego obciachu) i nikt ci nie wykopie spojrzeniem; a w warszawskiej, je li nie
masz na sobie paru tysi cy w ciuchach i pi knie podgolonej g owy, to nawet nie dotykaj klamki.
Poczu em ciep o na sercu, bo cho wieszczyli upadek m odej firmy, to jednak z przekonaniem, e w Krakowie jest lepiej.
Jednak po zastanowieniu uzna em, e bredz .
Francuskie koneksje
Charlotte, na placu Szczepa skim, w tej samej kamienicy co Bomba, mie ci si na parterze, sk d kr tymi schodkami
mo na wspi si na pó pi tro; a tak e w podziemiu, co brzmi ponuro, ale ponure wcale nie jest, bo s w tym podziemiu
dwa wielkie wietliki, wi c wpada naturalne wiat o i jest, mówi c krótko, pi knie i jasno. Od pierwszego kontaktu
rzucaj si w oczy francuskie koneksje (menu, liternictwo napisów nawet) i dba o o szczegó . Oj, chce si tu siedzie ,
w aromatach wie ych wypieków (bo na dole siedzi si w piekarni, po prostu), oj, tak; albo przy wielkim stole na
parterze, jedz c i patrz c na zebrane towarzystwo, albo na obs ug , albo na plac. Chce si tu je kanapki na ciep o i na
zimno, francuskie wino pi , a kiedy przyjdzie czas na zupy, to je zupy. Chce si tu nade wszystko wpada na
niadania o ka dej porze, w ko cu niadanie wieczorem dobrze robi ka demu, szczególnie je li smaczne.
niadania tutejsze wydaj si nieskomplikowane, ale w a nie w tym ich uroda. Wersja podstawowa, je li przeczytacie
zapis w menu, niezbyt zach ca - koszyk pieczywa, domowa konfitura lub czekolada, dowolny napój gor cy lub sok.
Oczko wy ej: to samo plus jajko od kury z wolnego wybiegu, sadzone lub gotowane. Pytanie: czy to brzmi porywaj co?
Odpowied : Nie brzmi. Jednak zapis jest tylko bladym odbiciem rzeczywisto ci. Zapis nie bierze pod uwag , e (o czym
ju by a mowa) jest w Charlotte pi knie, e stoj kwiaty i niesie si zapach wie ego pieczywa, bardzo zreszt dobrego,
e ta sala niesamowita na dole, e ten koszyk pieczywa to croissant taki jak we Francji i du o chleba, a konfitury, co ja
wam powiem, konfitury s doskona e. Do tego (nie wiem, dlaczego milczy o tym karta) jest jeszcze miód lawendowy,
doskona y. Lawendowy miód kojarzy mi si z Francj i cho by dlatego go lubi ; a czekolady do smarowania, ciemna i
bia a - niewiele mog na ich temat powiedzie . Ale osoby uwielbiaj ce czekolad te czekolady z Charlotte uwielbiaj
jeszcze bardziej. Wszystko w s oikach z domow nalepk , cz
wyrobów mo na kupi na wynos. Powiem to otwartym
tekstem dla ma o domy lnych: znakomicie si je niadanie w zaskakuj co pi knym miejscu.
Klasyk francuskiego bistra
A je li si przychodzi na przek sk nie niadaniow , to mo na sobie zamówi na przyk ad kanapk na ciep o. Kiedy
by em w Charlotte po raz pierwszy, poprosi em o jak ; kelner si napuszy i zaproponowa DINDEMAJO. "Dindemajo",
bo kanapka nazywa si "dinde mayo", po francusku, jak niemal wszystko w karcie, kanapka na ciep o z indykiem,
majonezem i urawin w winie. (Dla nieznaj cych francuskiego - przybli ona wymowa to "d d majo", z naciskiem na " "
i "jo"). Obs uga si stara, bardzo stara, ale nie da si czasem ukry , e jeszcze nie umie; a karta z francuskimi nazwami
to rzecz zdradziecka. (A "dindemajo" ju wesz o do rodzinnego s ownika). Cho i tak jestem pe en podziwu, bo znam
niektórych cz onków za ogi, w swoich poprzednich pracach bywali milcz cy i ospali, a tu si uwijaj i zagaduj klientel ,
zachowuj si zadziwiaj co, hm, inaczej.
Na ciep o mo na zje kanapk z kozim serem, tymiankiem i miodem, i radz to zrobi , bo to klasyczny zestaw,
wspania y. Na zimno - jest tu moja ulubiona kanapka pochodz ca z biednej kuchni, z rillettes (swoj drog tu równie
przyda si porada j zykowa), czyli wieprzowin rozgotowan w smalcu, podawana z korniszonem. Jest klasyk
francuskiego bistra, kanapka z rostbefem (czasem budzi przera enie, bo ten rostbef jest taki, jaki powinien by , czyli
troch krwisty), z majonezem i roszponk . Nawet kanapka z ososiem, mietank i koperkiem jest tu cholernie dobra; no
co mam narzeka , kiedy narzeka niepodobna.
Przejad em tu prawie ca kart - o tyle to atwe, e s w niej tylko drobiazgi. Croque-monsieur, czyli dwie kromki
tostowego chleba z szynk i beszamelem, z serem gruyere, plus sa atka - znakomity. Delikatna, kremowa quiche,
codziennie inna - bez zarzutu. Mus z w tróbek z brandy - pyszny. Talerzyk serów - przyzwoity, za to niedrogi. To wyimki
zaledwie, móg bym tak cytowa dalej.
Kiedy to pisz , moi drodzy, my l o tym, e rano wstan i pójd do Charlotte na niadanie. A nawet je li nie pójd , to od
samej my li robi mi si lepiej. Charlotte to u nas nowinka, to sukces, a w a cicielki b agam, eby na niego chucha y.
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Kanapka 8, ob arstwo we troje (ale bez wina, które zmienia optyk ) - 110 z .
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