




NEW YORK REPORTAGE I RESTAURANTER

HEMMELIGT NYT FRA NEW YORK

NEDE I EN KÆLDER, INGEN SKILTE, OG MAN SKAL RINGE PÅ ET HEMMELIGT NUMMERR~ØR
MAN KAN BLIVE LUKKET IND. ET PUDSIGT FÆLLESTRÆK VED MAN~~NA~~::L~~~~DEN MÅDE
RESTAURANTER, BARER OG BUTIKKER I NEW YORK ER, AT DE PA
FOREGIVER AT VÆRE HEMMELIGE - MEN HVORFOR?

ORD MATHIAS VESTERGAARD FOTO I JIA JlA

Det hyper-komplekse samfund
Det anslas. at der ca er 18.000

restauranter og barer i New York City. og
hvert ar abner ca 1000 nye steder, mens
1000 steder tvinges til at lukke. Det er saledes
l prakSIS umuligt selv for den mest sultne
madanmelder at danne sig et samlet overblik
over de mange muligheder Selv hVIS han
besøger tre restauranter om dagen og prøver
en ret pa hver vII han alligevel aldng blive
færdig For de otte mJlhoner Indbyggere,
som ikke lever som madanmeldere, er der
et stort behov for at reducere den enorme
kompleksitet. Ellers er det nærmest umuligt
at vælge et sted at spise - for hvad hVIS man
kunne have faet noget, der var bedre eller
maske bare billigere eller tættere pa?

Et utal af guidebøger
I New York finder man saledes et overdrevet
udbud af gUIdebøger. magasiner og
hjemmesIder TUristerne medbnnger gUides
fra hjemlandet, fx Politikens Turen Gar
Til. eller støtter sig til Lonely Planet De
mere etablerede New Yorkere abonnerer
pa ugemagasinet TimeOut New York eller
tjekker anmeldelserne I New York Times. De
Internelfikserede gar amok pa brugerdrevne
commuMIes som Yelp com eller hjemmesider
som CllISearch og MenuPages Og dem der

"
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ikke helt har fulgt med tiden, støtter sig trofast
til det. der for BO'er yuppien (tænk Patrick
Bateman fra American Psycho) var den
ultimative håndbog: The lagat (som l øvngt
netop er blevet re·lanceret).

Forhandlet orden
Alle disse guides til trods, sa er det når venner
og bekendte udveksler erfaringer. at de
bedste steder udnævnes, og en rangorden
forhandles Ikke forstaet på den made, at du
bevidst diskuterer og aftaler med Peter, som
du lige har mødt på din lokale kaffebar, at I
nu skal være enige om, at Angers Share er
den sejeste bar - det sker ubevidst I prakSIS
viser det sig bare, at der er ret slor enighed
om, hvad der er bedst Det er denne enIghed,
man skal lære at finde Ind tIl. hvis man VII Vide,
hvor de ftbedste stede( i New York er på et
givent tidspunkt. Nar bedste er I Citationstegn,
er det fordi, der Ikke er nogen garanti for. at
de objektivt set er bedre end sa mange andre
steder Del afgørende er, at alle er enige
Fordelen ved at have denne sociale
enighed er. at den ellers utroligt komplekse
verden af valg og muligheder reduceres III
et overkommeligt udbud af maske 10·20
restauranter (ca 1 promille f det samlede
antal), som man kan vælge I m II m Samlldlg
kan man forsikre sIg selvom, al d t jo Ikke

er fordi, man Ikke tor prøve noget nyt - men
hvorfor skulle man, når man allerede kender de
bedste steder? På den måde retfærdIggøres
snæversynetheden. og man kan slappe af og
nyde, at verden Ikke er så stor - trods alt

Maden smager bedre
Fordelene stopper dog Ikke her Jeg har selv
oplevet, hvordan den burger eller de lortIlIas,
man skal tIl at sætte tænderne l, ganske
enkelt smager bedre, fordi man ved, at det
er de bedsle. Del v.dsle ham, der gik Ind p
restauranlen ved SIden af desværre Ikke Synd
for ham Det er klart. al denne oplevelse Ikke
kan opretholdes. hVIS maden er dlrekt d rllg.
men fordi man aldrig nogensinde VII b søg
restauranten ved siden al. s find r mon aldrl
ud af. om deres mad m ske er ndnu b dro

Bliven del af gruppon
Udover at v re en SOCial
kompl kSlletsreducer ndo m kanlsmo. som
samtidig f~r ens maWd r Ul flt m~lql f'tndnu
bedre, se er d r ogst) n II di ford I v d
dene system. om Ikke h,Jr noo t m d n",dl n
at gor O n "'Oh d, d r OpM.lf omk'''' ) d
bedst sludor, funq r r Ol mllll Oll".l olll n
u..ynll lrtld, d r forblndl r fulk. I t l h. mim Ihll
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" Selv hvis han besøger tre restauranter om dagen og prover en
ret på hver, vil han alligevel aldrig blive færdig

finanskontor I Mldtown, kiggede en fyr mIg
over skulderen og fik øje på en lille liste med
restauranter, Jeg havde noteret i mIn notesbog,
hvortil han kommenterede, al det var Ire af
hans yndlingssteder TIllrods for at jeg på det
lJdspunkt kun havde været I byen i halvanden
maned, blev Jeg på fa sekunder accepteret
som medlem af fællesskabet - som en af
dem. der ·ved hvor det sker" Jeg tror, det er
denne observatlon. der er den mest afgørende
l forhold til at opsøge InSider-viden. Hvis man
bare er Interesseret I god mad, skal man nok
finde noget uden særlige gUides, men hVIs
man vrl accepleres som en del af fællesskabet.
er det afgørende. at man finder ud af hvilke
steder de andre er emge om. er bedst

GimmiCks er populære
O t har altsi;l en k mpe betydning for en bur

eller restaurants succes, om den bliver udvalgt
som et af de gode steder Derfor ser man en
tydelig tendens til, at stederne forsøger at skUle
Sig ud ved at anvende diverse gImmIcks, der
kan gøre oplevelsen til noget særligt. Butikken
Nom de Guerre ligger fx gemt væk nede l
en kælder. og butIkkens navn er malet ps
fortovet I stedet for på et skilt Den lidt Iys!;ky
kabareVnatklub The Box vækker heller Ikke
megen opsigt ud Id gaden. og hVIS man vII Ind
på baren Mllk & Honey. skal man først ringe
på el af de to hemmelige numre og bestille
plads Den mest s rllge er dog La Esqulne
som best~r af bade en caf . en take-out diner
og en ~hemmehg~ undergrundsrestaurant og
bar For at komme ned I k Ider n skal man
genn m dIneren. forbi dørmand n (som k.ln
være utroh t b sv rllg - solv hvis m n k nder
nogen, der arbejd r dur). s skol m n nfld ul

• POPULÆRE STEDER LIGE NU

Nom de Guerre
... på hjørnet af Bleecker Street og
Broadway finder man Indgangen 111
denne ekspenmenterende tOJbutlk.
som er gemt godt af vejen nede I

kælderen Nom de Guerres egen
kollektion forhandles side om side med
store brands som Play Cammes des
Gar<;on

La Esquina
o •• pa hjørnet af Kenmare og lafayette
Sueet i SoHo får man fantastiske
mexicanske tostadas. bIa med stegte
græshopper. og så foles det alhd hdt
specielt. nar man kommer Ind gennem
køkkenet

Milk & Honey
på 134 Eldndge Street finder man

denne bar. der speclahserer sig l at
lave helt sær1tge cocktails ud fra, hvad
du godt kan Ilde. og hvor man som en
særhg gimmick Skal nnge og bestille
tId, for man ankommer ellers bhver
man ikke lukket ind De to hemmelige
numre er. 212-625-3397 og 212-810
7654

The Box
lyssky kabarel på 189 Cryslle

Street. Shows slaner midnat og kl 2.
og udover en dværg der danser som
Michael Jackson. beretter en anonym
kIlde om at have set en kVinde lave Up
sync to Snlney Spears Wlth her other
hps En bekendt berelter også om en
kVInde med slanger. der kunno kravle
Ind og ud de m rkøllgste SI d r.

en trappe, rundt om et hjome hIlse på dam n.
der styrer reservationerne. III hOJre ned d en
gang, hvorefter man kommer Ind l kokkdn l
hvor de små meJclcan re Slår og lav r dun I
ovrlgt I kre mad Gennem kokken I. lorbl
garderoben og hl venstre ned ød n nd o
gang, og Så træder man Ind I d t m r~ b l' OQ

restaurant-lokale Selv tredJo Anng milo , dm
er luren av rv- Idende. OQ møn f l r VIf" hg
at man har fund l l hømmøllnl al D I ,
sp nd nd ,omvlogsul rd n IRq I d r
se l Arhus O 1m Ir mild n VI!'


