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Østerbro har fått en ny 
nordindisk restaurang som 
både de danska tidning-
arnas matkritiker och de 
svenska (det vill säga Bøng) 
tycker om. Maharaja som 
sedan tidigare också finns 
på Gammel Kongevej 86 C 
(Frederiksberg) och Ama-
gerbrogade 15 (Amager) 
serverar nordindisk mat vil-
ket bland annat innebär att 
många rätter långkokas och 
att indisk yoghurt och färsk-
ost är basen i många rätter. 

Inredningen är ungefär 
lika originell som namnet. 
Det verkar ibland som om 
alla indiska restaurang-
er köper sina möbler och 
väggdekorationer från sam-
ma fabrik.

Man kan beställa  både à 
la carte rätter och ett tiotal 
olika menyer i prisläge om-
kring 250 DKK. 

Vi beställde en meny be-
stående av papadam med 
dip, lamm tikka, jätteräkor 
i gräddig sås, kyckling i spe-
natsås. Tillbehören var ris, 
nanbröd och raita, den sed-
vanliga yoghurtröran. Även 
en mangoglass ingick. 

Lammet serverades i 
en krämig och härligt ma-
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salakryddad yoghurtmarinad 
som gjorde köttet saftigt. 

Räkorna var perfekt 
spänstiga och tillagade i en 
smörig och kryddig grädd-
sås. Favoriten blev nog 
kycklingen i en väldigt krä-
mig och ändå förvånans-
värt lätt currykryddad spe-
natspäckad sås. 

På dryckeslistan finns fle-
ra indiska öl och ett par vi-
ner att välja på. Och ett stort 
plus för trevlig personal. 

BØNG

Maharaja

HHHH
Adress: Maharaja, Strandboule-
varden 67.
Öppet: Kl 17–23 alla dagar. 
Priser: Förrätter 45–65 DKK, 
varmrätter 105–135 DKK, 
dessert 29–60 DKK, menyer 
169–399 DKK. 

SPIS I BYEN●

Läckert kryddat indiskt

Maharaja – vällagat nordindiskt.  FOTO: BØNG

DET SNACKAS OM …●MISSA INTE●

Det danska språket är 
fullt av lömska fällor för oss 
svenskar.

●

DET LUMSKE 
DANSKE SPROG
●

1,43
För hundra svenska kronor får 
du 70 danska kronor. Hundra 
danska kronor är 143 svenska. 
Förra veckan: 1,46. 
Förra månaden: 1,44. 
Förra året: 1,41.

KURSEN●

FLER TIPS?●
Hör av er 

med tips  till 
mig, Martin 
Andersson.

E-post: kph@
sydsvenskan.se

●
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PÅ GOOGLE

Trettondedagen helt 
vanlig dag. Nyårsdagen är 
lika mycket helgdag i Dan-
mark som i Sverige men 
trettondedag jul är en helt 
vanlig dag – med andra ord 
är allt öppet som vanligt 
den 6 januari. 

Fyrverkeri bäst över 
Søerne. Rådhuspladsen 
är kanske inte ett lika våd-
ligt torg som Möllevången 
men bäst ser man det kö-
penhamnska fyrverkeriet 
vid Søerne.

Hela stan nyårsfestar. 
Vill man dansa in det nya 
året finns det massor av 
klubbar. Här några: 

Klub Kærlighed på farty-
get Stubnitz Hvor vid Lange-
bro, från kl 22. 100 DKK i 
dörren.

New Year’s Bang på Cul-
ture Box, Kronprinsessega-
de 54A. 150 DKK i dörren. 

Homonytårsfest på Club 
Christopher , Knabrostræ-
de 3, kl. 00.30 till minst kl. 
06. 199 DKK i dörren. 

Rock the Night Nytårs-
special, The Rock, Skinder-
gade 45–47, från kl 23 till 
07. 150 DKK.

Nytårsfest på Paradis-
co, Vesterbro Kulturhus, 
Lyrskovgade 4, från kl 22 
till 03. 200 DKK i dörren.

●
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... nyårslöften. Den expan-
siva livsstilen från 00-ta-
let tycks vara över. Utöver 
sedvanliga löften, lovar sig 
allt fler danskar en mindre 
stressande vardag, att skaf-
fa sig fler fritidsintressen, 
att jobba mindre övertid 

och att göra färre impuls-
köp, spår livsstilsexperten 
Henrik Byager. 

– Man kan se en klar ten-
dens till att danskarna foku-
serar allt mer på det som ger 
värde och glädje, säger han 
till Berlingske Tidende.
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5 heta danska googlesök-
ningar i veckan som gick:

1Magasin  (utförsäljning på 
Magasin du Nords online-

shop).

2Wii  (tv-spel).

3Rejser  (restresor).

4 Ikea  (nu i ett varuhus ännu 
närmare Köpenhamn).

5 Facebook  (den i särklass 
med gjorda sökningen året 

om).

BARNMISSIONEN
SKANDINAVISKA

Strömgatan 14, 212 25 Malmö.
www.barnmissionen.se

Plusgiro 901080-2

Skippa 
bärsen i helgen.

Ge 100 kronor till 
fattiga barn i stället!

Betala direkt över nätet på 
www.barnmissionen.se

eller ring 040 - 689 30 40 
så skickar vi inbetalningskort.
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