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Du skal stable brænde, skure køkkenbord, løbe ærinder, lære 
salmevers, gå i gammelt tøj samt bukke og neje for de voksne. 
Lyder det tillokkende? Det er Den Gamle By, der tilbyder børn 
mellem 9 og 13 år en historisk oplevelse som barn for en dag i 
1864. Det koster 100 kroner. Se www.dengamleby.dk. JADY
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Prøv at være barn som i 1864
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Af Brian Stræde
brst@avisen.dk

Ét er at få tingene til at klap-
pe, når avisernes madan-
meldere en sjælden gang 
kommer på besøg og ud-
deler stjerner. Noget andet 
er at få dommere på besøg 
hver eneste aften og stadig 
levere høj kvalitet. 

Det har bistroen Klassisk 
65 i Jægergårdsgade været i 
stand til, og derfor modtog 
den i går Mangoprisen 2007 
som årets bedste restaurant. 
Det er nemlig de mange tu-
sinde brugere af hjemmesi-
den mangospot.dk, som står 
bag kåringen ved løbende at 
give stjerner til restauran-
terne. Klassisk 65 har det hø-
jeste gennemsnit på siden 
og overdænges med positive 
kommentarer.

»Det er jo almindelige 

menneskers vurdering, vi 
skal leve af, så det betyder 
meget,« siger stedets ejer, 
Søren Andreasen.

Klassisk 65 har da også 
haft adskillige kunder, som 
har besluttet sig for at prøve 

restauranten efter at have 
læst om den på MangoSpot, 
fortæller Søren Andreasen.

Ud over mad af høj kva-
litet er det særligt Klassisk 
65's kredsen om det gode 
håndværk, der har betaget 

brugerne af MangoSpot. 
Alle champagnef lasker 
åbnes med sabel, tjeneren 
fl amberer peberbøffen ved 
bordet, og pastaen er frisk-
lavet af kokken hver dag.

»Det tager tre et halvt 

år at uddanne en tjener, og 
han lærer både at fl ambere 
og skære en fi sk eller fasan 
ud, men når han først er fær-
diguddannet, kommer han 
aldrig til at bruge det mere. 
Det er forkert, synes vi, og 
vi vil undgå, at håndværket 
bliver taget fra os,« forklarer 
Søren Andreasen.

I går var første gang, at 
Mangoprisen blev uddelt, 
men det bliver ikke den 
sidste. Kåringen vil blive en 
årligt tilbagevendende begi-
venhed, og på baggrund af 
vurderinger fra hjemmesi-
dens 20.000 månedlige bru-
gere vil folkene bag Mango-
Spot også kåre byens bedste 
bar eller café.

Århus' ganer har talt
Kåring • Brugerne af byguiden MangoSpot har kåret Klassisk 65 til byens bedste restaurant

Egentlig ville ejeren af Klas-
sisk 65, Søren Andreasen, 
have haft hele persona-
let med på billedet. Det er 
nemlig deres fortjeneste, at 
bistroen i går fi k Mangopri-
sen, mener han. Nyhedsavi-
sen/Poul Madsen


