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Fire gafler til Mosskov Pavillonen

GAFLERNE

0 gaf er:
Ikke værd at bruge 
hverken tid eller 
penge på.

1 gaf fel:
Alt for meget gik 
galt. Skuffende 
mad. 

2 gaf ler:
God mad uden at 
være prangende.

3 gaf ler:
En god oplevelse. 
Godt håndværk. 
God mad.

4 gaf er:
En rigtig god  
oplevelse.  
Spændende 
mad.

5 gaf ler:
En stor gastrono-
misk oplevelse.

6 gaf ler:
Den helt store  
gastronomiske  
oplevelse.  
Alt gik op i en  
højere enhed.

Af Claus Smidstrup og Michael Bygballe (foto)
claus.smidstrup@nordjyske.dk

Det var en mørk og stormfuld aften, enkelte 
biler kom os i møde på den snoede vej ind 
gennem skoven, et dyr holdt sig i sikkerhed, 
og så var der bare mørket - og vindstødene - 
indtil vi nåede frem til en stor holdeplads, 
hvor lyset skinnede forsonligt ud gennem 
sprossede vinduer fra Mosskov Pavillonen, 
der var turens mål.

Det gamle traktørsted har levet et omskif-
teligt liv, hvilket mange besøgende ved St. 
Økssø gennem årene har været vidner til, 
men siden nytår har Helene og Johannes 
Dalgaard drevet restaurant i den stråtækte 
pavillon.

Straks man kommer ind i lokalet, er man 
væk fra mørke og blæst. Der skramles i køk-
kenet, stearinlysene hygger, og der snakkes 
ved et par af bordene i det lavloftede lyse lo-
kale med flotfarvede malerier på væggene.

Andet sker der ikke.
Men så dukker en overrasket køkkenchef 

frem fra køkkenet. Han havde bakset med 
en kaffemaskine og ikke hørt, der kom gæ-
ster, men straks er han parat med velkomst, 
et par glas med kanel- og wasabikrydrede 
popcorn og et forslag om et velkomstglas, 
men de snoede veje skal jo forceres den an-
den vej også, så vi gemmer det vinøse til 
maden.

Køkkenchefen fremhæver sine limfjords-

muslinger, og vi får talt os frem til at dele en 
gang hvidvinsdampede muslinger til forret 
og så senere vælge mellem de andre hoved-
retter. Vinkortet rummer ikke umiddelbart 
mulighed for at købe vin i glas, men selvføl-
gelig kan man det. Husets hvidvin for ek-
sempel, Bestheim, en pinot blanc fra Alsace.

- Og den er god, for vi skal jo drikke resten 
selv, slår køkkenchefen/værten/tjeneren 
tonen an.

Så sidder man dér og føler sig velkommen 
og godt tilpas, nipper til den fyldige frugtige 
vin, der smager både af fersken og abrikos, 
og lader popcornene forsvinde, som sådan 
nogle jo gør.

Så kommer en gryde med muslinger og en 
skål ”til overfrakkerne”, og festen begynder. 
Muslingerne er herlige, og suppen i bunden 
af gryden dufter af fisk og fennikel og har 
dét, der i julekalenderterminologi hedder 
”et pift”. Chili, cayenne og andre stærke sa-
ger tilsat i en mængde, der giver kant uden 
at overdøve den fine fiskesmag. Den fløde-
fulde suppe kunne have tålt en vin med et 
mere syrligt pift, men det er en detalje.

Som hovedret tager medspiseren det i 
sammenhængen naturlige - vi er jo i skoven 
- valg: dyremedaljoner med polenta og 
brombærsauce, mens jeg udfordrer køkke-
net med mindre indlysende at vælge dagens 
fisk.

Mens vi venter, flamberer værtinden bøf-
fer for nogle andre gæster, snakker med 

Mad med vilje  
i skovens dyb
Man får stolthed og entusiasme oven i mægtig mad  
og velvalgt vin i Mosskov Pavillonen 

Det er blandt andre værtinden Helene Dal-
gaards fortjeneste, at man allerede ved første 
besøg føler sig som stamkunde.

Moules Frites er Mosskov Pavillonens signaturret, men går også uden pommes frites. 
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Madanmeldelse

Mad med vilje  
i skovens dyb
Man får stolthed og entusiasme oven i mægtig mad  
og velvalgt vin i Mosskov Pavillonen 

Mosskov Pavillonen i novem-
berdagslys, men også i mørket 
er den en tur værd.

Appelsinis i egen skal er i al sin enkelhed en mægtig dessert.

børn og voksne og har jo også ”den syrah 
fra Languedoc” på prøve, som hun også 
gerne sælger i glas. Værten spøger med, at 
han havde håbet, at de kunne beholde den 
for sig selv, men anbefaler den i øvrigt til 
min fiskeret, fordi dén serveres med en 
kraftig hummerbisque.

Vinen, en Sensas fra Languedoc lavet på 
cabernet sauvignon og syrah, er selv en 
kraftig sag med toner af peber og solbær 
og en nydelse sådan en aften i skoven, og 
den går ganske rigtig fint til både dyret og 
fisken.

Medaljonerne er skåret af rådyr - fra 
New Zealand, fordi det, siger værten, her-
hjemme er umuligt at få en ensartet høj 
kvalitet til rimelige penge - og er møre og 
velstegte, så medspiseren er helt salig. Kø-
det er også i rigtig godt selskab med stegte 
polentastykker, spidser af romanescokål, 
rødbedegele, ristede svampe, kastanjer og 
ikke mindst en sovs - en espagnolegrund-
sovs, der, forklarer værtinden, er smagt til 
med brombær. 

Bær, der, fortæller værten, ligesom 
svampene er samlet i skovene omkring pa-
villonen.

En nærmest fuldendt ret - velsmagende, 
velkomponeret og tilligemed smuk - som 
overstråler min fiskeret. Den sarte fiske-
smag i rødtungefiletter, der er rullet om 
laksefars, kæmper en ulige kamp mod den 
rigelige og meget intense bisque. Den ind-
kogte skaldyrssuppe er i sig selv forrygen-
de, men er et skidt valg oven på muslinge-
suppen, men valget var jo mit eget - og jeg 
burde måske ikke have spist så meget af 
suppen.

Måltidet igennem bliver vi vartet op, så 
vi får følelsen af at være stamgæster, selv 
om vi er der for første gang. En professio-
nel opmærksomhed, om man vil, og bliver 
værten for ivrig i sine fortællinger, minder 
et neutralt ”Skat ...” fra værtinden om, at 
gæsterne bestemmer.  

Vi beslutter os for at dele den mindste 
ostetallerken - man kan vælge mellem tre 
og fem oste - og bagefter at dele en hjem-
melavet appelsinis i appelsin. 

Ostene - vesterhavsost, digekrone og rød 
sol - er hver for sig små godbidder. Alle ko-
mælksoste. De to første ret ens - faste og 
nøddeagtige - den tredje, en blød rødkitost 
fra Sønderhaven Gårdmejeri formår både 
at være mild og smagfuld på én gang. 
Osteherlighederne bliver serveret med 
hjemmelavede knækbrødsbrud samt syl-
tede hyben, sødede valnødder og syltede 
kumquats, der både smager godt og gør 
ganen klar til næste ost.

Herligt.
Mætte går vi til appelsinisen, der bliver 

serveret i egen skal og sammen med cho-

koladevalnødder på en tallerken pyntet 
med lakridssirup og en anelse jordbær-
sylt. En enkel og helt igennem lækker 
dessert.

Værtinden kommer i tanke om, at hun 
har lidt Rivesaltes-dessertvin, som vist 
skal drikkes, og inden vi kommer ud i 
mørket, har vi også forsmagt julens kryd-
dersnaps, for den er værtsparret også 
stolte af. Deres glæde og entusiasme løf-
ter i det hele taget oplevelsen af at besøge 
Mosskov Pavillonen, hvis mad ellers sag-
tens kunne stå alene. Den er lavet med 
vilje. Er både klassisk og kreativ og sma-
ger af så meget og så godt, at det sagtens 
er mørketuren værd - og ellers er pavillo-
nen åben til frokost.

Vi bedømmer oplevelsen til fire gafler 
og undres lidt over, at vi kunne nøjes 
med at betale 825 kroner. 125 for mus-
lingegryden, henholdsvis 195 og 185 for 
hovedretterne, 75 for osten, 65 for des-
serten og bare 45 kroner for hvert af de 
fire glas vin. Mageløst. 

Rådyrsmedaljon er et naturligt valg inde i skoven. 


