
WIENER-NYT 
16/03 -2017 

 
Overraskende god mad 
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Efter vi havde været på krigsmuseet torsdag formiddag, var det tid til en kulinarisk opdagelsesrejse. 
Vi havde god tid til at komme frem og tilbage og finde restauranten, som var blevet valgt for os, 
derfor tænkte vi at vi ville gå forbi Belvedere slottet på vejen. Solen skinnede imens vi gik imod det 
skønne slot som bar præg af barokken. Vi slog os ned på en bænk og nød omgivelserne, imens vi 
prøvede at finde ud af hvilken vej der var nemmest hen til restauranten. Bagefter gik vi igennem 
haven som lå bag slottet. Vi gik og snakkede om vores forventninger til restauranten, samtidig med 
at en Læspe-konkurrence var opstået imellem to af gruppens medlemmer.  
 
Vi fandt en U-Bahn, gik derefter en kort tur, og så var vi fremme. I en hyggelig sidegade puttede 
restauranten sig, som var kaldt: ”1070”. Vi ophævede her Læspe-konkurrence så vi kunne spise i ro.   
Vi tog et par billeder udefra, da en kvinde kom ud og spurgte om det var de flotte vinduer vi var 
interesseret i. Vi forklarede så at vi skulle skrive en reportage om stedet i forbindelse med vores 
studietur. Kvinden var ejer af restauranten og hed Dagmar, og hun var ligeså sød som en 
dagmartærte. Med et smil førte hun os ind i restauranten og viste os hvor vi kunne sidde.  
Bordet var dækket med en påskegul dug, som stod i kontrast til de mørkerøde vægge. På bordet stod 
der to vaser med friske blomster i, og det var smukt og friskt, men desværre havde et medlem af 
gruppen pollenallergi, hvilket resulterede i mange nys under maden.  



 
Vi var isoleret fra Wiens travle larmende gader, og udover os fire var der kun to andre i 
restauranten, restauranten var indhyllet i en behagelig ro.  
Konceptet i restauranten var at man sagde hvad man ikke kunne lide, og så ville de lave noget til en. 
Der var intet menukort, og vi fik først at vide hvad retten bestod af, når den stod foran os. Det var 
spændende og anderledes, men det var også nemt ikke at skulle vælge mellem forskellige retter.  
Dagmar fortalte os at restauranten hed ”1070”, fordi man kunne få en forret og en hovedret for 
10,70 euro. Man kunne også få dessert med for 3 euro ekstra. Vi fik også alle et gratis glas vin med 
i prisen, drengene fik rødvin, imens pigerne fik hvidvin.    

Imens vi ventede på maden, fantaserede 
vi om hvad de ville servere for os. Så 
længe det ikke var kebab eller andet 
fastfood, som vi havde levet af hele ugen, 
var vi glade. Vi ventede ikke længe før 
forretten blev serveret.  
Vores forret bestod af en varm suppe 
lavet på kokosmælk, og ved siden af var 
der en ostekugle og rødsalat. Suppen var 
frisk og cremet, men ikke for fed. Osten 
var ikke noget særligt alene, men smagte 
godt sammen med de andre ting. Sammen 
med forretten fik vi serveret hjemmelavet 
brød, og dette mindede os alle om når 

vores bedsteforældre og oldeforældre havde bagt brød til os. Det bragte en masse gode historie og 
minder frem, og vi bestilte straks mere brød da vi løb tør.  
Kort efter forretten blev hovedretten serveret. Hovedretten var en pastaret med sandart. Til 
gruppens veganer blev fisken erstattet med salat og champignon, og sovsen blev erstattet med 
avocadocreme. Fisken smagte af rødspætte, og alle i gruppen nød deres mad. Imens vi spiste vores 
hovedret, forlod de to andre mennesker restauranten, og vi var nu helt alene derinde.  
I hjørnet stod der et klaver som vi sad og diskuterede om vi måtte spille på, og da Dagmar kom og 
tjekkede om vi manglede noget, spurgte vi hende om, om der blev spillet på klaveret. Dertil svarede 
hun at der kun blev spillet på det tre til fire gange om året af professionelle, hvilket var en pæn 
måde at sige til os på, at vi ikke måtte spille. Vinen holdt stadig, undtagen for en af os.  
Herefter fik tre af os dessert, da de ikke havde nogen vegansk dessert medmindre man havde ringet 
dagen i forvejen, og veganeren var også stopmæt allerede.  
Desserten bestod af malakofcreme uden over en kage, som lå som en lille ø i kaffecremen, med små 
ferskentern svømmende rundt om. Efter den første bid kom der julelys i øjnene på os, og der var 
stilhed fordi vi nød desserten så meget.  
Under desserten fik vi os en god snak med Dagmar som fortalte historier, og fortalte at hun havde 
været i København, og at hun godt kunne lide Danmark. Hun tog sig god tid til os, og gav os 
postkort med et billede af en aften på restauranten.  
 
I gennemsnit gav vi restauranten 4,5 stjerner for fantastisk mad til gode priser, for overraskelses- 
elementet i maden, for stemningen og ikke mindst for den gode service Dagmar gav os.  
Herefter gik vi tilfredse ud og kastede et sidste blik ned på restauranten som var oplyst af solen, før 
vi gik om hjørnet og videre ud på vores Wienereventyr.  
 
	


