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HOP OMBORD PÅ HAVS NYE FLAGSKIB:
ÅBNINGSRECEPTION MED BOBLER, BLINIS
OG STENBIDERROGN
Fiskebutikken Hav i Torvehallerne fejrer ombygningen af deres butik med en storslået
åbningsreception med masser af bobler, blinis og stenbiderrogn.
Det bliver stort og det bliver festligt, når Hav slår dørene op til fremtidens fiskebutik - et overdådigt
flagskib, der er ladet med østers, blåmuslinger, deres legendariske fiskefrikadeller, håndpillede
Skagens-rejer, flotte Vesterhavs-rødspætter og al den lokale fisk direkte fra Thyborøn fiskeauktion
du kan drømme om, helleflynder, kulmule, foreller, rokkevinge, pighvar, store fede sild og
laksebøffer, hummer og jomfruhummer, caviar, kongekrabbe, vildt og andre delikatesser.
Men for måske første gang i en fiskebutiks historie er det ikke kun indholdet i disken, der kommer
til at spille en afgørende rolle, men også selve disken. Tommy Lund, fiskehandler og medejer af
Hav, rejste tidligere på året til Italien, hvor disken er speciallavet, og løfter her sløret for, hvad man
kan forvente. ”Der er intet standard over den disk, vi har fået lavet. Den er resultatet af en
længerevarende dialog og proces med producenten, der har indarbejdet vores ønsker til hvad den
skal kunne. De er meget ærekære på fabrikken, så da jeg spurgte Antonio, der ledede
produktionen, om han havde referencer til deres tidligere arbejde såsom KaDeWe i Berlin eller
Harrod’s i London, svarede han med stolthed i stemmen: ”We don’t build a counter, we build a
Ferrari”.
Der er altså ingen tvivl om at der er tale om et flagskib. Et flagskib, der ifølge Tommy Lund kommer
til at flyde over af stemning. ”Jeg har arbejdet på flere fiskemarkeder rundt omkring i verden, bl.a.
Pike Place Fish Market i Seattle og La Boqueria i Barcelona - og det er den der markedsstemning
jeg lever og ånder for, og som jeg også mærker her i Torvehallerne på sin egen måde. Det er det vi
kan i Hav, så forvent meget mere af det med den nye butik”.
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