
ANMELDELSE: 16.08.2012 
 
Kære Malene og Jan, 
Tak for to skønne besøg i juli - I er dygtige og I gør jer virkelig umage. 
Tak for det. Jeg eeeelsker når folk er der, hvor de er bedst!!!   
 
På gensyn og pas på jer 
Birgitte Escherich 

 
Direktør, cand. scient. pol. 
Kostkompagniet Aps 
www.kostkompagniet.dk 
 

“Særskilte Gastro-højder på Højby kro ved Nykøbing Sjælland”, 
 
Udkants-hvad-for-noget??? Hører vi det hele tiden, det der begreb udkantsdanmark. Pas nu på med hovmodet – for der sker 
en voldsom bevægelse i mod begrebet, for alle os der bor i udkanten, med ressourcer, vi får den der power til at gøre en 
forskel – det er nemlig så fedt at være i de fredelige idyl, men man kan se at butikken snurrer der ud af pga. dygtighed og at 
nogen gør sig virkelig umage. 
 
Det er netop lige sådan det er på Højby Kro, kunne jeg se, da jeg satte mig i stolen for at indtage en middag. Servicen er en 
historie for sig. Sjældent ser man en indehaver have Så meget kærlighed til sine gæster som Malene har. Og ikke nok med 
det, det er ikke noget hun har slået op i en manual, at man skal. Det kommer fra hjertet.  
 
Fra hjertet kommer også maden. Hvor tit kommer kokken ud til sine gæster for at vise kødet frem – stolt blev det særskilt 
lækre kød vist frem til godkendelse, hvilket det blev med det samme, for vi er trods alt connaiseurs, min mand og jeg.  
Jeg fik confit de canard, så vi nåede de orgastiske højder i mundhulen. Jeg fik hjemmelavede pommesfrites og aioli, som jeg 
sjældent har smagt så autentisk.  
 
Kartoflerne må have været vandet ud i saltvand, Kogt et par gange i olie og nænsomt saltet – jeg ved det ikke, men godt, 
mere end godt var det. Ratatouillen var himmelsk – på én gang cremet og gennemkogt og alligevel med et lækkert bid i 
auberginen og en perfekt balance mellem umami, sødt og syrligt -  wauu, det var virkelig godt.  
 
Så kommer vi til brødet. Det var gigantisk godt – Højby Kro ville kunne omsætte for millioner på det brød. Jeg spurgte om jeg 
måtte købe et halvt med hjem, men Malene beklagede dybt, at der kun lige var nok til hele aftenen. Alligevel gav Jan, kok og 
indehaver og husbond til Malene, os et ½ med hjem – nøjjjj det var virkelig lækkert. Og sikke en service. 
 
Menukortet er bygget op omkring nogle klassikere som Confit de Canard, Bouillabaisse, Tartar, Wienerschnitzel. Og der ud 
over er der en grill-afdeling hvor man kan få grillet forskellige typer kød og fjerkræ. Tilbehøret er ligeledes valgfrit – ikke 
synderligt kreativt, men det er fantastisk, for det er de franske klassikere som bærer igennem. Og de er kokkereret til 
ypperlighed. Så behøver det ikke være mere kompliceret; enkelt og fantastisk tilberedt af virkelig gode råvarer.  
Selv kaffen var i god kvalitet. 
 
På én uges ferie i Nykøbing Sjælland var vi på Højby Kro to gange – det var fem gang for lidt, men der skulle jo også være råd 
til andre oplevelser… Begge gange var nøjagtig lige fantastisk. 
 
Prisen er helt igennem yderst rimelig – almindelige kropriser – for den ypperligste mad, vi længe har smagt. Jeg giver 5 
kokkehuer ud af fem med pil op. Servicen ligeså!!! Således gik det til at UdkantsDanmark blev til ForkantsDanmark. 
 
Tak for mad Malene & Jan. 

http://www.kostkompagniet.dk/

