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Den Franske Bogcafé
Fiolstræde 16, st.
1171 København K
Tlf: 33 16 39 72

Foto: Else Bjørn

Af Else Bjørn | cafe@aok.dk
I Fiolstræde ligger en lille fransk bogcafe og boghandel,
hvor du kan varme dig over en Chocolat Chaud og spise en
croissant, mens du læser Balzac eller bladrer gennem
dagens udgave af Libération. Dine Gauloises må du ryge
udenfor, for rygning er ikke tilladt i boghandlen.
På hylderne
Som navnet antyder, er bøgerne på fransk. Det gælder
både litteraturen, børnebøgerne og faglitteraturen, som er
koncentreret om fransk filosofi, psykologi og
samfundsdebat. Kan du ikke fransk, kan du bede om
Politiken eller Information. Den Franske Bogcafe får hver
dag en lille håndfuld franske aviser og har også en
magasinhylde.
Til ganen
Trænger du til noget at styrke dig og lune dig på, kan du
bestille en Chocolat Chaud, som er fransk for varm
chokolade eller espresso med mælk i alle gængse
afskygninger. Te haves også, men er det noget læskende
og køligt, du har brug for, kan du – ud over Perrier
selvfølgelig – få appelsinsaft og Søbogaard-saft.
Kvinden bag
Den Franske Bogcafe er ejet af Cecile Black, som er pariser,
men dansk gift. Mens hun læste statskundskab i Toulouse,
mødte hun sin mand. Da hun var færdig med sin
uddannelse, flyttede hun til Danmark.
Efter adskillige rengøringsjobs og danskkurser og stadig
ikke et job i sigte, som matchede hendes uddannelse,
besluttede hun at tage sagen i egen hånd og åbne et sted,
som havde, hvad hun selv sætter stor pris på: Gode bøger
og en ordentlig espresso.
Det store franske forlag Hachette uddeler hvert år otte
legater, hvoraf et går til en original iværksætter-ide. Det
legat fik Cecile i 2004 overrakt i Jean Paul Gaultiers atelier i
Rue Saint Martin.
Den Franske Bogcafe åbnede 1. februar 2005. Her lå før en
butik med selskabstøj.
Else Bjørn / AOK
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Fakta

Atmosfære
Nye Steder
Bogcafeer
Kaffebarer
Åbningstider
Man-fre 10.00-18.00
Lør 10.00-14.00
Søndag lukket
Betaling
Dankort
Kontant
Rygning
Rygning er ikke tilladt
Siddepladser
12
Cafe au Lait
24 kroner
Flere bøger
Se listen over bog- og
papirhandlere i Indre By på
AOK
A jour
Se listen over de nyeste
cafeer på AOK
Fri for røg
Se listen over steder med
røgfrie siddepladser på AOK
Frankofil
Find mere fransk inspiration
på AOK
Mere inspiration
Klik dig frem til AOKs
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