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Romsdalsgondolen - Eggen Restaurant på Nesaksla 

 

Restauranten som bygges på Nesaksla i forbindelse med Romsdalsgondolen skal hete Eggen 

Restaurant, og vil ha et konsept som er noe utenom det vanlige. I menyen finner du ny nordisk mat 

med regional inspirasjon.  

Trebygningen som utgjør Eggen Restaurant former seg som en bue rundt landskapet på Nesaksla, og 

vil ha et konsept som kombinerer tradisjonelle og utradisjonelle elementer. 

- For Eggen Restaurant har vi utviklet et autentisk og ærlig konsept som jeg tror vil overraske 

mange. Den ubehandlede trebygningen kommer til å endre seg med tiden, og vil se veldig 

annerledes ut om 5 år sammenlignet med til åpning. Vår nyansatte kjøkkensjef Tor Einar 

Dahle er opptatt av å dyrke de rene smakene, og alle rettene vil i stor grad være basert på 

kortreiste råvarer etter sesong. Eggen Restaurant vil ha en uformell atmosfære som gjør at 

man føler seg velkommen både i fjellstasen og i finstasen, forteller Per Espen Thorgersen, 

daglig leder på Eggen Restaurant. 

Utenom sommermånedene kan man også reservere lokaler til egne arrangement, og det 

tilrettelegges etter individuelle ønsker. Dette opplever restauranten allerede stor interesse for, ifølge 

Thorgersen.  

Tretti nyansatte 

De siste månedene har ansettelsesprosessen vært hovedfokus, og det er nå ansatt rundt 30 personer 

til ulike stillinger i Eggen Restaurant. Mange er lokale innbyggere, mens noen kommer flyttende fra 

andre steder i landet.  

- Vi fikk inn over 80 søknader, og vi er svært fornøyde med det teamet vi nå har satt sammen. 

Dette er et team som brenner for å gi deg en god opplevelse, og mange av de har 

romsdalsdielakt og god kjennskap til lokalområdet. Dette, kombinert med lokale råvarer av 

høy kvalitet gir oss de beste forutsetninger for å tilby en helhetlig og minneverdig opplevelse 

på toppen av fjellet, sier Thorgersen. 

Det ble i forrige uke annonsert at restauranten trenger litt mer tid for ferdigstilling, og har derfor 

offisiell åpningsdato 2. juli 2021. Romsdalsgondolen åpner som planlagt 28. mai 2021. 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:  

Per Espen Thorgersen, Daglig Leder Eggen Restaurant, +47 922 66 657 

Pål R. Amundsen, Adm. Direktør Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS, +47 928 43 982 

 
Om Romsdalen AS  



 
Romsdalen AS er et investerings- og utviklingsselskap innen aktivitetsbasert reiseliv med 
hovedkontor på Åndalsnes. Selskapet skal identifisere og utvikle muligheter i reiselivet for økt vekst 
og verdiskaping, og investere i et utvalg av reiselivsprosjekter og selskaper. Aktuelle prosjekter er 
Romsdalsgondolen, hotell, turisttog på Raumabanen, Fjordcruise, event og aktivitetsbaserte 
opplevelser. 
 
Romsdalen AS er en del av The Norwegian Travel Company AS (NTC) sin nasjonale satsning. NTC er 
markedsleder innen arktiske opplevelser i Norge med destinasjoner på Svalbard, Kirkenes, Tromsø, 
Lofoten og Romsdalen. Konsernet har store ambisjoner og en tydelig vekststrategi. 
 

 


