
 
Pressemelding 

 

Eggen Restaurant skal representere Norge under Grüne 

Woche i Berlin 

 

Torsdag forrige uke fikk kom beskjeden om at Eggen Restaurant skal få være med å representere 

Norge og Romsdalen under Grüne Woche i Berlin i januar 2022. Blant aktørene fra Møre og 

Romsdal stiller de som eneste restaurant, men har godt selskap av lokale mat- og 

drikkeprodusenter som bl.a. Tingvollost og Skarbø Gard.   

Grüne Woche blir i år arrangert for 33. gang, og er et svært prestisjefylt arrangement. Landbruks- og 

Matdepartementet står bak prosjektet, i nært samarbeid med Innovasjon Norge og ambassaden i 

Berlin. Arrangementet er en viktig profilarena, og en sentral møteplass for alle som arbeider i 

skjæringspunktet mellom mat, opplevelser og reiseliv.  

- Dette er utrolig spennende. Grüne Woche er en stor og viktig arena innenfor mat- og 

reiselivsfaget, og at vi har blitt valgt som representanter for Norge er en tillitserklæring. Vi 

har brukt mye tid og ressurser på å lete frem de gode, lokale råvarene til Eggen Restaurant, 

og fått mange positive tilbakemeldinger på menyen vår, noe som har resultert i denne 

invitasjonen, forteller Thorgersen. 

I år er det aktører fra Fjord Norge som er invitert, mer spesifikt fra Møre og Romsdal, Vestland og 

Rogaland. De andre inviterte fra Møre og Romsdal er Tingvollost, Skarbø Gard, Frøysagarden, og 

Sider AS. Sammen med disse og aktører fra de to andre fylkene, skal Eggen Restaruant vise verden de 

gode og spennende smakene som Norge har å by på, og friste reisende til vårt land og region.  

 

Åndalsnes, 25.10.2021 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:  

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

 
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. 



 
 


