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Elleve-retters smaksmeny på Nesaksla 

I helgen gikk «Gjestespill» av stabelen på Nesaksla. Ni kokker gikk sammen om å lage en eksklusiv 

fine-dining meny med tilhørende viner på Eggen Restaurant. Resultatet ble noe Åndalsnes aldri har 

sett maken til.  

Både fredag og lørdag denne helgen ble det arrangert gjestespill på Eggen Restaurant. Gjestespill er 

en type «pop-up» hvor kokker og vinkelnere fra ulike steder går sammen for å lage en helt unik og 

annerledes matopplevelse. Det var kokk Christer Økland og hans team fra Fjordtind Hotels som 

sammen med kokkene på Eggen Restaurant utviklet smaksmenyen, mens vinkelner Camilla Tufte fra 

Moestue Grape Import paret vinene sammen med maten. 

De påmeldte fikk servert en 11-retters meny med ulike lokale og regionale smaker. Enhver rett og 

råvare ble presentert og forklart, sammen med den utvalgte vinen. En av gjestene som var der og fikk 

prøve opplevelsen var Hege Grøtta.  

«Menyen var helt eksepsjonell, og passet perfekt sammen med vinene som ble servert. 

Kokkene og vinkelneren var kjempeflinke – her fikk vi virkelig verdi for pengene. Det var veldig god 

atmosfære og gjennomført fra begynnelse til slutt. Vi blir med neste gang også.»  

Også kjøkkensjef på Eggen Restaurant Tor Einar Dahle var godt fornøyd med prestasjonen i helga.  

«Det var spennende å få kokker fra andre kjøkken inn på vår restaurant. Men det gikk over all 

forventning, og det var veldig lærerikt og kjekt å gjøre noe litt annerledes enn det vi vanligvis gjør. 

Teamet mitt harmoniserte godt med teamet til Christer Økland, og jeg tror vi alle synes det var godt å 

kjenne på det felleskapet man får med andre kokker».  

Neste gjestespill finner sted allerede i januar – da får Eggen Restaurant besøk av andre spennende 

kokker og vinkelnere.  

 

Åndalsnes, 08.11.2021  

For mer informasjon, vennligst kontakt:  

Per Espen Thorgersen, daglig leder Eggen Restaurant, tlf. 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. 
 


