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Eggen Restaurant tilbyr nå matkasser til hyttefelt på Bjorli 

I begynnelsen av 2022 startet Eggen Restaurant på toppen av Romsdalsgondolen opp med 

konseptet «Eggens Matkasse». Tilbudet er utviklet for å tilby folk en bedre middag de enkelt og 

raskt kan tilberede i sine egne hjem. I Rauma har matkassen vært en suksess – nå starter de opp 

med levering til Bjorli.  

Kokker fra Eggen Restaurant har de siste ukene kjørt ut til boliger i hele Rauma kommune med 2- og 

3-retters menyer som har fått navnene «Fjellstasen» og «Finstasen». De nesten-ferdige rettene 

kommer med tydelige instruksjoner som gjør at enhver nybegynner kan føle seg som en mesterkokk 

bak grytene. 

- Vi kom opp med ideen i desember, da vi ble nødt til å tenke nytt på grunn av de 

nasjonale restriksjonene som kom. Vi stengte både gondol og restaurant, og kunne valgt 

å permittere alle ansatte, men det ville vi ikke. Vi ville finne en måte å holde de i arbeid. 

Tilbudet har vært godt tatt imot lokalt, vi opplever at folk er svært glade for å få dette 

alternativet med hjemlevering, sier daglig leder i Eggen Restaurant Per Espen Thorgersen.  

Eggen Restaurant serverer mat som i så stor grad som mulig er basert på lokale og regionale råvarer. 

Konseptet er tradisjonell, nordisk mat med en egen vri. Dette gjelder også for matkassen, som har en 

ny meny hver uke.  

- Vi har lykkes godt med konseptet siden vi startet opp. Nå er vi glade for å kunne tilby den 

gode, lokale maten vår til et enda større område. Vi kommer til å levere til Bjorli på 

fredager fremover, og vi håper at hytteeiere benytter seg av tilbudet. Det er også mulig å 

bestille med henting på Åndalsnes. Det som er så fint er at matkassen kan settes i 

kjøleskapet og tilberedes så sent som to dager senere, sier Susanne Brastad som er Salg- 

og Markedsleder i Romsdalen AS. 

Utkjøringen til Bjorli starter allerede fredag 28. januar. Matkassen må bestilles senest 24 timer før 

leveringstidspunktet.  

 

Åndalsnes, 24.01.2022  

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. Eggen Restaurant og Romsdalsgondolen er datterselskap av Romsdalen AS.  


