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Supermarkedet med butikkmodnet ost, tradisjonsmodnet
kjøtt, fristende fiskedisk og frodig
frukt og grønnsaksavdeling.
Velkommen til Jacob’s Majorstuen
Jacob’s Majorstuen • Essendropsgate 9 v/Colosseum kino • Åpent 8 – 21 lørdag 9 – 20
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Mathallen, butikker og restauranter:
Anni´s Pølsemakeri
Atelier Asian Tapas
Bar Social Eating
Champagneria
Gutta på haugen
Galopin
Hitchhiker
Hopyard

4

Lucky Bird
Munnfull
Ost & Sånt
Solberg & Hansen
Stangeriet
Vulkanfisk
Vulkan Frukt & Grønt
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We import directly from local
producers all over Italy!
Bring this and get 10% off!
( Can not be used with other offers )

Vogts gate 53, Torshov, 0478 Oslo • Phone: 22 09 31 80 • www.strom-larsen.no

Fridtjof Nansens plass 9, 0160 Oslo • Tlf.: 22 42 34 57 • www.fenaknoken.no

smakavitalia.no

Maschmanns Matmarked - Maschmanns is a food adventure at Skøyen you have hardly ever seen before.
The fresh food market also includes an organic bakery and pizzeria. All departments obtains their food from
the market, which have skilled crews in the sections for meat, seafood, cheese and delicatessen.
Welcome to Maschmanns Matmarked - the food market in Karenslyst allé 51, Skøyen.

Luckybird - GOOD BIRDS, GREAT WINGS, HAPPY PIGS. På Luckybirds er vår filosofi enkel: God mat, godt
øl og fantastiske cocktails til en hyggelig pris. Vi serverer det vi liker å kalle amerikansk mat med en Southern
touch: Kylling og spareribs med masse tradisjonelt tilbehør som blant annet Mac´n Cheese, bakte bønner og
maisstuing. Vi serverer også desserter som pecan og Key Lime Pie.
Mathallen, Vulkan 7 - Tel. 23 89 68 66 - post@luckybird.no - www.luckybird.no

Josés Café & Quesadilla bar - Hos Jose’s har vi et smalt konsept hvor du får levert quesadillas, nachos, tacos
og salater med god drikke til. Maten er enkel med IKKE for mye “dill dall”, men som den skal være, autentisk
meksikansk, laget av eier og kokk, Jose Ambriz fra Mexico. Kjøttet er krydret og marinert av Jose med hans
egne krydderblandinger. MASSE SMAK! Til maten får man Jose’s fantastisk gode “hjemmelaget” salsa og
guacamole. Laget fra bunnen av og alltid ferskt!

Hopyard er en bar med fokus på Håndverksøl. Vi har 200-300 typer inne til en hver tid, og roterer utvalget
igjennom hele året, for å hele tiden sørge for fersk, tidsriktig og spennende øl. Vi tilbyr også en av norges bedre
utvalg på både glutenfri øl og alkoholfri øl også. Vi selger litt god snacks i baren fra gode leverandører og en
nøttemiks vi lager selv. Blir du mer sulten, er du så heldig at du kan ta med mat fra hvor du vil i Mathallen og
nyte den med noe godt å drikke ved siden av fra oss. Hopyard er for tiden også en av barene i Norge som er
helt klart best å skjenke Pilsner. Vi har vunnet priser for det to ganger. Skjenking er ikke bare bare! Vi ses på
Hopyard :)

Hitchhiker handler om street food, lettbeint stemning og å dele med dine venner. Vi går for servering av
deleretter avhengig av størrelsen på selskapet, med mellomretter, sideretter og kanskje noen overraskelser!
Den fullstendige Hitchhiker-opplevelsen får du når du bestiller dagens meny, som varierer avhengig av
sesongens tilgjengelige råvarer og kjøkkenets gemytt.

Hallen Spiseri & Fiskeutsalg - Den ferskeste fisken får du i Fiskehallen på Vippetangen. Velkommen til Hallen
Spiseri & Fiskeutsalg. Hos oss kan dere komme og spise dagsfersk fisk med noe godt å drikke til, eller kjøpe
fersk fisk og skalldyr fra vår fiskedisk. Vi har også mange morsomme produkter som andre butikker ikke tilbyr.

Gutta på haugen - Vi har som visjon å tilby det beste innen ost, spekemat, samt andre delikatesseprodukter,
frukt, grønnsaker, sjokolade og blomster. Produktene kommer fortrinnsvis fra Norge og andre land i Europa med
vekt på Frankrike og Italia. Velkommen innom for smaksrike opplevelser!

Georg A. Nilsen er Oslo’s eldste fiskeforretning, etablert i 1901. Vår filosofi er i dag som den alltid har vært, vi
ønsker å tilby våre kunder det beste som er på markedet av alt innen fersk fisk, ferske skalldyr, samt byens
beste utvalg innen vilt. I tillegg kan vi tilby et godt utvalg av grønnsaker og hjemmelagde delikatesser, tørrvarer,
ren presset eplemost fra Ringi Gård, vi har til og med våre helt egne steinovnsbakte surdeigs-baguetter, etter
spesialoppskrift, kun hos oss, i samarbeid med Baker Brun, til helgene. Økologisk kylling og egg, og fersk and
og gås fra Holte Gård.

Galopin tilbyr franske gårdsoster, fransk og italiensk spekemat, patéer og andeconfit sandwich. I tillegg til andre
delikatesser.

Frogner Special har helt siden 1926 kunnet tilby kvalitet, service og kunnskap. Vi fører et stort utvalg av norske
og europeiske oster i tillegg til ferdigmat og kaker fra eget kjøkken. Vi tilbyr også Catering til store og små
arrangementer. Velkommen til ostebutikken i Bygdøy Alle.

Fiskeriet - Welcome to our lunch-restaurant, where you can enjoy a Fish & Chip or a delicious soup with a glass
of wine. We have outdoor seating in the summer. Fiskeriet is also a speciality store with a wide range of fresh
fish, shellfish, smoked fish and a separate oyster pool. We carry smoked salmon of the highest quality and cured
salmon at its “secret” recipe.

Fenaknoken - en smak av Norge - ønsker å vær en smeltedigel for norsk matkultur og et smykke i Oslo by
(Fredsbyen).

Døgnvill Burger - I Døgnvill spesialiserer vi oss på høykvalitetsburgere og tjukke milkshakes, alltid akkompagnert
av upåklagelig service i en lun atmosfære. I Oslo har vi restauranter på Tjuvholmen, Bjørvika og Vulkan.

Dansens Hus - Norges nasjonale scene for dans. Vi viser forestillinger som favner et bredt spekter av
dansekunst, fra babyforestillinger til store internasjonale gjestespill, fra nye til etablerte norske koreografer.

Vulkanfisk - Med leverandører fra hele landet, sikrer vi et variert og superferskt vareutvalg i fiskedisken.
I restauranten vår finner du både lunch- og middagsretter basert på samme råvarer.

Vulkan Frukt og Grønt AS - Vulkan frukt og grønt tilbyr et bredt utvalg av frukt, grønt, krydder, sauser,
oljer, nøtter, oliven, og mye annet godt, til gode priser. Vi tilbyr også økologiske varer. Finner du ikke det
du leter etter, vil vi forsøke å få tak i det, bare spør oss!

The Salmon - Norway is the largest producer of Atlantic salmon in the world. In our experience center you
can learn more about the industry and about the unique product. We also serve a variation of high quality
courses made of salmon and other Norwegian seafood in our restaurant. Free entrance! Welcome!

Sverre Sætre Konditori - Vi er et håndverkskonditori som bygger på tradisjoner og naturlige råvarer. Vi
følger sesongens råvarer i større grad enn det som er vanlig i norske konditorier, noe som gjør at våre
produkter varierer fra årstid til årstid. Denne forandringen fryder både oss som jobber med råvarene, og
alle som spiser det vi lager.

Stangeriet - Stange kylling har sitt utsalgssted i hjertet av Mathallen. Her tilbyr de kyllingprodukter i
verdensklasse, og tilbehør som fullfører et komplett måltid. Stangeriet har en nordisk profil, og tilbyr deg
noe av det beste norge har å by på. Det serveres også mat og drikke som kan nytes i hallen eller tas
med ut på tur.

Solberg & Hansen - Velkommen til vår konseptbutikk i Mathallen - en møteplass for kaffeentusiaster, så vel som nysgjerrige og nybegynnere. Her kan du bli bedre kjent med våre produkter, delta
på kurs og smakinger, samt snakke om kaffe og te med kunnskapsrike og engasjerte baristaer.

Social Eating by BAR - har uteservering langs Akerselven og stor takterrasse med utsikt over Oslo. Vi
serverer småretter som gjestene deler seg i mellom på bordet. Kjøkkenet henter inspirasjon fra hele verden og kombinerer dette til en spennende og unik meny bestående av småretter i form av vegetar, fisk,
kjøtt & søtt. Valgfriheten og variasjonen er derfor større for deg som gjest, og passer til alle anledninger.
Social Eating by BAR er både restaurant og bar i samme lokaler, med like stor vekt på begge deler.
Mathallen, Maridalsveien 17 - Tel. 94 00 81 82 - vulkan@barsocialeating.no
Tjuvholmen, Bryggegangen 6 - Tel. 94 00 20 94 - tjuvholmen@barsocialeating.no

Smak av Italia har tre avdelinger i henholdsvis Oslo (Vulkan), Sætre og Slemmestad. Alle tre
butikkene selger de samme økologiske, ekte og naturlige varene fra produsenter i Italia.
I butikkene våre finner du alltid smaksprøver slik at alle har anledning til å smake på de nøye utvalgte
varene.

Serrano´s Bodega ønsker å kunne tilby folk en liten matbit i en uformell atmosfære enten de er på
farten eller vil ta med hjem til en lystig fest. Man kan kjøpe med seg de fleste av produktene/råvarene
vi benytter i menyen vår. I dag leverer vi spanske produkter til bedrifter og har et eget utsalgssted for
privatkunder på Alna Senter.

Ristorante Ferro - I Italia er måltidet alt. Det er der familien samles, venner møtes og kjærlighet oppstår.
Vår kjærlighet erklæres til hele Italia. Vi har derfor plukket ut våre favorittråvarer - de enkle rene smakene, og våre beste minner fra reiser, den gode italienske stemningen. Alt smir vi sammen for å gi deg en
god opplevelse. Hos oss kan du komme for en helaften, eller en rask pizza. Vi gleder oss til å servere
deg! Ristorante Ferro finner du i røffe nye lokaler vis a vis Mathallen, med åpent kjøkken og mennesker
som brenner for sitt fag.
Benvenuti! La famiglia Ferro.

Pølsemaker Strøm Larsen - Your meat and deli shop in Oslo. We keep a proud tradition alive with good
quality and service. We offer self-produced products such as sausages, ready-meals, spreads, cured
meats, salads and a selection of meat that you will not find anywhere else. Great food, service, large
assortment of meat and game meat, self-produced goods and enthusiasm have made us one of the few
specialty shops for meat alive today. These are our trademarks for the future.

PS:hotell Restaurant - En innovativ restaurant der mennesker som, av ulike grunner, har falt utenfor
arbeidslivet blir gitt en sjanse til å komme seg inn i servicebransjen. Atmosfæren er uformell og hyggelig.
Maten lages med fokus på gode råvarer, spennende smaker og alt er lagd fra bunnen av. Vi er nærmeste
nabo til Mathallen. Velkommen!

Ost & Sånt spesialiserer seg på gode norske gårdsoster, både økologiske og konvensjonelle, laget på
kumelk og geitemelk, pasteuriserte og upasteuriserte, samt et mindre utvalg av de beste importerte
ostene. Vi har et bredt utvalg av norsk tradisjonsmat innen spekemat, syltetøy, honning, mel, flatbrød, lefser m.m. Vårt utvalg vil variere med sesongen, basert på hva den norske naturen har å tilby. Våre medarbeidere har førstehånds kunnskap om produsentene og produktene og brenner for norsk tradisjonsmat.

Nøtteblanderen holder til i hjertet av Oslo - Brugata 19. I april åpnet vi også en ny avdeling i
Oscars gate 19. Nøtteblanderen tilbyr Norges største utvalg på nøtter, frø, tørket frukt, krydder, te
og kaffe i løsvekt til forbrukerne etter eget ønske.
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Champagneria Bodega ligger i et koselig hjørne av Mathallen, med utsikt ut mot Akerselva. Restauranten frister
med ulike tapasretter, samt et stort utvalg av drikke, både med og uten alkohol. På menyen, som varieres daglig,
finnes råvarer i sesong; både egenimporterte kvalitetsprodukter fra Spania og Frankrike, samt norske produkter
fra Mathallen. I delikatesseutsalget kan du kjøpe med deg egenimporterte råvarer fra lokale småbønder i Spania
og Frankrike, samt egne hjemmelagde delikatesser. Champagneria har også en hyggelig uteservering.

Munnfull Mathallen - Café & shop, mainly focused on Norwegian and Scandinavian ingredients and
products :)

Mormor Smørrebrød & Krokælder - På hjørnet av Mathallen finner du Mormor Smørrebrød, som har
spesialisert seg på skikkelig danske smørrebrød, og det de selv kaller solid mormor-mat. Her finner du
klassiske danske retter, laget med kjærlighet, til både frokost, lunsj og middag i et spennende streetfood
miljø. Alt er laget på de beste lokale og danske råvarer.

28.06.2019

Bondens marked - Bondens marked er et torg der du som kunde kan kjøpe mat direkte fra produsenten. For
å sikre gårdsmat av beste kvalitet stiller Bondens marked følgende krav til våre produsenter: At råvarene skal
være lokale og sporbare (så langt praktisk mulig). Foredlingen skal ha et håndverksmessig/småskala preg og at
produsenten(e) skal selv stå for salget på Bondens marked. I Osloområdet arrangeres nærmere 50 markeder
i året, og du finner oss på følgende steder: Valkyrie plass (Majorstuen), Birkelunden (Grünerløkka), Botanisk
Hage, Kolbotn Torg, Asker sentrum, Bærums Verk og Lillestrøm Torv.

1

Atelier Asian Tapas - Take your taste buds on a journey they will not forget. Explore the asian cuisine in a “street
food” style. In this workshop, we use creativity to brings out the best gastronomic experience for you.
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Antica Salumeria - For those who like love and take food at the next level! For something different, come and try!

Mathuset Jacob’s Majorstuen - kompromissløs matglede. Søker du en helt spesiell matopplevelse bør
du legge handleturen til Jacob’s på Majorstuen. Frukt og grønnsaksavdelingen er seks ganger kåret til
Norges beste, fiskeavdelingen vår er omtalt som Oslos kanskje beste, vi var først ute med tradisjonsmodnet storfekjøtt fra modningsskap og vellagret ost fra butikkens eget ostemodneri. I tillegg møter du
kokker, butikkslaktere, baker og spesielt matkyndige folk som er på jobb for å hjelpe deg. Velkommen.
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Annis Pølsemakeri - Pølser, kjøtt og Spekemat av beste kvalitet. Alt er produsert på eget pølsemakeri i Ringebu
av norske råvarer og gamle tradisjoner.
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Mathallen - spisesteder
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Mathallen - Mathallen Oslo is inspired by the great European food courts. Here you’ll find specialty shops,
cafès and great places to eat. This is the place to go for everyone who appreciate s high quality food and
drink and something unique. The court offers fish, meat, vegetables, baked goods, coffee - everything
brought to us by the best suppliers and distributors of Norway, as well as some imported products.

Mathallen - butikker
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A. C. Perchs Tearoom - Welcome to A. C. Perchs Tea Room. We look forward to seeing you in our tea rooms in
Oslo, Copenhagen and Aarhus. We specialize in Five O Clock Tea and offermore than 150 different quality teas
from all over the world,several cakes, scones, finger sandwiches, lunch, dishes, Crement and Champagne.
Tea takes time, and in our tea rooms you can relax and enjoy the very spirit of tea.

Kaffe og te fra

www.sh.no
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