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Daglig leder Camilla Weness utenfor lokalene i Yrjarsgate som ferdigstilles i løpet av august.

Her åpner ny tapas-restaurant
Nå kan du spise eksotisk mat i din egen stue.
Anbefal

Del 37 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.

NÆRINGSLIV

Camilla Skanke
Mobil: 92681283

Publisert: 20 juli 2015 20:30 PM

Sist oppdatert: 20 juli 2015 20:30 PM

I løpet av den kommende måneden skal beboerne på Brekstad få et utvidet
tilbud på matfronten. Tapas og Grill Eksotisk Mat skal by på hovedsakelig takeaway med grillmat i form av tradisjonelle retter fra det asiatiske kjøkken. I tillegg
skal de drive catering til bedrifter og arrangementer. Her kan du velge mellom
småretter som vårruller, wok, grillspyd og innbakt kylling.
Det er Camilla Weness som skal styre skuta sammen med nevø og kokk Eugene
Zon. Weness er kjent med fosningenes matvaner etter å ha vært en gjenganger
på matstand under arrangementer på Fosen.
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- Jeg har servert mat på Ørlandsdagene siden 2006, og leverte sist til
Countryfestivalen på Ørland til stor suksess, så jeg tror det vil slå an her også.
Restauranten som skal etableres i lokalene som tidligere huset ”Mitt lille
skattkammer”, vil både gi og få konkurranse fra Yrjartun cafè som også tilbyr
kafè og catering. Men Weness tror det er bra med et mer variert og utvidet
tilbud.

Tapas og Grill Eksotisk Mat tilbyr et bredt matsortiment. Her
fra stand på havna under kystfesten med NRKs sommerbåt.

NÆRINGSLIV
Her åpner ny tapasrestaurant
Nå kan du spise eksotisk mat i din egen
stue.

- Folk elsker maten min, så jeg er ikke redd for at det ikke skal komme noe folk,
sier hun.

LES MER

- Vi har så mye rart her

Helt eksakt dato for når dørene åpnes har hun ikke, men slår fast at det skal bli
klart til før Ørlandsdagene.

Salget på gjenbruksbutikken Brukbart
går brukbart.
LES MER

Mer å lese på Fosna-Folket:

- Vil gjerne ha flere varer fra
Fosen
Lørdag 11. juli åpnet mathallen i
Trondheim, og kunne friste med varer
fra flere produsenter i Fosen-regionen.

Oppdrettsselskap Båter i leia juli
vil bygge ny
2015
landbase i Åfjord

LES MER

Fant
kjærligheten på
Fosen, åpnet
tatoveringsstudio

Oppdrettsselskap vil bygge
ny landbase i Åfjord
Salmar Farming AS har søkt om å bygge
en ny kai og lagerbygning på
Kongsnesset.
LES MER

Anbefal

Del 37 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.

Sjekk hvordan det ser ut inni
badebåten

TV ►

Ishavsskøyta Vulkana er ankommet
Stokkøya for sommeren. Fosna-Folket
dro på en omvisning i båten som brukes
til blant annet overnatting og
ekspedisjoner.
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LES MER

Fosna-Folket
7293 likerklikk

Lik side

Del

Bli den første av vennene dine til å like dette

TV ►

Hester var på
ville veier
LES MER

- Hundesmugling til
Norge er et økende
problem

– Jo flere vi
pågriper, jo flere
mistenkte får vi

LES MER

LES MER

Her åpner ny
tapas-restaurant
LES MER

Sjekk ut den nye
barnehagen i
Botngård
LES MER

Rekord nummer
hundre for Runa

Slik unngår du
matforgiftning

LES MER

LES MER
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Nå kan du igjen
spise blåskjellene
på Fosen

Rykket ut til
matlaging på
kjøpesenter

LES MER

LES MER

Sjefredaktør

Alexander Killingberg

SMS/MMS

FF TIPS til 2399
E-post

redaksjonen@fosna-folket.no
Kundesenter

Drakk alkohol kjørte hjem fra
vorspiel
LES MER

firmapost@fosna-folket.no
redaksjonen@fosna-folket.no
Facebook

72 51 57 00
Besøksadresse

Abonner på RSS-nyheter

Maren Juels gt 1, 7130 Brekstad
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