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Tomasz og Monika fra Polen har akkurat åpnet restaurant på Brekstad. FOTO: SIRI WOLD THEODORSEN

Fra London til Brekstad

Tomasz og Monika er fra Polen, men har bodd i London de siste elleve årene. Nå har de åpnet
restaurant på Brekstad.
Anbefal

Del 220 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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På besøk hos familie på Brekstad for to år siden fikk Tomasz Lagner og Monika
Klys ideen om å flytte hit selv. Nå har de bodd her i omtrent ett år, og har
sammen åpnet Cafe-restaurant Marina i lokalene som tidligere huset
Hjemmebaksten. Et meget annerledes liv enn det de er vant til fra Londons
travle gater, men de trives godt og håper å få det til å gå rundt i den nyåpna
restauranten.

Fisk og skalldyr
Tomasz har jobbet som kokk på sjømatrestauranter i London i de siste sju
årene, og nå er han kokk både på Hovde Gård og i den nye restauranten.
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- Til å begynne med tenkte vi at dette skulle være en ren sjømatrestaurant, men
så gjorde vi noen endringer. Fortsatt er det mye fisk og skalldyr på menyen, men
vi har i tillegg andre retter som lam, and og storfe, forklarer Tomasz og Monika.
Tilbakemeldingene fra kundene så langt har vært positive, og
skalldyrspaghettien har vært særlig populær. Restauranten holder åpent alle
dager i uka, og tilbyr dagens middag med ulike kombinasjoner, i tillegg til a la
carte og lunchmeny. Med en rikholdig meny som inneholder både klippfisk og
blekksprut håper paret at de fleste skal finne noe de synes er interessant.

Maritimt tema
- Vi håper at vi også etter hvert skal få til en disk med fersk fisk der man selv kan
velge hvilken fisk man vil ha tilberedt, men det ligger nok litt frem i tid, sier
Monika.
Inne i restauranten har paret valgt et maritimt tema med seilbåter på veggene
og fiskegarn i taket, og de har satt av godt med plass til et eget hjørne for barna,
med blant annet en gammel trebåt de kan leke i.

Trives godt
Paret forteller at både de og ungene trives godt på Brekstad. Ungene har lært
mye norsk og livet er mye tryggere her enn i London, påpeker Tomasz.
- Her kan minstemann sykle til skolen alene, det kunne han ikke i London. Det er
mye tryggere og bedre for barna å vokse opp her, sier han.

Noe for enhver smak
Nå håper paret at lokalbefolkningen vil tørre å stikke innom for å se og prøve
maten. De har egen take away-meny og vil også arrangere bursdagsselskaper,
julebord og andre selskap.

Baconsurret torsk er noe av det man kan finne på menyen i den
nye restauranten. FOTO: PRIVAT

- Mange tror nok kanskje at dette er et bakeri og at vi bare serverer kaker og
annen bakst. Vi konsentrerer oss i hovedsak om lunch og middag, men har også
baguetter og andre småretter, vi håper at alle skal finne noe de liker, sier
Tomasz.
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Fremstilles for fengsling i dag.
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Mer å lese på Fosna-Folket:

Feil bruk av droner kan gi
fengselsstraff
Ny nasjonal forskrift for flyging med droner setter
klare begrensninger for bruken. Bryter du regelverket
kan det føre til bøter eller fengsel inntil tre måneder.
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Bil avskiltet i Rissa
Politiet stanset onsdag kveld en bilfører i Rissa.
Anbefal

Del 220 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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