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Flere saker Gå til forsiden

Flytter 300 meter
ned i gata – lover at
alle vil kjenne igjen
maten

Ber utestedene
utvise gjester som
bryter smittevernet

Chaplin-eier etter
smitteanmeldelse: –
Tving oss heller til å
stenge

Nedringt med støtte
etter at hun lovte
gjenåpning av
Cadillac Diner

Savnet etter pappa
Trond er stort – men
nå åpner hun Cadillac
Diner igjen

Kommentarer til denne saken

A N N O N S E

GJØVIK RESTAURANT UTELIV ØL NÆRING

37 Eatery med hipt øl i kraner
og Fasker: – Det er lettere å
pare mat med øl enn vin

A N N O N S E

GOD STEMNING: Anil Manawaduge (t.v.) ved 37 Eatery i Gjøvik, er glad for å kunne servere øl fra Dimitri Yogaratnams Oslo
Brewing Company. Foto: Frode Hermanrud

I dag drikkes det øl fra Oslo Brewing Company i Singapore, Storbritannia og
Malaysia – og restauranten 37 Eatery i Gjøvik.

Av  Frode Hermanrud Publisert: 19.05.21 18:45  Del

 For abonnenter

Selv om korkene er trygt på plass på !askene, er stemningen skummende
god i bakgården på 37 Eatery der driver Anil Manawaduge har fått besøk
av medgrunnlegger av Oslo Brewing Company, Dimitri Yogaratnam.

– Vi er som eneste stedet i distriktet glade for å kunne tilby gjestene våre
godt og spennende øl fra Oslo Brewing Company, sier Anil Manawaduge
fornøyd.

Stas

Med et vidt spekter av øl, gleder Anil Manawaduge seg til å kunne servere
gjestene eksklusive, skummende varer i glasset til maten.

– Det er faktisk lettere å pare mat med øl enn vin, sier Anil som nå kan tilby
en rekke varianter øl både fra kran, !aske og boks fra bryggeriet i
hovedstaden.

Amerikaneren Dimitri Yogaratnam, som var med å starte Oslo Brewing
Company i 2015, synes ikke uventet det er stas at merket hans har tatt
turen til Gjøvik.

– De siste årene har Oslo blitt en hovedstad på lik linje med London og
Paris. Noe av ideen bak Oslo Brewing Company var at vi ville at Oslo-folket
skulle få sitt eget øl. Nå er merket vårt å "nne !ere steder i verden, blant
annet i Storbritannia og Asia, og da skulle det bare mangle at vi ikke skulle
være på Gjøvik også, smiler amerikaneren.

Glutenfri

Selv om den ølglade kan velge og vrake mellom !ere varianter, deriblant
den populære ølsorten IPA, er det ikke uventet restaurantens eget øl Anil
Manawaduge er mest stolt av.

– Den er glutenfri og har en mild smak av appelsin. Den er veldig god til
lettere mat, som "sk og kylling, men vi har også øl til alt fra kjøtt til
desserter, smiler Anil Manawaduge som har !ere spennende prosjekter på
gang sammen med Oslo Brewing Company.

– Om ikke lenge får vi på plass en åtte meter lang serveringscontainer med
takterrasse! Den plasserer vi på parkeringsplassen ved siden av
restauranten og blir et "nt innslag i sommer, smiler Anil Manawaduge
fornøyd.

Les mer om:     

Lik Oppland Arbeiderblad på Facebook

30 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.Liker

LES OGSÅ
Ølet tok seg en tur innom
Island før det kom fram til
Gjøvik-restauranten

A N N O N S E

LES OGSÅ
– Det kom ti stykker inn hit
som ville ha ti øl og en
pommes frites på deling

Gjøvik Restaurant Uteliv Øl Næring

Se kommentarer

Sørmarka konferansehotell Til nettsted

Julebord i naturskjønne
omgivelser nær Oslo og
Ski.

ANNONSE

A N N O N S E

  Eldste Nyeste Populære

Debattregler  Du skriver som: Dimitri Yogaratnam ! Kommenter

Til toppen

Dimitri Yogaratnam

Kultur  Debatt  Sport  Spillhjørnet  Dødsannonser  Kjøp annonse Meny
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