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Fordelingsutvalget 

Institutt for Informatikk v/ koordinator Nikolas Papaioannou 

 

Oslo, 22. mars 2017 

 

 

Søknad om prosjektmidler: foreningsfesten 2017 

Søknadskomiteen (ref. neste avsnitt) søker herved Fordelingsutvalget (FU) om støtte til å 

gjennomføre et felles foreningsarrangement, og søknadssummen beløper seg til 66.300 

kroner. Budsjett for arrangementet er vedlagt. Dersom søknaden blir innvilget ønsker vi 

beløpet overført til Navet sin konto på kontonummer: 6094.05.68482. 

Foreningsfesten de fem foregående årene er ansett som svært vellykkede og dette 

arrangementet har nå etablert seg som en årlig tradisjon. Utover egenandel er 

arrangementet fullfinansiert gjennom midler fra FU, så vi håper FU ønsker å ivareta denne 

tradisjonen. Vi har ingen inntekter utover egenandelen ved dette arrangementet, så vi har 

ingen mulighet til å ende med overskudd, annet enn dersom utgiftene blir lavere enn 

budsjettert. I så fall vil differansen i sin helhet overføres tilbake til Fordelingsutvalgets konto. 

Ved tre tidligere anledninger, senest i fjor, har vårt regnskap blitt gjennomgått av FU. I 

forbindelse med dette har regnskapet for foreningsfesten blitt rutinemessige kontrollert og 

gjennomgått av både koordinator og FU, og vi har tidligere ikke mottatt bemerkninger på 

innlevert budsjett eller regnskap. 

 

Søknadskomiteen 

I år som tidligere har vi nedsatt en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra flere 

foreninger. Denne søknaden er sendt på vegne av Cyb, Fui, og Navet. Vi håper naturligvis at 

flere foreninger vil være med å hjelpe til, og alle som ønsker å bidra er velkomne. 

Søknadskomiteen består i år av: 

- Fui v/ Preben Ødegård Aas og Nikolas Papaioannou 

- Cyb v/ Odd-Tørres Lunde 

- Navet v/ Lone Lægreid 

Som alltid bistår Navet med som økonomisk ansvarlig. 

 

Bakgrunn og arrangementets formål  

Etter at vi flyttet inn i Ole Johan Dahls hus har studentforeningene ved Institutt for Informatikk 

bidratt til å skape et sosialt og engasjerende studentmiljø. Dette bekreftet også instituttets 

ledelse da de på 35-årsfesten delte ut «instituttleders ærespris for 2011» til 

studentforeningene. Det er ingen tvil om at styrene og medlemmene i studentforeningene 

gjør en stor innsats for å holde de sosiale og faglige aktivitetene oppe.  Derfor ønskes det å 

arrangere en stor foreningsfest for alle aktive styrer og medlemmer for å hedre det arbeidet 

som gjøres.  
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Formålet med denne festen er todelt: (1) å skape et bedre samhold, kommunikasjon og 

samarbeid mellom de ulike foreningene, samt alle enkeltpersonene som engasjerer seg i 

disse foreningene, og (2) gi en fortjent klapp på skulderen til de som har vært med på å bidra 

til å få til det vi har fått til, og inspirere til videre engasjement og tiltak. Det er viktig å 

understreke at denne festen ikke er en ren hyggefest med masse drikke eller internfest i 

tradisjonell forstand, men heller en liten påskjønnelse og oppmerksomhet rettet mot de som 

gjør en god innsats ved instituttet. Følgelig vil taler, utmerkelser og presentasjoner bære preg 

av at vi gjør dette for å si «takk for innsatsen, og stå på videre».  

 

Deltagerliste 

Foreningsfesten er et åpent og demokratisk arrangement hvor hver forening selv bestemmer 

hvem de ønsker å invitere. Fordi vi primært ønsker å holde festen for de som er aktive og 

engasjerte gir vi ikke foreningene carte blanche til å invitere alle medlemmer, men vi setter 

en maksgrense for hver forening, og så får de selv velge hvem som vil stille. I fjor ønsket FU 

at inviterte foreninger og antall plasser deles sammen med søknaden. Vedlegg 2 inneholder 

invitasjonslisten for i år. 

Vi ønsker primært å bruke anslag fra de fem siste årene på hvor mange vi tillater fra hver 

forening. Alle foreninger som i henhold til nye instituttretningslinjer regnes som tilknyttet IFI 

vil bli invitert. Vi har derfor kuttet ned på noen foreninger og beregner ca. 170 invitasjoner. 

Budsjettet baserer seg på dette anslaget.  

Vedlegg 1: Deltagerliste fra foreningsfesten 2016 

Vedlegg 2: Invitasjonsliste for foreningsfesten 2017 

 

Tentativ plan for kvelden 

Tid Aktivitet Beskrivelse 

19.00 Velkomstdrink Enkel mottakelse utenfor Simula-auditoriet med velkomstdrink 
og mingling. Konferansier ønsker velkommen og informerer 
kort om kveldens planer. 

19.30 Middag i kantinen Tapasmiddag. Vi bruker mesaninen. 

20.00 Taler, sanger, 
utdelinger og 
presentasjoner 

Spesifisert i neste avsnitt. 

21.30 Foreningsquiz og 
konkurranser 

Spesifisert i neste avsnitt. 

23.00 Festen flytter ned 
til Escape 

Vi stenger lokalene og flytter alle ned i kjelleren Escape. Vi 
slår oss sammen med deres fredagspub og fortsetter festen 
der. 
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Taler, utmerkelser og presentasjoner 

Vi ønsker å ha en konferansier for kvelden. Hvem det blir er ennå ikke avklart, men vi har to 

kandidater. Vi bruker en egen scene foran den store veggen som podium for taler, allsang og 

presentasjoner. For å få frem det sanne formålet med denne festen ønsker vi i løpet av 

kvelden å ha følgende innslag: 

- Korte taler om viktigheten av innsats, samt inspirasjon rundt studentforeningsmiljøet 

Her tenker vi på nylig avgåtte pamper, FU-koordinator etc. som kan fortelle om 

viktigheten av et godt studentforeningsmiljø. 

 

- Kort presentasjon av nye foreninger 

Leder eller andre representanter for nye foreningen kommer opp og sier et par ord 

om hvem de er, hva de driver med, og hvilke større ting de har jobbet med i det siste. 

 

- Allsang 

I fjor hadde vi allsang i regi av Cyb. Det fungerte godt. Vi ønsker å få til noe 

tilsvarende i år. 

 

- Utdelinger 

Selv om alle har gjort en god jobb er det noen som har gjort en ekstra solid jobb. Det 

er derfor ønskelig å trekke frem disse på podiet slik at vi for alvor får gitt disse en 

ordentlig klapp på skulderen. Dette har gjennom årene blitt en viktig del av 

foreningsfestens formål. Nåværende leder (eller andre i foreningen) gir en rask 

presentasjon av vedkommende, og deler så ut en plakett.  

 

Foreningsquiz og konkurranser 

Erfaringsmessig ønsker vi å begrense antall konkurranser, og i all hovedsak ønsker vi én 

stor konkurranse: 

- Foreningskonkurranse 

En battle eller quiz mellom de ulike foreningene. Hvem vet egentlig mest om de andre? 

Oda Sofie Dahl Eide, Celina Moldestad og Lone Lægreid deler på ansvaret som 

underholdningsansvarlig og står for gjennomføringen av dette. 

 

Budsjett 

Som budsjettet viser har vi ingen egenkapital da det søkes om penger til dette 

arrangementet uavhengig av foreningenes egenøkonomi. Dette er et dagsarrangement som 

skal gå i null, og det bør ikke koste noen forening noe å gjennomføre dette. Derfor ønsker vi 

å understreke hvordan hele prosjektet avhenger av tilskudd fra FU. Budsjettet er utformet i 

henhold til SIO-Læringsmiljøs budsjett- og regnskapsmal. Alle utgiftsposter er spesifisert i 

vedlegg 3. Budsjettet er oppdelt etter inntekter og henholdsvis faste og variable kostnader. Vi 

vet fortsatt ikke hvor mange som faktisk melder seg på arrangementet, men vi tar som 

tidligere nevnt utgangspunkt i årets invitasjonsliste (vedlegg 2). 

Vedlegg 3: Budsjett 
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Egenandel 

Vi tar i denne søknaden utgangspunkt i at det kommer 170 personer på arrangementet. Som 

tidligere diskutert ville det ideelle vært om hver forening kunne sponset egenandelen til sine 

medlemmer, men dessverre har kun de færreste foreninger anledning til å gjøre dette.  

For å dekke alle våre utgifter trenger vi til sammen 540 kroner per deltager. Dette beløpet er 

11 kroner høyere enn i fjor. Dermed øker også de utgiftene som ikke dekkes gjennom 

egenandelen. Vi har forsøkt å gjøre alle innsparinger som er mulig, men det har vist seg 

umulig for oss i komiteen å rydde opp etter festen, spesielt når ansvaret for opprydding av 

fellesarealer utenfor festens område (f.eks. foreningskontoret) tilfaller oss. Derfor har vi lagt 

inn en post for rydding slik at vi kan lønne de som stiller opp, evt. innhente ekstern hjelp. 

Utover dette har matkostnader økt noe, men vi har forsøkt å dekke det inn ved tilsvarende 

reduksjon i drikkebudsjettet.  

Alternativet er som tidligere å øke egenandelen på festen til 200 kroner per person, noe som 

vi redusere støtten fra Fordelingsutvalget per deltager til ca. 330 kroner. Men fordi vi jobber 

med variable tall må vi samtidig anta at antall deltagere også synker ved økt egenandel og 

dermed vil også behovet for økt støtte fra FU stige for å kunne dekke over faste kostnader. 

I fjor innvilget Fordelingsutvalget (jf. ettersøknad behandlet 11. november 2016) en støtte på 

380 kroner per deltager, mens vi i år altså søker om støtte på 390 kroner per deltager. Dette 

er et tilsvarende tall som ble godkjent i 2015. Med utgangspunkt i 170 deltagere beløper 

søknadssummen seg derfor til 66.300 kroner. 

 

Spesifisering av utgiftsposter 

4310 ”Catering: tapasmiddag” 

Denne posten dekker tapasmiddag. Til tross for rabatten vi mottar fra Elvebredden Catering 

gjennom universitetets rammeavtale har mat- og serviceprisene fortsatt økt. Vi har i år valgt 

tapasmiddag levert av enten Stunt Squad eller tilsvarende catering, noe som sparer oss for 

litt penger. Vi velger tapasmiddag av flere årsaker, men først og fremst fordi det er høytidelig, 

og samtidig fritar oss for spesialbestillinger for vegetarianere, allergikere og andre med 

matintolleranse eller restriksjoner.  

Vedlegg 5: Tilbud fra cateringselskap 

 

4320 ”Drikke til middagen” 

Vi ønsker å servere drikke til maten, enten øl eller vin. Ved påmelding krysser man av for 

hvorvidt man ønsker øl eller vin, og så kjøpes dette inn fra butikk, Vinmonopol eller Escape til 

kostpris. Vi vil også ha et alternativ for de som ønsker alkoholfrie alternativer. 
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4320 ”Velkomstdrink” 

Denne posten er et ledd i å gjøre dette til litt mer enn en middag, og planen er å ønske alle 

velkommen med en liten velkomstdrink. Utgiftene går til å kjøpe inn 15-20 flasker med billig 

musserende, samt plastkopper, og alternativer for de som ønsker alkoholfritt. Dette er færre 

flasker enn i fjor, så vi skalerer tilbake til tross for flere deltagere. Dette vil bli servert utenfor 

Simula-auditoriet før vi flytter oss inn i kantinen.  

 

5200 ”Gaver” 

Vi får hjelp fra flere personer/enheter som vi gjerne vil takke med en gave. Først og fremst 

kantinen hvor vi får låne bestikk og utstyr til 160 personer gratis. Det ville ellers vært en stor 

utgiftspost. Videre får vi hjelp fra drift med lyd- og scene, noe som også sparer oss for 

penger. Administrasjonen hjelper til med oppbevaring og gjennomføring i forkant og i 

etterkant av arrangementet. Til slutt har vi inngått en avtale med husøkonomen om at vi 

slipper ekstra rengjøring mot at vi vasker, noe som også resulterer i besparelser. Derfor har 

vi valgt å kjøpe en symbolsk gave til disse personene/enhetene som takk for stor toleranse 

og godt samarbeid. 

 

6010 ”Leie av scenegulv og lys” 

Etter å ha forhørt oss med diverse foreninger er det lite som tyder på at vi får dekket denne 

utgiftsposten. Vi forsøker å bruke UiO sentralt og RF-Regi til disse formålene, men har 

tidligere møtt på kollisjoner med andre viktige arrangementer (f.eks. UiO-festivalen), og da 

må vi ha budsjett som tillater alternativer. Dersom vi klarer å oppdrive noe, vil denne utgiften 

utgå, og beløpet blir ført tilbake til FU. 

 

6020 ”Premier til konkurranser” 

For å holde stemningen oppe, samt skape litt uskyldig rivalisering, har vi planlagt et par 

konkurranser, deriblant foreningsquiz. Til dette trenger vi et par premier, og utgiftene her er 

stort sett symbolske. 

 

6700 ”Pynt og dekor” 

Vi har planlagt å pynte med duk, servietter, bordpynt og navnekort. Til dette trenger vi 

diverse småartikler. Vi går for det billigste vi finner, men har erfaringsmessig lært at dette blir 

dyrere enn først antatt og vi har derfor måttet oppjustere budsjettet noe. Dette er også skalert 

opp de siste årene på grunn av ytterligere deltagere forventet til bords. 

 

6780 ”Vakthold” 
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Søknaden hos TA krever vakthold, men vi har ikke fått avklart om vi eventuelt kan bruke 

interne vakter. Escape har som tidligere sagt seg villig til å bistå med vaktgruppen om vi 

skulle trenge vakter, men alt tyder på at vi blir nødt til å bruke to G4S-vektere á 400kr per 

time eks. mva.  

Vedlegg 6: Plantegninger over areal som skal benyttes 

 

6810 ”Plaketter til utmerkelser” 

Ref. avsnittet om utmerkelser ønsker vi å hedre enkelte personer som har gjort en 

ekstraordinær innsats over flere år for de ulike foreningene. Til disse ønsker vi en ramme og 

et diplom. Utgiftene i sin helhet går til å dekke 14 rammer á 85 kroner.  
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Vedlegg 1: Deltagerliste fra foreningsfesten 2016 * 

Forening Navn 

> FF Preben Aas 

> FF Ole Kristian Rosvold 

> FF Odd-Tørres Lunde 

> FF Per Wessel Nore 

> FF Suhas G. Joshi 

Adm. Jonas Modahl Mørkås 

Gjest Sara Elisabeth Larsen 

Gjest Julie Christina Rødje 

Gjest Maren Susanna Rullestad 

Gjest Marte Stulen Aamodt 

Gjest Brit Kjerschow Jevne 

Applitude Kai Chiem 

CYB Jan Furulund 

CYB Thor Marius Kokvik Høgås 

CYB Jessica Ruth Scott 

CYB Nikolas Papaioannou 

CYB Nikolas Harlem Eide 

CYB Silje Merethe Dahl 

CYB Marius Høgli Aasarød 

CYB Cindy Madeleine Svendsen Ceesay 

CYB Ada Lucyna Wasala 

CYB Andreas Nyborg Hansen 

CYB Nils Luis Ramirez Hiorth 

CYB Morgaine Wood 

CYB Henrik Steen 

CYB Frederic Fort 

CYB Aleksi Luukkonen 

CYB Edgar Andorsen 

CYB Kaja Stene 

dagen@ifi Magnus Thorstensen 

dagen@ifi Bernhard Bornstein 

dagen@ifi Svein Bendik Manum 

dagen@ifi Halvor Hølmebakk Mangseth 

dagen@ifi Mehdi Noroozi 

dagen@ifi Andreas Kemkers 

dagen@ifi Norah Nguyen 

dagen@ifi Rune Hovde 

dagen@ifi Andreas Lind-Johansen 

dagen@ifi Anna Maria Bukalska 

dagen@ifi Malin Aandahl 

dagen@ifi Marte Pedersen 

Defi Kai Chen 

Forening Navn 

Defi Magnus Søyland 

Defi Ingrid Viddal 

Defi Sigrid Bakås 

Defi Sebastian Mangseth 

Fadderstyret Larry Parker 

Fadderstyret Christopher Alexander Trotter 

Fadderstyret Saru Subaschandran 

Fadderstyret Anna Sofie Schei 

FIFI Sebastian Oliver Søberg 

FIFI Gard Njåtun Krøyer 

FIFI Espen Wøien Olsen 

FIFI Hans Sætre 

FIFI Esten Leonardsen 

FUI Aksel Kvalheim Johnsby 

FUI Helga Nyrud 

FUI Hans Petter Taugbøl Kragset 

FUI Nicolai August Hagen 

FUI Esben Segalstad Slaatto 

FUI Ole Herman Schumacher Elgesem 

FUI Erik Andreas Vesteraas 

FUI Sebastian Søgaard Hansen 

FUI Vetle Bu Solgård 

FUI Mathias Ramm 

FUI Mathias Ciarlo Thorstensen 

FUI Bjørn Ivar Teigen 

FUI Johan Haavik 

FUI Magnus Li 

FUI Emilie Hallgren 

Ifi Makers Adrian Helle 

Ifi Makers Jonathan Ringstad 

Ifi Makers Krister Borge 

Ifi Makers Sindre Hovland 

Ifi Makers Tobias Noreng 

Ifi Makers Rein Oterholm 

Ifi Makers Srod Karim 

Ifi Makers Per Daniel Thorsrud 

Ifi Makers: Sonen Kine Gjerstad Eide 

Ifi Makers: Sonen Jan Ole Skotterud 

Ifi Ordenen Johanne Håøy Horn 

Ifi Ordenen Mathias Johan Johansen 

Ifi Ordenen Veronika Heimsbakk 

Ifi Ordenen Arne Hassel 
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Forening Navn 

Ifi Ordenen Torgeir Lebesbye 

Ifi Ordenen Vegard Angell 

IFI Sjakk Joakim Lindquister 

IFI Sjakk Sigurhjörtur Snorrason 

IFI Sjakk Kim Jonatan Wessel Bjørneset 

Index Lana Vũ 

Index Kjetil Bugge Kristoffersen 

Index Uy Tran 

Index Helene Holter 

Index Soheil Dabestani 

Index Linn Eirin Paulsen 

Index Jon Even Thorjussen 

Index Farrukh Manzoor 

Kodeklubben Tjerand Silde 

Kodeklubben Nora Tessem 

MAPS Lars Tveito 

MAPS Sigurd Kittilsen 

MAPS Tore Norderud 

Mikro Elsie Mestl 

Mikro Isak Bjørn 

Mikro Marius Lunder Lillestøl 

Mikro Nirusan Tharmanathan 

Mikro Erlend Ofstad Norendal (alumni) 

MNSU Ina K. Berentsen Kullmann 

MNSU Kristin Hubred Nygård 

MNSU Mathias Vege 

MNSU Anja Maria Aardal 

MNSU Hanne Tresselt 

MNSU Christina Eide 

MNSU Margrethe Kristiansen 

MNSU Marcus Lima  

Navet Kristin Brænden 

Navet Oda Sofie Startup-Rollup 

Navet Hanna Rognerud 

Navet Simon Oliver Ommundsen 

Navet Celina Moldestad 

Navet Hans Fredrik Fahle 

Navet Daniel Gynnild-Johnsen 

 

 

Forening Navn 

Navet Anton Abilov 

Navet Magnus Olden 

Navet Amund Øgar Meisal 

PI:SK Axel Rosén 

PI:SK Katarzyna Korsak 

PI:SK Adrian Eriksen 

ProgNett Henning Lund-Hanssen 

ProgNett Øyvind Egede-Nissen 

ProgNett Vegar Molvig 

ProgNett Aulon Mujaj 

ProgNett Kristoffer Mjelva 

Rotor Karl Thomas Hauglid 

Rotor Jørgen Gamre 

StartUiO Ellen Katrine Sveen 

StartUiO Nina Bakås 

StartUiO Hans Fredrik Vestneshagen 

StartUiO Per Edvard Sundemann 

StartUiO Henning Aleksander Nesgård 

Svett Einar Antonsen 

Svett Christian Resell 

Svett Jonas Rudlang 

Svett Nicolai Skogheim 

Teknat Henrik H. Løvold 

Teknat Hans Jørgen F. Nygårdshaug 

Teknat Andreas Truchs 

Teknat Vegard Dønnem Søyseth 

Teknat Camilla E. Stenberg 

Teknat Kristoffer Aune Solheim 

UiO Paintball Tor Jan Derek Berstad 

UniPlay Daniel Lange 

UniPlay Synne Baumann 

Verdande Heidi Sand 

Verdande Terese Skjong 

Verdande Kudakwashe Chambwe 

Verdande Tina Steinstø 

Verdande Kristin Sunde 

Verdande Mahasty Assi 

 

* merk at denne listen kun inneholder betalende deltagere som spiste og drakk, mens det 

også var 12 deltagere som kom senere, deltok uten å spise, eller var innom i løpet av kvelden  
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Vedlegg 2: Invitasjonsliste for foreningsfesten 2017  

Foreninger Kvote for aktive medlemmer 

Applitude 4 

Cybernetisk Selskab 20 

dagen@ifi 12 

Designforeningen Defi 6 

Fadderstyret 5 

FUI 12 

FIFI 6 

Ifi Makers/Sonen 5 

IFI-Sjakk 4 

Index 6 

MAPS 5 

Mikro 6 

Navet 10 

PI:SK 6 

Prognett 6 

Svett 4 

UiO Paintball 2 

Verdande 8 

MNSU 4 

IFI-ordenen 7 

FU 2 

Foreningsfestkomité 7 

Foreningskontakter 3 

Pamper og buffer 20 

Total: 170 
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Vedlegg 3: Regnskap fra foreningsfesten 2016 

Rekvisita Kroner   Drikke Kroner   Mat Kroner 

Duk 1 170,00   Eplemost 299,80   Stunt Squad 40 320,00 

Champagneglass 542,56   Øl 11 123,20       

Kaffebeger 54,00   Liereple 298,00       

Ølglass 91,20   Juice 195,60       

Plastglass 25,30   Brus 129,20       

Kaffeskje 66,33   Alkoholholdig drikke 15 399,50       

Vinglass 528,48             

Tallerken 15cm 297,92             

Tallerken 23cm 567,04             

mva 835,71             

Dekor 721,00             

Rød løper 1 200,00             

Køskiller 256,00             

Armbånd 1 725,00             

Plastfolie 66,00             

Plastposer 2,97             

Bordkort 233,00             

Tape 55,80             

Tampong 19,90             

Lys RF 600,00             

Bonger 3 240,00             

Sum 12 298,21   Sum 27 445,30   Sum 40 320,00 

                

Total sum 80 063,51             

 

Regnskapet ble sammen med en rapport godkjent på FU-møtet fredag 11. november 2016. 
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Vedlegg 4: Budsjett for foreningsfest 2017 
  Ved 170 oppmøtte 

 
 

     

 

Egenkapital Antall Stykkpris Totalt 

1900 Kasse 

  

0 

1920 Brukskonto 

  

0 

1925 Sparekonto 

  

0 

 

Sum:     0 

     

     

 

Faste kostnader Antall Stykkpris Totalt 

5050 Honorar til ryddehjelp 3 800 2400 

5200 Gaver til drift, kantine, renhold, adm. og økonom 5 400 2000 

6010 Leie av scenegulv og lys 1 4000 4000 

6020 Premier til konkurranser 10 150 1500 

6700 Pynt og dekor (inkl. bordduk, servietter etc.) 1 3500 3500 

6750 Arrangementkostnader til underholdning 1 
 

1500 

6780 Vakthold, G4S 6 400 2400 

6810 Plaketter til utmerkelser 15 85 1275 

7790 Andre kostnader (papptallerkener, glass etc.) 1 

 

2200 

 

Sum:     18375 

     

     

 

Variable kostnader Antall Stykkpris Totalt 

4310 Catering: tapasmiddag * 170 265 45050 

4320 Drikke til middagen 170 125 21250 

4330 Velkomstdrink 170 40 6800 

 

Sum:     73100 

     

     

 

Total kostnad     91475 

 

Kostnad per person     538,1 

     

     

 

Inntekter Antall Stykkpris Totalt 

3200 Egenandel 170 150 25500 

3450 Støtte fra Fordelingsutvalget 170 390 66300 

 

Sum:   540 91800 

     

 

Resultat     325 

 

* Utover mat inkl. dette levering, returkasser, serveringsutstyr etc. 
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Vedlegg 5: Tilbud på catering fra Stunt Squad 

 

 

Kjøttboller thai style 

Kjøttboller av svin med ingefær, chili, hvitløk, koriander, limeblad og sitrongress 

 

Laksefilet ketjap manis 

Helstekt laksefilet med søt soya og appelsinskiver 

 

Biffkjøtt i rød curry 

Biff og grønnsaker i kokosmelk med curry 

 

Kylling satay 

Ovnstekt kylling med peanøttsaus 

 

Marinert scampi 

Pannestekt scampi marinert i soya og chili 

 

Syrlige grønnsaker 

Syltede, marinerte rotgrønnsaker og pak choi 

 

Nudel- og tangsalat 

 

Hvit ris 

 

Rekechips 

Med sweet chilisaus og frisk koriander 

 

265,- ink 15 % mva 
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Vedlegg 6: Plantegninger over areal som skal benyttes 

Tegningsgrunnlag © Lund Hagem  

Arkitekter AS og Zinc AS.     

Bearbeiding v/Terje K. 

 

Ole Johan Dahls hus, plan 1, sørenden 
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Ole Johan Dahls hus, plan 2, sørenden 

 

 

 


