
 

CHAI NASHTA 

Nydelig indisk 

100 eller 150 kroners rett. Den dyreste kommer i form av Dahi Murgh, kylling med hele 
krydder i en yoghurtsaus. Og pyaz pulao, vegarisk fritert løk og ris med koriander-chutney. 
Og nanbrød. Mye mat altså. Og skikkelig, skikkelig godt er det også. Mye nærmere indisk 
mat som i India enn hva som er vanlig her på berget. Rene, distinkte smaker. Dette er mat 
laget med stolthet og kjærlighet. 
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NOI 

Frisk fisk 

Det er alltid en glede når noen tenker utenfor boksen og byr på nye kombinasjoner. Noi 
serverer et stykke perfekt bakt skrei oppå en herlig rød curry med kikerter, overstrødd med 
peanøtter og vårløk. En enkel, men sofistikert rett. Det er litt risky å gi det sarte fiskekjøttet 
selskap av chili og smakssterke urter, men her er balansen perfekt. Til en hundrelapp er dette 
et røverkjøp. 
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TI SPISERI 

Fantastisk skrei! 

Skrei - Norges kanskje beste råvare - er i sesong akkurat nå. Den kan lages på tusen måter. I 
Tis versjon, til 150 kroner, er fisken pannestekt til flakete perfeksjon. Den hviler på pastaen 
risoni og en paprikasaus som byr på sødme og litt hete. Sprøstekt chorizo og iberico gir salt, 
tekstur og mer hete. På toppen, sprø, tynnskåret fennikel og ruccola. Ellevilt godt! 
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CHOPAN TANDOORI 

Her blir du stappas! 

Skikkelig sulten? Skikkelig, skikkelig sulten? I andreetasjen på IMS byr de på indisk 
sikringskost: Mild og myk chicken tikka masala, fin ris, kjedelig salat, sprø papadums, stor 
hvitløksnan, raita og smakfull mangolassi (drikke) for 150 kroner. Ikke spektakulær indisk 
mat på noen måte, men store mengder mat og skikkelig valuta for pengene. 
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DELIKATESSEN 

Tallerkenrenser 

Finfin vri på den indiske vegetarretten aloo gobi. Delikat, flaket skrei, knasende, krispi 
poteter og bakt blomkål med tyggemotstand, toppet med lime, koriander, cashewnøtter og 
granateple. Tilsauset med en forsiktig, men smakfull masalasaus. I sum blir det en skikkelig 
tallerkenrenser. 

Ikke veldig mye mat, men veldig god mat, velkomponert for anledningen, slik Delikatessen 
pleier å gjøre det. 
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HEKKAN 

Velsmakende kaloribombe 

Hekkan har laget en liten asiatisk vri på sin 100-kroners burger denne uka, og serverer den 
med hoisinsaus og en asiatisk kålsalat. I tillegg kjører de på med rikelig med sterk jalapeno-
majones, ost og chili. Et skikkelig graps å spise, så ikke server denne på første date. Smaken 
er som vanlig upåklagelig. Du får en valgfri brus på kjøpet. 
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JAI HIND 

Solid inder 

Ok, så har vi kanskje spist denne retten noen ganger her etter hvert, men en god butter 
chicken kan med fordel gjentas. Hos Jai Hind serveres den i store porsjoner til 100 kroner 
denne uka, noe som må kalles et godt kjøp. Store, møre stykker av kylling bader i rikelig med 
aromatisk saus, og du velger selv chilistyrken. God, luftig ris og rikelig med frisk salat følger 
med. 
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ROYA 

Knallgod vaffel 

Sånn har du ikke smakt vaffel før! På Roya er den (spinat)grønn og toppet med ceviche av 
laks, friske grønnsaker og urter. Ceviche er rå fisk “kokt” i syren av sitrus. Her er fin 
syrlighet, sødme fra mango og vaffel, myke teksturer kombinert med sprø biter av rødløk og 
reddik. Eneste, vesle minus: Min vaffel var for tykk, det ble for mye deig. Knallkjøp til 100 
kroner! 
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SABI SUSHI 

Det lille ekstra 

Sabi skal være synonymt med kvalitet, med Omakase-mester Roger Joya svevende over 
vannene. Velg mellom meny til 100 eller 150. Gikk for den dyreste. 14 biter. Omakase nigiri 
(2 biter), tempura med laks, laks med avokado og lakserogn, tempura scampi med sjøgress. 
Dette er skikkelig bra sushi, pent anrettet. Med det lille ekstra bling-et som skiller den fra 
mengden. 
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GAMLAVÆRKET 

God bestemormat 

Tradisjonsmat laget med kjærlighet og god tid kan være nydelig, spesielt på en litt kjølig dag. 
På Gamlaværket serverer de en varmende kjøttsuppe til 100 kroner, sammen med godt brød 
og smør. Veldig god kraft, møre biter av lammekjøtt, byggryn, selleri og gulrøtter. Litt vel 
møre grønnsaker, men likevel en fin og velsmakende rett. 
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ISUSHI 

Fargerik sushi 

iSushis 13 biter til 100 kroner ser ganske sprekt ut. Her får du smake 6-7 ulike varianter, og 
ikke bare variasjoner over laks. Her er ulike farger, tilsynelatende variasjon både i tekstur og 
smak. Problemet er at det meste på tallerkenen smaker ganske likt og ganske lite. Framfor alt 
smaker det av ris, tross alle de ulike elementene. Men pluss for forsøket på variasjon! 
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LILLE BANGKOK 

Kykkeliky 

150-retten på Lille Bangkok, som ikke pleier å skjemme seg ut når det er matuke på Sandnes, 
er rett og slett en kombinasjon av de fire 100 kroners rettene. Gul karri med kylling. Panaeng 
karri med kylling. Phad Kaproa. Som er kylling. Og wok med …kylling! Ett annet protein 
hadde vel ikke skada? Den gule og kaproaen var best. Litt tamt. Har gjort det skarpere før. 
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LILLE INDIA 

Knallgod kylling, men... 

Relativt nye Lille India byr på knallgod, mør, saftig, irrgrønn kylling marinert i yoghurt, 
hvitløk og krydder. Tilbehøret holder ikke helt samme standard. Kurrant, gul, krydret ris og 
en forsiktig, tomatisert tikkasaus. Brukbart. Salaten av kinakål og oliven er overhoppbar. Til 
150 kroner burde det vært bedre. Men kyllingen, altså, den var storveis. 
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PLAGIAT BAR 

Brukbart i baren 

Man skal ikke kimse av et godt ostesmørbrød til drikkevarene, og det er akkurat det du får for 
hundrelappen på Plagiat bar. God Jærost og cheddar på kjedelig, hvitt brød, jalapeño, 
gressløk, vårløk, srirachamayo og pickles. Ved siden får du knallgod hjemmesylta pære med 
anis- og nellikhint. Ikke et kupp, men til et glass? Absolutt brukbart. Tynn firer. 
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PUNK SUSHI 

Punk piknik 

16 biter god sushi for 100 kroner er en god deal. Punk, en søster av Hekkan, er nå 
representert både i hjembyen Sandnes og i Stavanger. Tempura scampi med sjøgress, 
råmarinert kveite, sashimi. Dette er skikkelig gjort. Punk er en take away, ikke en sitt ned. 
Men i det herlige vår-været er dette perfekt piknik-mat. Ta det med på Ruten. 
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106 E 

God, men litt tørr kylling 

106E er en foodtruck. Her serveres vietnamesisk gatemat. På Madugå byr de på take away Ga 
Roti til 100 kroner. Ga Roti er karamellisert kylling med saus, ris og salat. Ris og salat er jo 
ris og salat. Dermed står det på kyllingen. Den - og særlig sausen - var gode på smak. 
Problemet var at kyllingen dessverre var litt tørr - og ikke veldig varm. 
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BRAAI 

Tamt fra grillen 

Braai, by the BBQ Boys, ligger pent til innerst i Vågen, i Kulturhuset. Med en stor 
uteservering til de fine dagene.Braai (afrikaans for grilling) byr på sørafrikansk kyllingkarri i 
brød, med en liten sidesalat. Kun take-away fram til 16.00. Uten bestikk er dette en krevende 
øvelse å spise. Helt greit, litt kjedelig, på smak, men salaten smakte ingenting. En 
forglemmelig affære. Husk å be om bestikk! Og serviett! 
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HEREFORD AND FRIENDS 

Kjedelige grillspyd 

På Hereford serverer de en rett med to grillspyd med henholdsvis oksekjøtt og svinekjøtt til 
150 kroner, lagt opp på den typen brett de har på amerikanske bbq-restauranter. Tilbehøret er 
en streit hoisinsaus og en jalapeno-bearnaise som bare smakte smør, tjukke pommes frites, 
løkringer og coleslaw. Kjøttet var dessverre ganske kaldt. En temmelig kjedelig og uinspirert 
rett. 
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ROYAL THAI 

Slappe nudler 

Den thailandske klassikeren pad thai kan smake fantastisk, men det er også fullt mulig å lage 
en ganske kjedelig og likegyldig variant. Det Royal thai serverer denne uka, havner dessverre 
i sistnevnte kategori, og det beste man kan si om den er at du får mye mat for en hundrings. 
Hovedsakelig risnudler, med noen spredte kyllingbiter og en ganske søtlig og ellers pregløs 
saus. 
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SANDNES SUSHI 

Stusslig sushi 

Åtte makibiter med mango og laks. Mangoen er så iskald at den knapt kan spises. Laks og ris 
er ok. Makirullen med sprø tempura scampi og hint av avokado, også den i åtte biter, er mye 
bedre. Men altså, dette er helt standard vare. 100 kroner for 16 biter er en god pris, men 
smaksløkene får ikke kjørt seg voldsomt her. Greit nok, men det finnes bedre sushi i Sandnes. 
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INSIDE ROCK CAFÉ 

Smakskollisjon 

I sin kyllingburger til 150 kroner prøver Inside å kombinere smaker fra cirka seks 
land/kjøkken: Panert kyllinglår og fries fra USA, indonesisk/amerikansk bbq-marinade, 
italiensk parmesan, mexicanske tortillachips, fransk briochebrød og en mangosalsa som 
smaker som pakistansk mango lassi. Går alle disse smakene i hop? Nei. De kolliderer - og 
overdøver all smak av kylling. 
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KOKO 

Kylling uten smak 

Hva sier du til tre friterte kyllinglår og pommes frites til 150 kroner? Jeg sier nei. Så å si 
ukrydret kylling med syltynt frityrdekke som har alt untatt smak. Pommes frites-en er brukbar 
og rikt saltet. Til dette får du en flat coleslaw rett fra dusinhylla og chilimayo som verken 
knurrer eller biter. Sorry, men dette holder ikke. 
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SAKURA 

Fritert sushi 

Når jeg tenker på sushi, tenker jeg framfor alt på rå fisk. På Sakura byr 150-kronersvarianten 
på Madugå mest på frityr: To friterte scampi, som smaker frityr. Åtte biter fritert maki, der 
laksen i midten har fått så mye varme at det tranaktige trenger gjennom i smaken. (Og, av alle 
ting, med sursøt chilisaus på). Og fire triste biter nigiri med laks. 
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