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GAMMELT OG NYTT: restaurant sjøboden har rent interiørmessig vært gjennom en meget vellykket rehabilitering.  bEGGE 
FOTO: GEir hANSEN

I den siste tiden har restau-
ranttilbudet i Son utviklet seg 
i spennende retning. Steder 
med fokus på kvalitet og 
helårsdrift utgjør et tilbud 
mossinger burde være misun-
nelige på.

– For bare et par år siden var det som om 
man slo av bryteren i slutten av august og 
ønsket folk tilbake neste sommer. Nå er Son 
et sted man absolutt bør besøke hele året 
hva restauranttilbud angår, lød Pølsas opti-
mistiske preludium da vi møttes ved inn-
gangen til Sjøboden. 

Varmen på innsiden fristet mer enn filoso-
fiske betraktninger om småbyer i vinter-
dvale, så vi åpnet døren og gikk inn i den 
fredede bygningen fra 1700-tallet. På høyre 
side er det et åpent kjøkken, mens man inn 
til venstre og i 2. etasje har restaurantloka-
let. 

Vi ble umiddelbart møtt og ønsket velkom-
men av en blid servitør. Bordet for kvelden 
var med utsikt mot havna og de siste sol-
strålene. Interiøret og de rehabiliterte loka-
lene er en fryd for øyet og vitner om stor es-
tetisk sans. Det gamle og rustikke er kombi-
nert med funksjonalitet og modernitet på 
forbilledlig vis. 

Menyen på Restaurant Sjøboden er ikke av 
de lengste og mest mangfoldige, men vit-
ner om et kjøkken som tar sesong og råva-
rer på alvor. Alle rettene er priset separat 
som a’ la carte, eller man kan velge tre, fire, 
fem eller seks retter for henholdsvis 465, 
555, 625 eller 675 kroner. 

– Dette er langt fra avskrekkende priser der-
som kjøkkenet leverer i stil med innholdet i 
menyen, mente Vaffel’n og foreslo at vi 
skulle gå for fem retter. 

Pølsa applauderte og forsynte seg av det 
varme rundstykket og smøret mens meny-
en ble studert. Valget var tatt, hvilket inne-

Helstøpt på 
Restaurant 
Sjøboden 

Dette var den 
beste måltidsopp-
levelsen vi har hatt

!
SJØbODEN: sentral plassering i son.

DAGENS
SPiSESTED
Restaurant Sjøboden, Storgata 27 Son
Tlf: 465 44 811. 

Åpningstider: Tirsdag -lørdag 17:00 – 
00:00, Søndag 15:00 – 21:00

miljø ✸✸✸✸✸✸

meny ✸✸✸✸✸

mat ✸✸✸✸✸✸

service ✸✸✸✸✸

verdt prisen? ✸✸✸✸✸✸

totalt 34/36
(Matkarakteren teller dobbelt)

 
Poenggivningen til serveringsstedene som 
besøkes skjer ut fra det konseptet som det 
aktuelle  spisestedet markedsfører seg under, 
og er ikke en sammenligning med spisesteder 
med en annen profil.

bar at vi kunne vente oss to forretter, to 
hovedretter og dessert. Vinkartet er ikke av 
de største men viser at restauranten tar vin 
på alvor. Vaffel’n valgte å be servitøren fin-
ne noen glass som matchet maten mens 
Pølsa måtte nøye seg med alkoholfritt øl og 
isvann. 

Den første retten var en fin servering av 
Nordens kaviar; løyrom fra Kalix. De små 
smaksrike og sprø rognkornene kom med 
potetkrem, chips og syltet rødløk. En ny og 
spennende måte å servere løyrom på som 
fungerte meget godt med flott balanse i 
smaker og teksturer. Oksehalesuppen som 

fulgte var en dyp og rik buljong med smaks-
rikt halekjøtt og sprø butterdeig. Etter to 
retter konstaterte vi begge at dette var det 
beste vi hadde fått i dette embetes medfør. 
Hovedrettene stod ikke tilbake for starten. 

Skal vi sette fingeren på noe så må det være 
at ueren med skalldyrfrikasse hadde fått litt 
mye varme. Den smaksrike fisken var ørlite 
grann på den tørre siden. Like fullt en rett 
vi gjerne spiser igjen. Kjøttretten var nakke 
fra ibericosvin. Dette er svinekjøtt fra griser 
som beiter på eikenøtter og fôres opp for å 
ende opp som verdens beste skinke: pata 
negra. På Sjøboden serveres det smaksrike 

og saftige kjøttet med ristede hasselnøtter, 
løkkrem og rødvinsjy. Nok en vinner-rett!

Vi var ved reisens slutt og Pølsa fikk sin ost, 
mens Vaffel’n hadde gått for det søte. Pølsa 
lune geitost var en prefekt slutt på et stort 
måltid med mye mat. Vaffel’ns dessert nes-
ten var i meste laget. Det var mektig, godt 
veldig søtt. Den aromatiske kremen og 
eplekompotten var helt nødvendige for å 
balansere den sprø hjemmelagde smultrin-
gen. 

Etter så mye mat hadde det nok vært enda 
bedre med en frisk dessert. Det var tid for 

oppsummering og vi var ikke i tvil, dette 
var den beste måltidsopplevelsen vi har 
hatt i vår karriere som restaurantanmelde-
re.

Vaffel’n mente at servitøren burde presen-
tert vinene og måtte en gang be om å få et 
nytt glass med vin. Dette avspeiles i en fem-
er for service. Med en regning på 1543 kro-
ner for det hele var vi ikke i tvil. Vi er snart 
tilbake. Anbefales på det varmeste!

!
Et kjøkken som tar 
sesong og råvarer 

på alvor. 

SiDE 24/25
MAT

5 på topp
✸Sjøboden 34
✸Refsnes Gods 31
✸Husmann 29
✸Mikrobryggeriet 29
✸Chillì s 29


