
Turist i egen by 2019 

Ekstra tilbud som ikke står i programheftet: 

 

GRATIS ADGANG  

SALT ART & MUSIC 

Sommeren 2019 kommer det til å yre av liv som aldri før på Langkaia i Oslo! SALT steller i stand festivallignende tilstander - HVER UKE! 

Det blir foodtrucks med mat fra fjernt og nært, musikk, kunst, dans, film og mye, mye, mer! Siste helgen i april peiser vi på med offisiell 

åpning av kalaset og søndag 28. april er det i tillegg tid for Turist i egen by 2019. 

SALT inviterer til marked med Handmade in Norway, det blir DJ fra vår splitter nye utescene hele dagen og alle våre nye foodtrucks 

serverer mat og smakebiter fra sommeren som kommer. For hele familien blir det danse-workshop med Subsdans og Soul Session 

inviterer alle til å lære å kjenne rytmen i kroppen og danse på kaikanten! 

Adresse: Langkaia 1 • Åpningstid: SALT og kafé 11.00 - 23.00, Handmade in Norway 12.00 – 17.00, Subsdans 14.00 – 16.00, Soul Session 

16.00 - 19.00 

For mer informasjon se https://www.salted.no/  

 

SØRENGAS BADSTUE- OG HELÅRSBADEANSTALT   

Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt er en idealistisk forening for alle som har lyst til å bade i Oslofjorden når det er 

bitende kaldt (og når det er varmt). Badstuene ligger på Operastranda. Rett utenfor Operaen. 5 min fra Oslo 

Sentralstasjon. Pakk din bikini, håndkle og en flaske vann og nyt den varmeste badstuen i byen! 

Vi tilbyr gratis drop-in (opptil 1 time i badstua ved stor pågang) mellom kl. 9.00 - 11.00 

Adresse: Operastranda, utenfor Operaen • Åpningstid: 9.00 – 11.00 

For mer informasjon se https://www.sbha.no/   

 

RABATTER OG SPESIALTILBUD  

KIRKENS BYMISJON, I JOBB     

Sosiale entreprenører som selger gaver med mening Bli kjent med en annerledes butikk! 

På I jobb håndlager mennesker med rusutfordringer vakre produkter av resirkulerte materialer. Hos oss blir det som 

tilsynelatende er ødelagt til noe vakkert igjen! Vi er sosiale entreprenører som sammen med våre kunder gjør Oslo til en 

bedre og mer inkluderende by.  



Under Turist i egen by har vi 30 % rabatt på alt i butikken, og du kan også prøve deg som arbeider hos oss og lage ditt 

eget kort. 

Adresse: Fred. Olsens gate 3B • Åpningstid: 11.00 – 16.00 

For mer informasjon se https://kirkensbymisjon.no/i-jobb-oslo/ 

 

HITCHIKER  

Hitchhiker holder til i andre etasje på Mathallen og er inspirert av gatemat fra hele verden. Velkommen inn til en 

kulinarisk reise fra gatehjørne til gatehjørne hvor vi introduserer uimotståelige favoritter konstruert og gjenskapt med 

vår egen vri. Hos oss kan du få to land fra hver sin side av kloden kombinert i samme rett, og vi er kjent for å ta vare på 

tradisjoner såvel som å bryte dem.  

Menyen endres hyppig etter sesong og vi har et fokus på bærekraftige og økologiske råvarer. På Hitchhiker kan du nyte 

både enkeltretter og full meny, og vi legger opp til at gjestene våre skal kunne dele rettene og opplevelsen. I baren 

finner du et utmerket utvalg av flaskeøl, naturviner, drinker, bøker og eksklusiv merch. Stedet drives av Lava Oslo i 

samarbeid med Jan Robin Ektvedt. 

Vi tilbyr 10 % rabatt på mat denne dagen ved fremvisning av Turist i egen by-pass.  

Adresse: Vulkan 5, 2 etasje i Mathallen • Åpningstid: 12.00 – 17.00 

For mer informasjon se www.hitchhiker.no  

 

SMALHANS 

Smalhans, St. Hanshaugens knutepunkt og hele Oslos nabolagsrestaurant, har fokusert på deleretter og naturvin siden 

2012. Smalhans - et lavtysk ord som oversettes til «utsultetstakkar» eller på norsk «knapplevemåte» ble inspirasjonen til 

hvordan Smalhans er i dag. 

For oss betyr dette å finne leverandører som leverer kvalitetsvarer til riktig pris, utnytte råvarene til det fulle og egentlig 

se verdien i noe som andre ser på som verdiløst. Vi elsker å finne nye måter å bruke naturens vakre produkter på og på 

denne måten holde oss relevante i den fantastiske bransjen vi jobber i. I 2015 var vi så heldige at Michelin-guiden 

skjenket oss utmerkelsen «BibGourmand» som står for akkurat det vi har jobbet med siden oppstarten i 2012, altså å 

servere god og smaksrik til en billig penge.  

Vi tilbyr 10 % rabatt på mat denne dagen ved fremvisning av Turist i egen by-pass. 

Adresse: Ullevålsveien 43 • Åpningstid: 12.00 – 22.00 

For mer informasjon se www.smalhans.no 

 

  



HANDWERK VULKAN 

Vi er et dagbakeri, vi starter dagen om morgenen med å klargjøre deigene, fra kl 11 elter vi deigen og frem til klokken 2 

fermenteres deigen. De fleste brødene stekes så i løpet av kvelden. Vi ønsker brød med litt sødme slik at vi derfor har en 

kortere fermenterings prosess en andre bakerier. Vi bruker økologisk eller biodynamisk mel fra 3-4 produsenter i 

Skandinavia  

Bakeriet drives av bakeren Ernie Padevski og hans team i samarbeid med Lava Oslo. Bakeriet ligger i Maridalsveien ved 

Mathallen. 

Vi tilbyr 10 % rabatt på mat denne dagen ved fremvisning av Turist i egen by-pass. 

Adresse: Maridalsveien 15E • Åpningstid: 9.00 – 16.00 

For mer informasjon se www.handwerk.no 

 

SENTRALEN KAFÉ 

Sentralen Kafé er åpent fra tidlig og tilbyr masse godt til frokost. Her kan du få en god start på dagen, holde et møte, 

sette deg ned å jobbe i den romslige kafeen eller ta med deg en god kopp kaffe on-the-go. Vårt Debio-godkjente 

bakeri Handwerk leverer nybakte boller og brød av surdeig hver morgen, og vi samarbeider tett med flere gode 

leverandører for å sørge for at kvaliteten på serveringstilbudet alltid er i fokus.  

Sentralen Kafé serverer et godt utvalg til lunsj, menyen spenner seg fra enkle sandwicher, salater til den veldig populære 

dagens suppe. Vi tilbyr ett godt utvalg kvalitets te og kaffe, eller la deg friste av vårt utvalg av hjemmebakst og 

allergivennlige alternativer. Hver dag fyrer vi opp pizzaovnen for å tilby husets pizza til lunsj og middag. Når kvelden 

nærmer seg så fyller vi skapene med øl og vin slik at man kan kose seg både i kafeteria og i Vinterhagen.  

Vi tilbyr 10 % rabatt på mat denne dagen ved fremvisning av Turist i egen by-pass. 

 

Adresse: Øvre Slottsgate 3 • Åpningstid: 11.00 – 17.00 

For mer informasjon se www.sentralenrestaurant.no/kafeteria 


