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NYE BRILLER?
FRIT VALG** MELLEM ALLE STEL* INKL. 

• tynde  
flerstyrkeglas

• bredt læsefelt
• hærdning

• antirefleks
• synsprøve

*Med få undtagelser  
**Kan ikke kombineres 
med andre tilbud.       

* 50% på brille nr. 2 * 50% på brille nr. 2 * 50% på brille nr. 2 * 50% på brille nr. 2 * 50% på brille nr. 2 *

FLERSTYRKEGLAS

KUN KR. 3.000,-
ENKELTSTYRKEGLAS

KUN KR.1.500,-

Vi kan li' 
østers
MADOPLEVELSER - Oy-
ster Trophy Week 2016 by-
der på arrangementer over 
hele landet med østers i 
centrum.

På Fanø er Oyster Trophy 
Week en del af Fanø Vade-
havsfestival med mange 
ture i naturen og flotte 
smagsoplevelser.

Mandag den 17. oktober 
serveres der østers hele da-
gen.

Foodtruck på færgen
Dagen starter med en 
østerstur på Vaden sam-
men med Oyster Trophy 
Weeks kokke, dommere, 
journalister og inviterede 
gæster,

Fra 14-19 vil ’Strien og 
dens omegn dufte af 
mad. 

Jan Gildams Food-
truck vil være parkeret 
ved ’Strien, og der bliver 

serveret kanapéer tilbe-
redt af lokale råvarer. Flere 
af Danmarks store kokke 
vil bedømme publikums 
østersopskrifter, mens en 
række af Danmarks bedste 
restauranter vil tilberede 
og servere spændende ret-
ter med østers fra pop-up 
restauranterne i ’Strien.

Der er gratis adgang. Dog 
betales der til restauranter-
ne for smagsprøver m.v.

Tekst: Lars H. Olsen

The Oyster King Cookbook - fræk og flot
BOGUDGIVELSE - Den 
17. oktober udgives en 
kogebog, der 

ikke er som ’alle de andre’. 
Østers er den vigtigste in-

grediens i alle 
opskrifterne! 

Bogen er 
udviklet og 
redigeret i et 
dansk / tysk 
samarbejde, 
hvor Fanøs 
Jesper Voss, 
Fanø Oy-
ster King, 
sammen 
med den 
tyske fo-
tograf 
Sven 
Sindt har 
skabt et 
værk af 
høj in-
terna-
tional 
klasse.

Blandt bidragsyderne til 
bogens mange opskrifter 
er Jakob Sullestad fra Søn-
derho Kro, Mads Lindquist 
fra Ambassaden, Tilde 
Rudbeck fra Rudbecks Ost 
& Deli, Lars Sejerup fra 
Kellers Badehotel og Paul 
Cunningham fra Henne 
Kirkeby Kro. 

Favoritopskrift
En af Fanø Postens favo-
ritopskrifter er friske vade-
havsøsters, to skiveskårede 
jordbær, et par dråber lime 
og frisk kværnet peber. 
Den måske perfekte ret, 
hvor det salte, søde, sure 
og umami giver en samlet 
smagsoplevelse af de store. 
Nemt, enkelt og fantastisk. 

En anden velbalanceret 
opskrift – som måske også 
kan friste dem, der har 

det lidt svært med østers 
– er ’Østers Priapos’, hvor 
soltørrede tomater, sorte 
oliven, chiliflager, peber 
og hvidløg blendes til en 
tapenade. Hver østers top-
pes med tapenaden og lidt 
knust feta. Gratinér øster-
sene i omkring 10 minutter 
ved 180°C.

Bogen er ’hård udenpå og 
blød indeni, enkel og samti-
dig noget helt særligt’ som 
Visit Denmarks direktør i 
Hamburg Mads Schreiner 
også beskriver vadehavets 
østers i bogens forord.

Mød Jesper Voss og Sven 
Sindt, når kogebogen lance-
res mandag den 17. oktober 
kl. 16 i ’Strien.

Tekst: Lars H. Olsen
Foto: Sven Sindt

En uge med fest og farver
VADEHAVSFESTIVAL - 
Lokale råvarer med østers i 
spidsen er hovedingredien-
serne i Fanø Vadehavsfesti-
val i efterårsferien. Festiva-
len finder sted i og omkring 
Hovedgaden samt i Fanøs 
natur.  

Mandag den 17. vil flere 
af landets stjernekokke 
komme til Fanø med pop 
up restauranter i ’Strien på 
Lindevej 5.

Vivi Skou flytter sin re-
staurant Babette fra Vor-
dingborg for en enkelt 

dag. Francis Cardenau og 
Rasmus Munk åbner en 
pop up restaurant, hvor 
der serveres østerssuppe.  
Fanø-færgen sejler til Fanø 
med en ’pop up færge’, hvor 
kokken Jan Gildam vil stå 
bag gryderne.

Lokale produkter
Restaurant Ambassaden 
serverer hele ugen lokalt 
inspirerede retter, og på 
Kellers Badehotel og Spise-
hus er der ’Østers & Cham-
pagne’ torsdag.

Fanøs natur er også en 
del af programmet med 
snapsetur, krabbejagt, 
østers-safari både dag og 
nat samt guidede ture til 
sælbankerne.

Vadehavsfestivalen er 
fyldt med aktiviteter i hele 
efterårsferien. Golf, østers-
konkurrence med nogle 
af landets ypperste kokke 
som dommere. 

Der er snapsetur, Vade-
havs Challenge løb, loppe-
marked, danseopvisning 
og meget meget mere. 

For børnene er der spæn-
dende tilbud fra aktiviteter 
til sanseoplevelser og leg. 
Der er blandt andet kok-
keskole, krabbejagt og po-
nyridning. Tirsdag er der 
græskarskæring ved Su-
perBrugsen.

Festlig afslutning
Onsdag byder på foredrag 
på Fanø Bryghus og Hallo-
ween optog i Hovedgaden.

Fredag den 21. er der linet 
op til dans under temaet 
Country med grupperne 
Memphis Boulevard og 
Bibi & Snifmusikere, der 
på skift indtager scenen i 
’Strien.

Lørdag skal der festes til 
80’er musik leveret af det 12 
mand store party orkester 
Night Affair.

Ugen blev indledt på 
Nørby Kro fredag den 
14. oktober, hvor der 
blev budt på spisning og 
underholdning med James 
fra ’Four Jacks’.

Se mere på www.fanoe- 
vadehavsfestival.dk og på 
www.oysterweek.dk

Tekst: Lars H. Olsen

Friske østers med lime, jordbær og peber – det er frækt.

FANØ
VADEHAVSFESTIVAL
En festival med Fanø delikatesser, mad, events & god musik
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Jan Gildams foodtruck finder 
du på færgen og ved 'Strien.


