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Nikkers, Hvelvet og Bryggerikjelleren:

VI GJØR HVERANDRE GODE
Kenneth Simsø på Hvelvet, Morten Myhre Skråtengen på Nikkers og Kjetil Liljebäck på Bryggerikjelleren. Konkurrenter,
kolleger og gode venner. Nå venter de årets storinnrykk, for som Kjetil sier
– Ukene før jul er det sinnsykt mye folk som går ut.

Av Åse Kari Gravråk

De er samlet rundt bordet på Nikkers. I peisen knitrer det godt mens
praten går lystig og lett om utelivet på Lillehammer. De er definitivt
ingen døgnfluer disse tre, til sammen har de nærmere 50 år med
erfaring fra bransjen.
– Her i byen må man finne sin vei, eller sin nisje. Og det er vi gode
på, sier Kjetil. Hvis du går på Nikkers en onsdag, på Hvelvet en
torsdag og på Bryggerikjelleren en fredag skal det gi gode, men ulike
opplevelser.
– Hvis et par gjester hos meg er ute etter et større utvalg av biff enn
det jeg kan tilby, sender jeg de opp til Kjetil. Eller hvis de vil bruke
150 kroner på en middag kan jeg anbefale en toretters på Hvelvet.
Jeg vet at de leverer, derfor framsnakker vi hverandre, sier Morten.
Framsnakking
De mener at framsnakking og godt samarbeid er spesielt viktig i en
småby som Lillehammer. Dette også nøkkelen til at Kjetil, Morten
og Kenneth fortsatt er her.
– Vi har kjent hverandre i 20 år og er konkurrenter, men hvis alle
hadde tenkt meg og mitt hadde ingen kommet så godt ut av det.
Det å dele til hverandre er viktig når du driver i denne bransjen,
vi gjør hverandre gode. Og at vi har litt supplerende elementer som
tilbyr forskjellige ting til forskjellige anledninger, det er det som gjør
oss sterke.

Mer kvalitetsbevisst
I og med at vi reiser mye mer enn før, gjør at vi også stiller større
krav når det gjelder mat og drikke. Men Lillehammer som liten by
er langt fremme i forhold til lignende småbyer. Du kan dra til Oslo
og Trondheim og finne mange gode plasser, men vi har samme
kvalitet på Lillehammer. Og prisnivået på alle restaurantene er helt
overkommelig, det er der det bør være for at man skal holde en viss
standard. Man får som regel det man betaler for.
Tidene forandrer seg, husk å booke bord!
Desember og utelivsbransjen har forandra seg. Første julebordshelga
er det alltid World cup, og gjestene er alltid like overraska for at det
ikke er ledig bord å oppdrive. Booke bord er stikkordet.
– Lillehamringer er flinke, de booker tidlig, sier Kenneth. – Men nå
har det blitt sånn at du bør booke bord uansett hvilken ukedag og
sesong det er. Det gir restauranten tid til å planlegge, det gir gjestene
en bedre opplevelse og det gjør kvelden mer helhetlig. Det var ikke
nødvendigvis sånn på 80-tallet, men det har forandret seg.
Lørdager kl. 19.00, nesten gjennom hele året, får man ikke bord fordi
det er så mange som vil ut å spise. Mange booker bord mandagen
etter de har vært hos oss, de vil sikre seg samme dag, samme lokale,
samme meny neste år. Da vet vi at det er på plass, og vi planlegger
deretter.

Hele byen leverer
– At store arrangementer går så bra på Lillehammer er også fordi
at hele byen leverer når det skjer noe, mener Kenneth. – Uansett
om du skal på Hurtigruta-cup, Ingalåmi, World Cup eller andre
arrangement så leverer hele byen. Dette gjør at Lillehammer er
levende gjennom hele året, det er kjempebra for handelsstanden,
restaurantbransjen, alle sammen.
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Når vi drar lasset sammen bidrar det også til at flere folk vil komme
til byen og bruke butikkene, restaurantene og kafeene. Da Heim
kom mente en del at nå kommer det til å bli ganske tomt i andre
restauranter. Det stemte jo ikke, de fant sin greie. Det har bare blitt
enda bedre for oss alle etter at de kom.
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DETTE ER NIKKERS
På Nikkers satser de på øl og variert hverdagsmat. Her kan du droppe innom uten at du
har planlagt hele kvelden. Nikkers er “hytta
i byen”. De har fokus på tremøblement og du
skal få litt hyttefølelse. Her er det lun stemning
og fyr på peisen. I helgene er det rock´n roll
og gjenkjennelig partymusikk. Av og til levende
musikk, men til vanlig DJ som leverer samme
type musikkprofil som et live band.

DETTE ER HVELVET
Restauranten ligger i den tidligere Norges Bank-bygningen på Stortorget og her får du god
hjemmelaget mat i en hyggelig og historisk ramme.
De siste årene har Hvelvet jobbet bevisst for å vise at de ikke er den formelle restauranten
som besøkes kun ved spesielle anledninger. Derfor innførte de for noen år siden to-retters
middag til en rimelig penge fra kl. 16-18 på hverdager. Litt av poenget er at folk skal oppleve
at det ikke er så stivt som man kanskje får inntrykk av når man ser den mektige bygningen
utenfra.
Julemenyen er klar og Hvelvet serverer lutefisk hver dag. Det er veldig populært. Før jul i fjor
serverte de 1,1 tonn (!) med lutefisk på Hvelvet.
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I 2. etasje ligger Nikkers Sport. Her vises
fotballkamper fra de store ligaene, ishockey,
Tour de France, langrenn, skiskyting, hopp,
boksing, golf og alt annet av sportsbegivenheter. I tillegg kan du spille shuffleboard,
sjakk og dart. Nikkers Sport er liksom lekestue
for de voksne. I tillegg til sportsbaren er det
en egen nattklubb i 2. etasje, et intimt lokale
med egen bar og dansegulv.
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DETTE ER BRYGGERIKJELLEREN
Bryggerikjelleren er byens biffhus. Biffen kommer de aldri til å slutte å servere, selv om de har
gode fiskeretter også. Restauranten, som ligger i en gammel bryggerikjeller fra 1955 og som
ble brukt til å lagre bryggeriets øltanker, har i en årrekke vært et perfekt møtested for et godt
måltid. Før i tida var det gjerne slik at Bryggerikjelleren hadde sitt eget klientell, slik er det ikke
lenger. De har fått en annen tyngde som restaurant, noe de har satset helt bevisst på, og de
har alle typer gjester. Nå fram mot jul blir det live jazz i baren annenhver fredag.
Når det gjelder julemat bør ribba nevnes. Den er kortreist fra Øyer, grisen har gått i fjellet hele
sommeren og den har blitt mata opp på bakevarer. Ribbe er ikke bare ribbe, denne er helt
spesiell. Men husk å forhåndsbestille julematen, du får den ikke på alla carte.

