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– Utsikten er helt rå! På godværs-
dager finner du ikke en finere plass 
i Norge! Mona Godø er ikke i tvil. 
Hun har fått ansvaret for den daglige 
driften i restaurant Vidsyn, og hun 
gleder seg stort til å ønske deg 
velkommen.

Av Åse Kari Gravråk

Restaurant Vidsyn skal først og fremst ha 
ordinær lunsjservering, men det blir også 
en litt finere avdeling med bordservering og 
egen meny. Restauranten vil følge alpinan-
leggets åpningstider frem til jul, og i rom-
jula blir det kveldsåpent i tillegg.
– Vi vil også se an utover vinteren om det 
er et marked for å ha kveldsåpent i helgene, 
sier  Mona.

Alpinco står som eier og Nermo Hotell har 
fått ansvaret for driften. Mona har tidligere 
vært ansatt på Egon i Lillehammer og har 
lang fartstid fra bransjen. Da hun ble spurt 
om hun kunne tenke seg jobben som daglig 
leder i restauranten trengte hun ikke lang 
betenkningstid.

– Jeg føler meg ydmyk og stolt som får lov 
til å bli med og starte opp dette her. Jeg 
begynte allerede i september. Da gjaldt det 
å få leverandøravtaler på plass, lage meny 
og ansette folk. Vi må nok være en stab på 
15-20 personer. Menyen vil bli i kjent og 
god Nermo-stil, kortreist og hjemmelaga 
mat.

Vidsyn blir en stor og spesiell restaurant 
med 250 sitteplasser inne og 200 ute 

– Det som er viktig for oss er at folk skal 
føle seg velkommen, at de blir sett. Også 
håper vi at folk fra bygda vil besøke restau-
ranten. Vidsyn skal være for alle, ikke bare 
for de som går og står på ski, sier Mona 
Godø.

Ny restaurant 
i Hafjell

Restaurant Vidsyn skal være for alle, ikke bare for de som går og står på ski
Mona Godø

Mona Godø skal drifte restaurant Vidsyn
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