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›Lunsjguiden

Villa vesten
Jan Vardøen er irriterende flink til det han 
driver med. Villa Paradiso på Majorstuen  

er i så stor grad beviset på det, at de 
ansatte nesten er blitt blir late.

LONG & SHORT 
iváN kveRme (fOTO)

– Hø? Det lokalet? Ingen får jo til noe der, sukker 
Long.

Det er fristende å tro at november har farget humøret, 
men Long har alltid vært en spesielt lystig karakter. 

Likevel har han et poeng. Nok et spisested skal forsøke 
seg på dette tilsynelatende forbannede stedet. Lokalet ligger 
i krysset Ole Vigs gate og Jacob Aalls gate, et sted man skulle 
tro at det var godt mulig å ha sunn drift. Men stedet har vært 
plaget av ganske heftig gjennomtrekk. Konsepter og matopp-
levelser er kommet og gått, og nå er Villa Paradiso på plass.

Pizzarestauranten, som til tider oppleves som et vel-
smurt maskineri, finnes allerede både på Frogner og Grü-
nerløkka. Begge steder med en unektelig stor kundemasse 
og til tider høyt tempo. Sultne gjester som virrer rundt 
mens de lengselsfullt venter på bord og servitører med 
blikk i nakken for bestillingsklare gjester. 

Majorstuen-filialen åpnet i sommer, men testen på 
om et sted har livets rett kommer om vinteren, når nord-
menn valfarter mellom jobb og hjemmets lune hygge. 

Denne torsDagen er det grått ute. Inne er det rent 
og pent og veldig nytt. Et skilt beklager om det blir litt  

ventetid, men foreløpig er det bare tre bordsettinger 
denne torsdagen. 

– Lenge ble alt Vardøen tok i til gull. Men er det 
fremdeles en automatikk, spør Long. 

Han har siden åpning var en sterk tilhenger av 
Nighthawk Diner på Grünerløkka. Derfor var entusi-
asmen sterk da han inntok søsterfilialen med samme 
navn på Frogner. 

– Jeg har enda ikke vært der uten at det har vært en 
skuffelse. Det fremstår som en enigma hvorfor de ikke 
får den sjappa opp å gå, sier han. 

allereDe er Det en mer lovende start på  
Majorstuen. Lokalet er varmt og trivelig. Bordsettin-
gene summer av tilfreds lunsjstemning, og de to an-
melderne kjenner roen senke seg. 

– Vi er her for å spise pizza, spør Short, mens han 
studerer menyen. Det finnes både salater og andre 
alternativer. 

– Jeg ser ingen grunn til noe annet, sier Long. 
Han har allerede landet på den ganske så forut-

sigbare og trygge indiavolata. Pizza med tomat, fersk 
mozzarella, salame calabrese – etter sigende en sterk 
salami fra frittgående svartskogsvin, dandert med 
oliven, rødløk, pecorino-ost og oregano. 

Short har også landet på at det er i de enkle rettene 

kjøkkenet skal vise seg, og bestiller en capricciosa. 
– Jeg husker da dette het Mad Fork, men jeg husker 

ingenting av konseptet. Kanskje er det nøkkelen? Å 
skape en merkevare som folk oppsøker uavhengig av 
lokasjon, spør Short.

– Det må det være, for lokalet er kjekt. Det bare hav-
ner akkurat utenfor allfarvei, sier han, og gløtter de 75 
meterne bort til Bogstadveien. 

I mellomtIDen er det allerede blitt klart for 
mat. 

 – Indiavolata er en pizza som ser god ut, med sine 
ganske mange ingredienser. Spesielt pecorino-ostens 
hvite prikker gjør dette til en visuelt tiltalende pizza, 
sier Long. 

Men idet pizzaen lander på bordet, pussig nok på en 
litt for liten tallerken, brer også skepsisen seg. Er denne 
pizzaen litt for bløt? Litt for vandig? 

Ting kan tyde på det, men skepsisen overtas av  
pizzaens himmelske smak. Her er det både solid styrke 
fra salamien og god sødme fra tomatsausen. Mozzarel-
laen gir en nødvendig balanse mens pecorino-osten 
viser at den ikke bare er til pynt. 

– To oster på en pizza blir aldri feil, men det er når 
alle ingrediensene kommer sammen på denne måten 
at det virkelig blir godt. Dette er en svært god pizza du 

klassIker: maten er 
nydelig og atmosfæren er blant 
byens beste, men servicen står 
dessverre ikke til terningkast seks.
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får lyst til å spise igjen. Dette er en av Oslos beste, og 
den er såvidt ikke for løs og vandig. 

Også Shorts enkle valg viser seg å være en kompli-
sert fusjon av smaker. Sprø og salt bunn, med smak-
full skinke og akkurat passe smeltet ost. 

– Jeg elsker at danderingen er så italiensk. Det skal 
ikke være like mengder sopp overalt. Det skal være 
sopp. Basta. 

Soppen er for øvrig en herlig detalj. Her er det 
langt fra hermetikkens forbannelse. Derimot er det 
en smakfull og spretten liten sopp som danderer 
mesterverket. 

EttEr at matEn blE sErvErt, forsvant 
servitøren. Hun blir ikke sett igjen. 

– Mens maten er fantastisk, må jeg lure på om det 
har vært fest her dagen før. For serveringsstaben er 
som sunket i jorden. 

– Det er bare tre bordsettinger her, så litt service 
burde ikke være en utfordring, istemmer Long. 

Til slutt må Short rusle i baren for å be om regnin-
gen, som ligger i et annet rom. Der sitter servitøren og 
spiser, mens en kollega viser frem ting på telefonen 
sin. 

Regningen blir det en annen kollega som til slutt 
tar seg av. 

– Maten og stemningen i dag er så sterk at servicen 
ikke er nok til å vippe ned karakteren. Til det er piz-
zaen rett og slett for god, og kokken her vet hva han 
driver med. Men hjelpe meg, dette var unødvendig, 
sier Short. 

De rusler ut i gråværet. I restauranten har serve-
ringspersonalet forsvunnet, og ingen merker at de to 
gjestene er ved å forlate etablissementet.

– Jan Vardøen er en perfeksjonist og en kunstner 
når det kommer til mat og drikke. Men det gjør ikke 
at resten kan sove på vakt, sier Long. 

lunsjguiden@finansavisen.no

Anmelderne Long & Short er dine følgesvenner i jakten på gode 
steder for forretningslunsj eller en matbit i arbeidstiden.

Villa Paradiso Majorstuen er laget på samme suksess-
fulle pizzaoppskrift som sine to søsterrestauranter. 
Og endelig ser det ut som lokalet kommer til sin rett. 
Maten er nydelig og stemningen lun, men servicen var 
en anelse fraværende. Gå dit for pizzaen. 

 � Sted: Jacob Aalls gate 28.
 � Tid før maten kom: 14 min.

 � Pris lunsjretter: 97 – 225 kr.
 � Besøkt: 29.11.2018.

villa Paradiso majorstuen

The Salmon: Kombinert restaurant og opplevelsessenter som 
tilbyr røkte, gravete, kokte, stekte og friterte varianter av den 
rosa delikatessen.  (31.10.18)

Festningen Restaurant: God service, nydelig mat og en av Oslos 
beste beliggenheter gjør Festningen til et sikkert kort. (4.8.18)

Lille Herbern: En kort fergetur fra Bygdøy. Fantastisk uteservering 
i vannkanten og enkel, ujålete og smakfull mat.  (17.7.18)

Troys: Burgerhull i veggen i Torggata. Lager utmerkede burgere med 
like godt tilbehør. Et naturlig sted for en burgerelsker.  (17.10.18)

Ling Ling by Hakkasan: Maten er av topp kvalitet og bærer preg av 
godt håndverk.  (10.7.18)

Restaurant Edda: Til tross for en tullete beskrivelse er menyen god, 
håndverket på kjøkkenet solid og servicen sjarmerende.  (7.7.18)

Dim Sum by Taste of Asia Stemningen er lun og dumplingsene en 
sikker vinner til lunsj.  (30.10.18)

Il Colosseo: Gjennomført italiensk helt ned til de rutete dukene. God 
mat og svært hyggelig, men litt fraværende betjening.  (25.9.18)

Baltazar Ristorante & Enoteca: Atmosfæren og rettene er lunere 
enn innetemperaturen på Baltazar Ristorante & Enoteca. Både mat 
og service har et forbedringspotensial. (15.8.18)

Skur 33: Fantastiske omgivelser ved bryggekanten, men maten 
klarer dessverre ikke følge opp. (11.7.18) 

C’est la Bab: Kebab på Solli Plass, med god service, men kjøkkenet 
når ikke helt opp. (13.11.18)

Amundsen Bryggeri & Spiseri: Lun restaurant ved rådhuset med 
noe pubpreget meny. Bedre egnet for en vennelunsj enn kunde-
pleie.  (8.11.18)

Cantina Cortina: Uformell trattoria i Folketeaterpassasjen. Hyggelig 
service, men ytterst varierende nivå på maten.  (9.10.18)

Bølgen & Moi Briskeby: Egentlig en nydelig beliggenhet, men bærer 
preg av årevis med dansing på bordet. Maten er god, men litt uopp-
finnsom og tung. (5.10.18)

Vaaghals: Virker som et sikkert valg for en forretningslunsj.  
Dessverre  ingen nasjonalromantisk reise i norsk mat.  (19.9.18)

Beach Club: Den legendariske hamburgerrestauranten på Aker 
Brygge har ikke lært noen nye triks, og stamkundene har for lengst 
flyttet på seg.  (20.9.18)

Olivia: Olivia har alltid vært en trygg havn, men sjelden har det vært 
mer lunkent og kjedelig å søke ly. (9.8.18)

Bacchus spiseri og vinbar: På menyen er det noe for enhver smak. 
Stikk gjerne innom for en rask, men pertentlig lunsj uten unødven-
digheter.  (6.8.18)

Hotel Bristol: Det gjør vondt å si det, men Vinterhaven og Bibliotek-
baren har, smakløs mat og uoppmerksom betjening. (11.9.18)

Herregårdskroen: Uteservering i flotte omgivelser, men dessverre 
skorter det på både mat og service. Spesielt med tanke på de høye 
prisene.  (19.6.18)

* Vi tar forbehold om at restaurantene kan ha endret meny siden vi var der.

6: Oppsiktsvekkende bra i alle ledd.
5: Gjennomført høyt nivå og bortimot feilfri mat og service.
4: Et over gjennomsnittlig godt restaurantbesøk.
3: Bra, men har en del å jobbe med.
2: Spiselig, men ikke verdt pengene.
1: Finn på noe annet å gjøre.KA
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