
Din neste gode matoppleving 
er kun ein dagstur unna

Med kjærleik for lokal  
mat og kultur, velkomen til  
Mandelhuset på Tysnes.

Som ei kvit perla, heilt i sjøkanten i Våge på Tysnes, ligger Mandelhuset. 

Dei tre gamle kvite husa med grønt listverk  
på den gamle dampskipskaien var tidligare  

 
No er det ein lun og koselig restaurant der  

I år anbefaler me at du tar dagsturen  
din til Tysnes,  du får verkeleg dei gode  
mat- og naturopplevingar.

Poteter og storfe kjem  
frå nabogarden. 

Fisken og skalldyra, får me rett  
på kaien frå lokale fiskarar. 

Våge, Hegglandsvegen 4  |  5680 Tysnes  |  T: 534 32 100  |  E: booking@mandelhuset.no
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Din neste gode matoppleving 
er kun ein dagstur unna

Som ei kvit perla, heilt i sjøkanten i Våge på Tysnes, ligger Mandelhuset. 

Poteter og storfe kjem  
frå nabogarden. Fisken og skalldyra, får me rett  

på kaien frå lokale fiskarar. 

booking@mandelhuset.no

Har du lyst til å bli kjøkkensjef for eit aldeles strålande kjekt og dyktig lag på Mandelhuset?
(Ja laget, det er oss på bildet altså!)

__________

Mandelhuset er ein fin stad. Ja, - me synest faktisk det er ein nydeleg stad. Det synest våre 
gjester og! Plassert sentralt i Våge på Tysnes. Ein liten ferjetur frå Halhjem + eitt 

minutts gange og du finn oss i eit vakkert maritimt miljø. Til oss kjem fastbuande,
 hyttefolket, båtturistar, - og alle dei andre som og vil ha ei unik smaksoppleving og god

 atmosfære. Me er her for både kvardagar og fest!

Hos oss får du kokkelere med dei finaste lokale råvarer og kople det mot flytande 
smaksopplevingar litt lengre bortanfrå. På kaien utanfor restauranten leverer fiskarar fersk 
fisk og skaldyr. Og inni hjarta av Mandelhuset finn du topp moderne lokale med varme og 

sjel i veggane. Og framifrå fine folk!

Så om du har relevant erfaring, er strukturert og nyskapande, og i tillegg har lyst til å skape 
eit godt arbeidsmiljø og gode gjesteopplevingar, - ja då vil me gjerne høyre frå deg!

_________
Skri�eleg søknad sendes til, Patrick Madsen på epost: patrick@mandelhuset.no

Søk innen 30. november 2021. 
Stilling kan tiltredes frå 1. februar.  For den rette kandidaten kan me vera villig til å venta lengre.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Patrick Madsen, tlf: 48198346

Mandelhuset søker kjøkkensjef
__________

Det finnest jobbar.

Og det finnest spennande jobbar!

Det finnest kjøkkensjefar.

Og det finnest spennande kjøkkensjefar!


