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Pressemelding fra Café Miðgard i Nannestad  
 

4 lokale Nannestad-jenter åpner ny kafé på Nannestad Torg,  

mandag 2. desember klokken 12.00 
 

Vi er 4 lokale damer fra Nannestad (fra 30 til 61 år) som ønsker å skape et hyggelig og raust 

samlingssted midt i bygda. - Vi er alle fire opptatt av nærmiljøet, interessert i god mat og rene 

råvarer, og at bygda vår skal ha en café som blir et naturlig valg for den som vil kose seg med en kaffe 

og kake, eller ønsker en god lunsj som metter, sier daglig leder Hilde Bratlien 

-Vi vil legge til rette for bl.a strikkecafé, barseltreff, kulturkvelder og happy hour! Happy hour ønsker 

vi å prøve ut for å motivere til at vi ikke trenger å kaste mat som er igjen etter en dag. Lite svinn er 

også en tanke bak selve menyen, vi satser på kvalitet og ikke kvantitet, og forsøker å ha lite matavfall 

og kasting av mat, sier Tone Granaas. - Mange har sagt at de syntes vi er tøffe som går igang med 

kafé, vi tenker at det er jo bare å prøve! Man angrer vel stort sett kun på det man ikke gjorde, så her 

er vi optimistiske og klare til å gå igang!, sier Granaas energisk.  

 - Menyen vil bestå av en mix av det urbane og det landlige. Du får kjøpt en vanlig kaffe med 

napoleonskake, men også en latte med en croissant. Eller kanskje en mer ungdommelig frappé med 

en nylaget belgisk vaffel? Et variert utvalg av det søte, og en lunsjmeny som byr på både salater, 

suppe, og ikke minst gode, rause blingser. «Lun ælj i blings» håper vi vil falle i smak som stedets 

karbonadesmørbrød. Med saftige elgkarbonader fra Hadeland, lager vi et litt annerledes 

karbonadesmørbrød som vil mette, sier Anne Kathrine Døhlen som også skal være en av de ansatte. 

Det blir foreløpig 2 ansatte ved Café Miðgard, og eierne selv må trå til med dugnadsinnsats. - Vi 

håper etterhvert også å kunne samarbeide med Nannestad videregående, kanskje andre lokale 

institusjoner/bedrifter, og være et sted man kan få litt jobbtrening, tilføyer Hilde Bratlien. 

- Interiørmessig satser vi på gjenbruk og redesign, sier Anne-Marie Sandaunet Granaas. Vi har funnet 

gjemte skatter, handla på Finn.no og Øras, og ønsker å lage god stemning og kos med en miljøvennlig 

profil. Vi kommer også til å selge lokale produkter som honning, saueskinn og bøker fra lokale 

forfattere som Vidar Geist.  

Nannestad er fylt med historier fra Vikingtida og det inspirerte oss til navnet. Miðgard er stedet i 

norrøn mytologi der menneskene bor, i jordens midtre. Vi håper at også Café Miðgard vil være et 

sted der menneskene vil treffes – midt i bygda! – avslutter Anne-Marie. 
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Foto: Privat 

Fra venstre: Anne-Marie Sandaunet 

Granaas (35), Anne Kathrine Døhlen 

(61), Tone Granaas (52), Hilde Bratlien 

(30) 
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