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Vår kafeteria er åpen

Mandag - Lørdag kl. 09 - 21
				 Søndag kl. 10 - 21
Arrangement etter avtale
BJØRNEN ODNES
Et naturlig stoppested

BJØRNEN ODNES
For livets anledninger

Hos oss kan du velge retter fra I tillegg tilbyr vi et utvalg av
vår kalddisk eller bestille
Baristakaffe, samt ekte
middag fra vår a la carte meny. varm sjokoladedrikke.
Vi tilbyr reduserte porsjoner
til reduserte priser.

Fersk nytraktet kaffe og
nystekte vafler.

Vi spanderer kaffe til alle våre
middagsgjester.
Vi har soft-is hele året.

Velkommen til oss!

Moderne selskapslokaler som
kan tilpasses små og store
selskaper.

Her ser vi sammen på våre
lokaler, menyer og skreddersyr
ditt selskap.

Hos oss kan dere møtes i alle
livets anledninger.

Peisstue og egen inngang med
adskilt toalettanlegg

Kontakt vår booking for avtale
om et uforpliktende møte.

Utleie av festlokale med bar,
kjøkken, toaletter og uteplass
i vår underetasje.
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BJØRNEN ODNES
Gratis utkjøring
Søndre- og Nordre Land

BJØRNEN ODNES

I nordende av Randsfjorden

Vi tilbyr gratis utkjøring av en
variert cateringmeny i Søndreog Nordre Land.
Vi har også catering til Gjøvik,
Toten og Etnedal mot et lite
kjøretillegg.

NYHET!
Utleie av dekketøy og utstyr
til ditt arrangement.

Se meny på våre web-sider.

Se www.komplett-catering.no
for ytterligere informasjon

Vi har 4 vertikaldelte hytter
med totalt 8 leiligheter og
sengeplass til 45 personer.

I vårt nærområde finner du
flotte turmuligheter sommer
og vinter.

Døgnleie fra kr. 1150,2 soverom, wc/dusj, kjøkken
og stue.

Kort vei til badeplass og gode
muligheter for fiske- og
friluftsliv.

Vi tilbyr uke/mnd. leie på
egne betingelser.

Dokkadelta og Odnesberget
ligger i vårt nærområde.
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BJØRNEN ODNES

et midtpunkt i regionen.
* Lillehammer 65 km
* Valdres 70 km
* Hadeland 65 km
* Gjøvik 30 km
* Dokka 10 km
* Hov i Land 15 km

@BjornenOdnes

Følg oss på facebook
for ferske nyheter og kampanjer.

BJØRNEN ODNES eftf. AS
Etablert i 1987

Bjørnen drives i dag av andre
generasjon i familien Olsen,
sammen med en flott gjeng
lokale kokker og servitører.

Oranisasjonsnr.:
NO948834510MVA

Vi er i overkant av 20 ansatte
fordelt på 11 årsverk.
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Sentralbord:
Tlf. 61 12 60 00
Vakttelefon:
Tlf. 92 01 00 06

