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I FN-byen 
Arendal mik-
ser Fusion of 
Asia japansk, 
kinesisk,  
vietnamesisk 
og thailandsk 
mat til topp-
karakter.  

Fantastisk fusion

R
yktene om en ny kuli-
narisk opplevelse på 
Langbryggen i Arendal 
har også nådd Smith og 
Smule. 

– Take away restau-
ranten Bonsai Sushi har slått ut veg-
gen til det gamle Tapperiet i Lang-
bryggen og utvidet med restauranten 
Fusion of Asia. Nå sier ryktene at det 
er mulig å få asiatisk gourmetmat der, 
sa Smule.

– Jeg husker første gangen jeg spiste 
sushi, istemte Smith. 

– Jeg kan ennå huske smaksopple-
velsen som eksploderte i munnen, da 
jeg smakte miksen av rå fisk, søtlig 
sushiris, soyasaus, pepperrot og wasa-
bi. Det er noe med den smaken som 
skaper avhengighet, sa en sulten 
Smith.

– Du trenger ikke like fisk, for å el-
ske sushi.

Fulle av forventninger entret Smith 
og Smule lokalet en torsdag kveld. En 
høflig servitør kom med menyen. 
Blant en rekke retter bestemte Smith 
og Smule seg for å gå for «Delux sus-
hi», en meny satt sammen for to per-
soner. 

Menyen besto av Nigiri sushi, som 

er tradisjonell sushi, sashimi og Maki 
mono – restaurantens signaturrett. 

På bordet kom et vakkert trefat fylt 
med havets fristelser, ved siden av et 
fat med makiruller. 

– Vi begynner med signaturretten. 
Den er varm, sa Smith, sulten som all-
tid.

Små ruller med kongekrabbe og gå-
seleverpaté innbakt i varm filodeig, 
fikk Smith til å tenke på sitt første 
stevnemøte med sushi.

– Noe helt nytt i munnen. Det salte 
krabbekjøttet sammen med den kraf-
tige smaken av gåselever, utfyller hver-
andre perfekt. 

Smith og Smule måtte nærmest 
krangle om bitene. Smith vant. 

– Jeg begynner på sashimien, sa 
Smule. 

Hos Fusion of Asia var de tynne ski-
vene av rå fisk, biter av laks, tunfisk og 
den japanske fisken yellowtail. Alt 
dandert på en seng av frisk hjertesalat, 
med japansk grønn tangsalat og se-
samsaus til.

– Jeg skjønner nå hvorfor det er vik-
tig med sesamsaus til sashimi, sa 
Smule. 

– Den salte, litt krydrete sausen er 
perfekt til filetene.

– Det smaker utrolig ferskt. Som om 
filetene er tatt rett fra havet og inn på 
restauranten, sa Smith, som akkurat 
var ferdig med signaturretten. 

De lette sashimifiletene var en rik-
tig fortsettelse etter den mektige sig-
naturretten.

– Men det er godt det er mer mat på 
bordet. Jeg har absolutt plass til mer, 
sa Smith.

De tradisjonelle sushibitene, rå fisk 
med ris, besto av skjell, scampi og fisk. 
Makirullene var utradisjonelle. Inni 
ruller av tang hadde kokken laget en 
paté av chilimajones, laks og tunfisk. 

– Nok en overraskende smaksbom-
be, sa Smule.

– Dette hadde jeg aldri kommet på 
selv.

Til maten drakk Smith og Smule en 
flaske Chablis, «Vincent Dampt», fra 
2009. Vinen kostet 490. 

– Hvitvin og japansk fiskemat er en 
perfekt kombinasjon, var Smith og 
Smule enige om.  Utenfor var det blitt 
sent. Sushibitene var så gode, at Smith 
og Smule bare orket kaffe og en dess-
ert på deling. Desserten var hjemme-
laget karamellpudding med asiatisk 
ingefær, sorbé av kokos og sitron, dan-
dert med friske frukter. 

– Her er det virkelig ingenting å ut-
sette verken på mat eller service, sa 
Smith og Smule. Mette og euforiske 
gikk de ut i natten. Fusion of Asia ser-
verer sushi på høyeste nivå. God kvali-
tet på fisken, overraskende smaks-
kombinasjoner, vakkert dandert med 
en særegen dessert til slutt, akkom-
pagnert av god og informativ service. 

– Her må det bli beste karakter. 

I nyoppussede lokaler serverer kjøkkenet bak Bonsai Sushi asiatisk mat til toppkarakter.

 
Fusion of Asia

Med en karakterskala fra 1 til 10 jakter  
Smith & Smule på det gode måltidet. Maten 
blir vurdert ut fra type spisested, prisnivå og 
fra hva menyen lover. Det gode måltidet er 
hovedsaken, men dårlig service, renhold og 
rot vil trekke ned. Det vil i så fall bli  
kommentert.
Skalaen må lese slik at 1 er dårlig, 5 som for-
ventet, 10 er spesielt bra.
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