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Fisk er ikke min favorittmat, men 
skal jeg først spise fisk bør torsken 
smake torsk og laksen smake laks.

AV ARIE KRIJGSMAN

Min ungdomstid tilbrakte jeg i fiskerbyen 
Esbjerg på den danske vestkyst, hvor jeg 
ble godt vant til fersk fisk. Jeg utviklet 
fintfølende smaksløker og luktesans 
når det gjelder denne råvaren. Jeg er 
ikke noe videre tilhenger av ymse fis-
keretter som bare smaker ”fisk”. Skal 
jeg først spise fisk bør jeg kunne skille 
mellom hva slags type fisk det er. 

  Det var derfor med stor skepsis at 
jeg entret restaurant «Fusion of 
Asia» på Langbryggen i Arendal. 
Generelt pleier jeg ikke å gå ut og 
spise på grunn av standard og 
prisnivå, men jeg hadde hørt 
mye godt om stedet og inviterte 
derfor familien på et restau-
rantbesøk. 

Laks til barna
På Fusion of Asia ble vi mottatt 
av en høflig betjening som viste 
oss til et bord. Vi var fire voksne 
og to barn i alderen fem til ti år. 
Menyen var omfattende, og si-
den jeg ville smake på det mes-
te ble jeg enig med servitøren 
om at vi skulle få litt av alt. Un-
gene fikk ris og frityrstekt laks 
og ble veldig begeistret da ret-

ten kom på bordet. 
Vi voksne bestilte husets rødvin, en 

Woodbrigde fra California til 350 kroner. 
Den viste seg å være vidunderlig fin og 
rund, bløt og kraftig på samme tid. Til å 
starte med fikk vi klassiske vårruller med 
sursøt saus, vietnamesiske vårruller med 
en oransjeaktig saus og en wonton med 
kjøttfyll.

Nydelig og delikat
Og så var det sushi da, det så jo veldig 
fint og delikat ut, litt nøling, før jeg 
puttet det i munnen - men for en her-
lig overraskelse! Ingen generell fiske-
smak, bare ren, frisk nytelse. Til og 
med tangsalaten var nydelig og frisk. 
Det var også noen små, grønne klat-

ter som viste seg å være japansk 
pepperrot, wasabi, og det var 
ikke rart at det bare var litt av 
det - for det er kruttsterkt. 

  Det var et variert utvalg av 
fisk pakket inn i tang, lagt på 
ris eller uten noe. Det var laks, 
kveite, tun, scampi, tunfisk og 
mere til.

Én ting er sikkert; Dette var 
så godt at hit kommer jeg igjen! 
Hvis du også kunne tenke deg å 
besøke Fusion of Asia  er det 
lurt å bestille bord på forhånd, 
og det sier jo også litt om ste-
dets popularitet.

Stilfull interiør.

Spisepinner kan være en utfordring for de som ikke har prøvd det før.

Helt rått


