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27. april åpner nye Oslo lufthavn,  
og hele Norge kan glede seg til mer 

plass, mindre kø og større utvalg.

GODE OPPLEVELSER  
HAR FÅTT STØRRE PLASS!

• 21 nye butikker
• 37 nye serveringssteder
• 11 nye sikkerhetssluser

• 40 nye selvbetjente innsjekkingsautomater
• 34 nye innsjekkingsskranker



Avgangshall
Departure hall

AVGANG DEPATURES



Utgang  
Gates A B C Innland  

Domestic
Utgang  
Gates

Utgang  
Gates

D E F

F

Utland  
International

Tilbud fra 27.04



Innland  
Domestic

Ankomsthall  
Arrival hall

ANKOMST ARRIVALS



Utland 
International

Tilbud fra 27.04



MAT & DRIKKE

Hos Humle & Malt får du lokalt 
brygget kvalitetsøl – og et eget øl 
brygget eksklusivt for Oslo lufthavn. 
Blant matretter finner du Humle & 
Malts viltburger med søtpotet, samt 
Ølbrød med St. Kristina skinke og 
norsk brie.

Hos Ritazza får du deilig barista- 
kaffe, bakervarer og spennende 
småretter. Du får også italienske 
favoritter som tiramisù, håndlaget 
focaccia og italienskinspirerte 
burgere.

Hos Jamie’s Deli er det fokus på 
de gode råvarene. Her får du blant 
annet ferskt tilberedte superfood 
salater, superfood wraps, hjemme- 
laget pizza og deilige sandwicher.

Hos W.B. Samson får du 
ferske bakevarer, brød og kaker  
og deilig baristakaffe. Du finner  
også favoritter som kanelboller  
og surdeigsbaguette med gruyère 
og cottoskinke.

Hos Bølgen & Moi Food Garage 
får du uventende, velsmakende 
og frydefulle matopplevelser. Blant 
signaturrettene er Mamma Moi’s 
komper med kålrot og saltet lam og 
Trond Moi’s klassiske fiskesuppe.

Hos Starbucks får du kaffe i 
mange ulike varianter og klassikere  
som Frappuccino og Caramel  
Macchiato. Er du sulten eller bare  
har lyst på noe søtt, så kan du også  
få småretter eller bakervarer.

Hos Parken kan du få deilig  
baristakaffe og et bredt utvalg  
av sandwicher, focaccia og små- 
retter. Du kan også få hjemmelaget 
yoghurt, hjemmelaget smoothie og 
friskpresset juice.

Hos Seafood bar kan du få alt fra 
velsmakende rekesmørbrød, fersk 
østers og sushi til kremet fiskesuppe. 
Er du tidlig ute kan du starte dagen 
med en champagnefrokost.

Hos Pizza Hut får du ekte ameri- 
kansk pizza med et bredt utvalg av 
topping. Velg mellom hel pizza eller 
enkle stykker. Du får også tilbehør 
som salat, nachos og dressinger.

Hos News bar får du kaffe, ferske 
brødvarer, smørbrød og salater. 
Baren har alle rettigheter samt et 
stort utvalg av kioskvarer  
og lesestoff.

Hos Upper Crust får du et stort 
utvalg av nysmurte baguetter med 
ferskhetsgaranti. I tillegg kan du få 
søte bakevarer.

Hos FlyBar får du retter fra det 
moderne nordiske kjøkken. På menyen 
står ulike wraps med norske råvarer, 
småretter som pai og smørbrød, havre-
grøt med norske skogsbær, smoothies, 
ferskpressede juicer og deilig kaffe.



Hos TGI Fridays får du autentisk 
amerikansk mat og fantastiske cocktails. 
Blant favorittene er Buffalo Wings, Jack 
Daniel’s Burger, BBQ Baby back ribs og 
Chicken Quesedillas.

Hos Norgesglasset får du deilig 
drikke av norske bær, som eksempel- 
vis Bringebær Mojito, Jordbær Caip-
iroska og Eplefjellbekk. Du får også 
norsk ost, spekemat og annen snacks. 
Alt serveres naturligvis i Norgesglass.

Hos Hunter bar er menyen basert 
på gode norske råvarer og komponert 
etter en jegers gane. Her kan du blant 
annet få reinsdyrwrap, elgburger, eller 
norsk elgbratwurst pølse med hjemme- 
laget mandelpotetpuré.

Hos Northland får du grove og  
fine surdeigsbaguetter med egen-
komponert pesto, aioli eller spread. 
Utvalget av smaker er både stort 
og spennende – og råvarene er av 
høyeste kvalitet.



Hos Haven finner du et deilig 
utvalg av grønnsaker, frukt og bær 
i form av supper, salater, juicer og 
smoothies. Kortreist og økologisk  
der det er naturlig. 

Hos Jamie’s Italian får du en miks 
av tradisjonelt italiensk kjøkken  
og moderne retter med Jamies og 
Gennaros vri. Her kan du velge 
mellom deilige antipasti, fersk pasta 
og rustikke retter basert på sesongens 
beste råvarer.

Hos Havsalt får du frisk, ren 
og fersk norsk sjømat som reker, 
hummer, skjell, sild og stor variasjon 
av fiskeslag. Vår signaturrett er 
Fiskesuppe à la Terje Næss. 

Hos BIT kan du velge fritt dine 
egne favorittkombinasjoner i salater, 
baguetter og sandwicher. Du får 
også hjemmelagde, ferske bakevarer, 
høykvalitets kaffedrikker og frisk juice.



Hos Aquavit bar kan du velge 
mellom et tjuetalls akevittslag! Er du 
sulten kan du også få en god mat- 
opplevelse gjennom småretter som 
passer godt sammen med akevitt, 
som wrap med røkelaks.

Hos Fjøla får du god mat av 
norske, kortreiste råvarer. Blant 
signaturrettene er Fjølas burger med 
godt tilbehør, salat med kyllingconfit 
fra Holte gård, nystekt eplekake og 
steak sandwich à la Christer Rødseth.

Hos O’Learys kan du kombinere  
god mat og drikke med direktesendte 
sportssendinger. Her får du blant  
annet hamburgere, club sandwich,  
biff, spareribs, salater og desserter.

Hos Foodmarket får du nudel-
wok med ulike tilbehør, ulike retter 
fra grillen, samt en rikholdig salatbar.  
Du finner også smørbrød, frukt, 
kaker og hvetebakst.

Hos Fiskeriet får du servert den 
den ferskeste fisken og sjømat på 
en original måte. Du får blant annet 
Fish & Chips, fiskeburger og deilige 
fiskekaker med brød og remulade.

MAT & DRIKKE

Hos Joe & the Juice får du 
servert ferskpresset juice, kaffe og 
sandwich i et tempofylt og moderne 
miljø.

Hos Peppes Pizza får du  
amerikansk pizza i mange varianter. 
Du kan velge mellom Classic Chicago 
og Freestyle California, som har  
spennende toppinger på en tynn bunn.  
Du kan også få salat, hamburger,  
nachos og pasta.

Hos Beach Club får du servert 
American breakfast, hamburgere, 
Idsøe-pølser, sandwicher og salater, 
samt milkshake og andre søtsaker.

Hos La Baguette får du ferske  
baguetter med fyll etter eget ønske, 
samt sandwicher, salater og bake- 
varer.



Hos Salmon House får du gode 
norske råvarer av høy kvalitet. 
Her finner du både laks, oster, 
viltprodukter, annen sjømat og 
spekemat. Et perfekt sted for gaver 
og souvernirer.

Hos Rolling Luggage finner du 
kofferter, bager og reisetilbehør 
tilpasset både ferie- og forretnings-
reisende. Du finner kjente merkevarer 
som Samsonite, Tumi, Hartmann og 
Lipault.

Hos Point får du 
kioskvarer, samt enkle og raske 
måltidsløsninger. I tillegg finner 
du hygieneartikler i reisestørrelse, 
reseptfrie apotekvarer, smågaver  
og suvenirer. 

Hos Narvesen får du et stort 
utvalg av lesestoff og kioskvarer, 
samt kaffe, bakevarer og gode 
mellommåltider. Du finner også 
reseptfrie apotekvarer og hygiene-
artikler.

Hos Apotek 1 får du alle typer 
reseptbelagte og reseptfrie medisiner, 
og et bredt utvalg av produkter innen- 
for helse, hygiene, hudpleie og vel- 
være. Du kan bestille på nett og hente  
i butikk. Åpningstid: 07.00-21.00

Hos Tanum finner du 
et bredt utvalg av norske og engelske  
bøker; både nyheter, bestselgere, 
klassikere, faktabøker og reiseguider. 
Du får også magasiner, skrivesaker 
og produkter tilpasset barn.

Hos Ting får du et stort utvalg 
av fine, morsomme og fargerike ting 
til barn og voksne – og gaver i alle 
prisklasser for ulike anledninger. Du 
finner også kjente merkevarer innen 
norsk og skandinavisk design.

Hos Way Nor får du et stort ut-
valg av norske suvenirer, turistgaver 
og reiseminner fra Norge. Her finner 
du reinsdyrskinn, ullpledd, luer og 
votter av angoraull, flotte tinn- 
produkter, troll og mye mer.

Hos Thune får du eksklusive  
og klassiske kvalitetssmykker med  
edelstener og perler, samt moderne 
smykker i rimeligere prisklasser. Du  
finner også kjente klokkemerker som 
Breitling, Omega, Longines og Chopard.

Hos 7-Eleven finner du et stort 
utvalg av kioskvarer, bakervarer, 
kaffe og påsmurte produkter. 
Du får også kjøpt blomster og et 
utvalg av dagligvarer. 

FORRETNINGER

Hos Elkjøp Travel får du et stort 
utvalg av elektronikk til lave priser 
fra ledende merkevarer, som Beats, 
Bose, Apple, Canon, Fitbit og GoPro. 
Her finner du alt fra hodetelefoner 
og kamera til adapter og reisepute.



Hos Æra Dame på innland finner
du kvalitetsmerker for enhver
lommebok, som By Malene Birger,
Filippa K, Gant, Ane Mone, In Wear,
Hunky Dory og Esprit. Du får også
flotte accessoirer, samt klær til barn.

Hos Æra Women på utland får
du det siste nye på motefronten,
samt klassiske plagg, vesker, sko
og tilbehør. Du finner både Boss,  
Missoni,Max Mara Weekend og  
By Malene Birger – og interiørmerker  
som Missoni Home og Jonathan Adler.

Hos Æra Men/Æra Active på 
utland får du det samme bra utvalget 
til herre som på innland. I tillegg til 
sportsklær fra bl.a. Norrøna og Bergans 
til herre, dame og barn, samt egne 
spesialbutikker for Ralph Lauren og 
Hugo Boss.

Hos Æra Menn på innland finner 
du det siste nye på motefronten 
og klassiske plagg, vesker, sko og 
tilbehør. Du finner også populære 
skjortemerker som Eton og Long 
Island.



Hos Duty Free finner du over 
720 merker, et stort utvalg til både 
herre og dame, og fine gaver til alle 
anledninger. Blant nyhetene er  
Bad Norwegian, Mac Cosmetics  
og Urban Decay. Se våre -30%  
kampanjetilbud på tax-free.no.

Hos Travel Value på innland 
finner du et bredt utvalg av parfyme, 
kosmetikk og hudpleie til samme 
lave priser som Duty Free på utland.

Hos Travel Value på utland  
finner du et bredt utvalg av kjente 
solbrillemerker til attraktive priser.  
Du finner også moteriktige klokker 
og smykker, samt vesker og lomme- 
bøker fra Michael Kors og Kate Spade.

FORRETNINGER



Tax-free har 
aldri vært 

raskere og enklere.

 1
Bestill på tax-free.no

2
Hent og betal dine 

varer i butikk.

Nyhet!
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PARKERING
PÅ OSLO LUFTHAVN

Vær sikret plass og få best pris - forhåndsbestill 
online på parkering-osl.avinor.no


