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Oska sluttar av. 13.12.2017

Roy Lervåg og Oska kjem til å verta sakna når drifta no sluttar av.
 

Roy Lervåg har bestemt seg for å slutta av drifta av restauranten Oska på Sandakaien etter vel 2 års
drift.  Dermed misser Uskedalen eit tilbod i bygda som har vore omtala  langt utanfor Kvinnherad sine
grenser for den vidunderlege maten som har blitt servert.  Dette er svært trist for Kvinnherad og spesielt
Uskedalen.  Vi kjem til å sakna Oska, og vi kjem til å sakna Roy Lervåg med den fantastiske maten.

 
I samband med at Roy Lervåg sluttar av drifta av Oska har han sendt ut følgjande melding:

 
Kjære sambygdinger, venner, ansatte og alle sammen.

Da er det bestemt at jeg legger ned driften på Oska i Uskedalen.
Det har vært moro så lenge det har vart, men med noen sesonger som ikke har vært alt for bra; hverken med
vær eller turister, og ellers rolige måneder utenfor sommermånedene, så kan jeg dessverre ikke forsvare driften
av restauranten lenger.

Jeg ønsker å benytte sjansen til å takke alle som har vært med å jobbet, støttet, hjulpet og stilt opp for
Oska. Det gjelder flikking på kjøkkenmaskiner, vedlikehold av restauranten, frakting og kjøring og ikke
minst dere som har vært flittig med å bruke restauranten TUSEN TAKK!!

En spesiell takk vil jeg rette mot Thor Inge Døssland og uskedalen.no for all positivitet og omtale. Dere er
et kjempeviktig forum for bygden og kommunen.
Jeg kommer selv til å flytte tilbake til Bergen ut på nyåret og fortsette med å formidle mat der.
Dette betyr at førstkommende helg ( 15.12 og 16.12) er den siste helgen jeg har åpent.

Fredag stiller familien Røstbø opp med en feiende flott konsert, med låter som de har laget selv, samt
egne tolkinger av andres låter. 
Lørdag er Sammy klar med en førjulsquiz.

Før arrangementene er det mulig å delta på julebord fra klokken 19:00. Dette må bookes i forkant.
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