
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kafeteria eller restaurant antall svar prosent

Det arealet kan godt brukes til innendørs basseng - trenger ikke servering 1 2 %

Ikke viktig 1 2 %

No kafeteria or restaurant 1 2 %

Enkle, rimelige og sunne varmretter så familien kan ta middagen i badet 1 2 %

Kaffe, te, kaker, baguetter, etc., Enkle, rimelige og sunne varmretter så familien kan ta 

middagen i badet, Softis, iskrem, pølser, hamburgere, brus, etc. 1 2 %

Panoramautsikt over badet og Frognerparken, Enkle, rimelige og sunne varmretter så 

familien kan ta middagen i badet 2 4 %

Panoramautsikt over badet og Frognerparken, Terrasse med uteservering når været 

tillater det 1 2 %

Panoramautsikt over badet og Frognerparken, Terrasse med uteservering når været 

tillater det, Kaffe, te, kaker, baguetter, etc. 1 2 %

Terrasse med uteservering når været tillater det 3 6 %

Terrasse med uteservering når været tillater det, Enkle, rimelige og sunne varmretter 

så familien kan ta middagen i badet 2 4 %

Terrasse med uteservering når været tillater det, Kaffe, te, kaker, baguetter, etc. 3 6 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn 6 12 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Enkle, rimelige og sunne 

varmretter så familien kan ta middagen i badet 2 4 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Kaffe, te, kaker, baguetter, 

etc. 1 2 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Kaffe, te, kaker, baguetter, 

etc., Enkle, rimelige og sunne varmretter så familien kan ta middagen i badet 1 2 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Kaffe, te, kaker, baguetter, 

etc., Softis, iskrem, pølser, hamburgere, brus, etc. 1 2 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Panoramautsikt over badet 

og Frognerparken, Enkle, rimelige og sunne varmretter så familien kan ta middagen i 

badet 1 2 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Panoramautsikt over badet 

og Frognerparken, Terrasse med uteservering når været tillater det, Kaffe, te, kaker, 

baguetter, etc. 4 8 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Panoramautsikt over badet 

og Frognerparken, Terrasse med uteservering når været tillater det, Kaffe, te, kaker, 

baguetter, etc., Enkle, rimelige og sunne varmretter så familien kan ta middagen i 

badet, Gourmetretter, egnet for representasjon og kos, Softis, iskrem, pølser, 

hamburgere, brus, etc. 3 6 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Panoramautsikt over badet 

og Frognerparken, Terrasse med uteservering når været tillater det, Kaffe, te, kaker, 

baguetter, etc., Enkle, rimelige og sunne varmretter så familien kan ta middagen i 

badet, Softis, iskrem, pølser, hamburgere, brus, etc. 2 4 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Softis, iskrem, pølser, 

hamburgere, brus, etc. 2 4 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Sunn og god mat 1 2 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Terrasse med uteservering 

når været tillater det 1 2 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Terrasse med uteservering 

når været tillater det, Enkle, rimelige og sunne varmretter så familien kan ta middagen i 

badet 1 2 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Terrasse med uteservering 

når været tillater det, Gourmetretter, egnet for representasjon og kos 1 2 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Terrasse med uteservering 

når været tillater det, Kaffe, te, kaker, baguetter, etc., Enkle, rimelige og sunne 

varmretter så familien kan ta middagen i badet, Softis, iskrem, pølser, hamburgere, 

brus, etc. 3 6 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Terrasse med uteservering 

når været tillater det, Kaffe, te, kaker, baguetter, etc., Softis, iskrem, pølser, 

hamburgere, brus, etc. 3 6 %

Uformell og attraktiv sosial møteplass for voksne og barn, Terrasse med uteservering 

når været tillater det, Softis, iskrem, pølser, hamburgere, brus, etc. 1 2 %

Økologisk kafé, gjerne drevet bærekraftig, f.eks. med solpaneler og 

funksjonshemmede ansatte 1 2 %

Totalsum 52 100 %


