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Ben spends the holidays with his nose in the sand and bottom in the air. It's not because he's shy - though some
of his classmates do call him the Shrimp. It's because he's got a great idea for his wildlife project. A
competition is on! The class projects are going to be judged by a famous TV wildlife presenter, and the prize
is irresistible. Ben would love to win it, but others have their eyes on the prize too...
Spesialist på fluer til priser ingen kan slå. Markedets største utvalg av fluer. Denne lakseflua er utviklet av
svenske Petru Dima. Dette er original - versjonen i blått og svart, den bindes også i rødt og grønt. Det spesielle
med flua er at. Vi i Vulkanfisk elsker god sjømat og vi kjenner historien bak alle våre råvarer. Våre
leverandører er like lidenskapelig opptatt av havets skatter som oss. Nr. 148. Varzuga Shrimp. Som navnet
tilsier er dette ei flue som har sitt opphav i elva Varzuga på Kola i Rusland. Men funker her hjemme også. 7.
CESAR SANTINOS.
Romano salat, Cæsar dressing, kyllingfilet, bacon, krutonger & parmesan. Romaine salad, Cesar dressing,
chicken, bacon, croutons & parmesan Kr 179 Vi har alt innen sportsfiske, havfiske, fiskesener, fluefiske,
fluebinding, sluker, vadere, spinnere, soft bait, wobblere, kroker, swivler, dupper, Buddy Oslo Zoosenter AS

Adresse: Bernt Ankersgt. 2, 0183 Oslo Telefon: 22 20 37 49 E-mail: oslozoosenter@buddy.no Vipps by DnB :
88064 Karpekrok - F1 Brukes også til tubefluer Ny betegnelse NTS (Nordic Tube Single) Vi har en fyldig a la
carte meny. Våre gjester kan bestille forskjellige retter og dele på maten. Enkelte av rettene fremstår som
(enkle) som en rett. Bølgen og Moi på Briskeby i Oslo er en verdensberømt restaurant som serverer god mat i
en hyggelig atmosfære. Bestill bord på vårt spisested i dag!

