
TUREN GÅR TIL BAZAR FYN

Kaffe, brød og kage må man ha’

Bazar

Bazar Fyn
Thriges Plads 3-7 · 5000 Odense C
lfTlf. 66 14 42 44 · w bww.bazarffyn.dkdk

Indkørsel fra Tolderlundsvej eller Skibhusvej 
250 P-pladser med fri parkering i 2 timer.

Åbninggstider:
Butikker: Tirs-søn 10-18
Restauranter: Tirs-søn 10-21
Mandag lukket

Lige inden for hovedindgangen lig-
ger Istanbul Bageri. Her fi nder du 
friskbagt tyrkisk og arabisk brød, 
f.eks. pide med lækkert fyld af 
spinat og feta . Prøv også de lækre 
fl ûtes - de er tilmed billige! 

Bazar

Det bedste fra 
hele verden ... 
midt i Odense

Samar Sweets er Fyns største 
specialforretning med kager. 
Her fi nder du kager til enhver 
lejlighed, bryllup, fødsels dag, 
svendegilde eller barnedåb. 
Find inspiration på 
www.samarsweets.dk eller 
kom forbi konditoriet i Bazaren. 

Alverdens krydderier 
for feinschmeckere
Hvis du er til kaffebønner, te og 
spændende krydderier, så er Alver-
dens Krydderier lige sagen. Den lig-
ger lige overfor slagteren, og der er 
ofte en hyggelig snak tværs over 
gaden.
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Integration hen over disken
Handel har altid bygget bro mellem 
kulturer. Og det gør den stadig. 

Siden Byggeselskab Olav de Linde i 
1996 åbnede Bazar Vest og i 2007 
Bazar Fyn har hundredevis af 
nydanskere fået mulighed for at 
skabe et livsgrundlag baseret på 
egne ønsker og forventninger. De 
har samtidig gjort de 2 bazarer til 
levende handelssteder, der gør 
indkøb til en op levelse for gamle 
og nye danskere. 

Idé, drift og udlejning



Bazar Fyn - midt i Odense

Frugt- og grønttorvet

Bazar Fyn er et helt enestående 
indendørs marked i Skibhus-
kvarteret, Odenses gamle arbej-
derkvarter, kun 5 minutters gang 
fra gågadenettet. Skibhus kvar-
teret er nu forvandlet til et 
attrak  tivt kvarter med mange 
unge studerende, børnefamilier, 
hygge lige indkøbsgader, second 
hand butikker, lokaler caféer og 
spise steder. 
Midt i det hele ligger Bazar Fyn 
på Thomas B Thriges fabriksbyg-
ning fra 1898. Fabriks arealet er 
nænsomt renoveret af bygge-
selskab Olav de Linde, med stor 
respekt for de gamle bygninger 
og er i sig selv et besøg værd. I 
den rummelige og højloftede 
fabrikshal er der over 65 forret-
ninger fordelt over 7000 m2. 
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Amers køkken

På frugt- og grønttorvet fi nder du danske og 
udenlandske frugter og grøntsager side om 
side. De mange grønthandlere frister med 
årstidens spændende smagsprøver, kommer 
med tips og gode idéer til mellemøstinspirerede 
retter og hvad man kan bruge de eksotiske frugter til.

Hvad er det? 
Spørg bare løs. Grønthandlerne er 
mere end villige til at fortælle om 
de anderledes frugter og grøntsager 
og hvad de kan bruges til.

Hos Jamal kan 
du blande over 
270 forskellige 
slags nødder 
og tørret frugt. 
Men pas på, 
de er stærkt 
vanedannende!

Aria Frugt og grønt  
skræller din ananas 
med det samme, så 
er den lige til at skære 
i skiver og spise!

Kig forbi Mango og få et op-
skriftshæfte fra Amers Køkken. 
Der er masser af gode opskrifter 
på nem og velsmagende mad 
fra mellem østen.

Basilikum, mynte, oregano, 
koriander, citronmelisse, persille, 
rosmarin, salvie... Her er alt!

Bazar Blomster
har de skønneste 
bundne buketter 
til en pris, så du får 
råd til at give din kone 
blomster HVER uge!
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Italien i Bazaren. 
Er man til lækre italienske speciali-
teter, antipasti, oliven olie, italienske 

øl, spændende oste og grissini, så 
er det en rigtig god ídé at fi nde 
Alborz. Her er alle delikatesserne 
samlet et sted, og det er rigtig 

svært at vælge. Husk, at man 
kan bestille på forhånd.

Asia World er Odenses største asi-
atiske købmand. Her fi nder du et 
kæmpe udvalg i soya, ris, asiatiske 
frostvarer, snacks og meget mere.
www.asiaworld.dk 

Købmændene i Bazaren

Fetaost er ikke bare fetaost.
A

etaost.

. Her fi nder du et 
i soya, ris, asiatiske 
ks og meget mere.
.dk 

Hos slagteren fi nder du frisk dansk  
halalslagtet kød. Der er altid gode 
priser på lamme- og okse kød.
Prøv f.eks. oksemedaljonerne og 
lammemørbraderne - de er med 
garanti møre!

Prøv dagens fi sk - der er altid 
friske fi sk i køledisken hos Bazar 
Fisk.

Butik Oliven er Bazarens største 
købmand. Her fi nder du 16 forskel-
lige slags oliven, hjemme lavet 
humus, falafel til fryseren og et 
utal af andre specialiteter.

Er man til l
teter, antipa

øl, spænd
er det en
Alborz. H
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Købmændene i Bazaren er et 
kapitel for sig. Her fi nder du 
“den ægte vare”, de helt rigtige 
ris, nudler og krydderier med 
lige præcis den smag, du kender 
fra mange asiatiske restauranter 
og butikker på Fyn. De handler 
nemlig også i Bazar Fyn!

Her er også det spændende til-
behør, der sætter prikken over 
i’et, når der skal eksotiske retter 
på bordet, eller når du bare vil 
pifte op på hverdagsretterne.
Kom og kig på hylderne. 

Glem heller ikke det fantastiske 
udvalg af læskende drikke og 
juicer. Her er noget for enhver 
smag, mango, tranebær, fer-
sken, pomello, grape... Kom og 
få inspiration til morgen bordet 
eller til spændende 
bowler og drinks.

Udvalget af juice i butik Oliven

Her er ris i alle 
afskygninger og alt til 
gør-det-selv sushien.



Tøsernes Bazar
Du drømmer ikke om, hvor meget tøj og 
accessories, du kan fi nde i Bazaren. Her 
er det skønneste lingeri, hårpynt, mobil-
gadgets, fest- og cocktailkjoler, trendy 
tørklæder, superskønne sandaler, stiletter, 
clutches, glimtende guld og sølv i lange 
baner og meget meget mere – og så 
er der stadig råd til caféture. 

Giv dig rigtig god tid til at 
gå på opdagelse i de mange 
butikker, der ligger spredt 
rundt i Bazaren. Her kan du 
fi nde alle mulige spændende, 
sjove og overraskende ting – 
lige fra krystallysekroner til 
drinks pinde og en billig rejse 
til New York!

Godt tøj til herrerne
Bliv både smart og velklædt med 
skjorter, sko, jakkesæt og tilbehør 
i Bazaren. Ekspedienterne hjælper 
gerne, og tøj tilpasses hurtigt hos 
Bazarens skrædder.  

I Bazaren er det nemt at fi nde festtøj til de mindste.

Hos Løven er alt, hvad du leder efter - også børnene!

Hos Vina kan du få 
syet tøj efter mål.

Hvorfor forsøge 
at få plads til 
en vandpibe 
i kufferten, 
når du kan 
købe den hos
Ferhet 
i Star 
2002.

Lækre detaljer, du ikke fi nder andre steder.

Gør et bazarfund i butikkerne

Farvestrålende tæpper hos Star 2002

Udvalget er stort hos World Bags

Det’ for børn! 
Hvis børnene skulle 
forvilde sig væk i Baza-
rens labyrint af gader, 
fi nder du dem helt 
sikkert i en af “ting-
butikkerne” – et sandt 
eldorado for børnene. 
Her er alt det, man slet 
ikke har brug for, men 
bare må eje alligevel. 
Alle kan være med på 
prisen, da det næsten 
”koster gratis”.



Arrangementer i Bazaren

Bazarens Spisetorv danner 
ramme om mange forskel-
lige arrangementer. De 
trækker altid mange 
mennesker til Bazaren, 
hvad enten det er live-
musik, gøgleri eller et af 

Bazarens helt store træk-
plastre ”Smag på verden”. 

Det er en god idé at kom-
me i god tid når ”Smag på 

verden” er på programmet. Her 
får besøgende mulighed for lave mad, og 
der bliver uddelt spændende smags-
prøver, tips, opskifter og gode idéer.

Hold øje med arrangementer på: 
www.bazarfyn.dk eller fi nd Bazar Fyn 
på Facebook.

Konferencer og 
private arrangementer
Du kan også leje Bazaren til konferencer, 
workshops og private arrangementer. 
Kontakt Bazaren på tlf. 66 14 42 44.

Arrangement
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Hold øje med arrangem
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på Facebook.

Konferencer og 
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Du kan også leje Baza
workshops og private a
Kontakt Bazaren på tlf

Den sidste 
søndag i hver 
måned er der 
levende musik 
på Spisetorvet 
i Bazaren.

Live musik med den 
etiopiske musiker 
Basiru.

Smag på verden med 
Amer Mansour og 
Brian Matzen.

Eksotisk buffet til 
konference for 
Service styrelsen.

Se programmet på 
www.bazarfyn.dk

GRATIS
Medbring denne kupon 
i Bazar Fyn og få 

1 kop 
dejlig kaffe
hos Café La Goulette

Frisøren ligger midt i handelsgaderne, og 
her er rigtig god stemning. Frisørerne klip-
per og ordner hår på både herrer, damer 
og børn – og så er det her, man kan fi nde 
en kort- eller langhåret paryk til festen til 
bare 300 kr.

Frisør

Musthaves / Detaljer

Frisø
her e
per o
og bø
en ko
bare 

I Bazaren vrimler det med sjove detal-
jer, men det kræver, at du går på opda-
gelse. Vær ikke bange for at gå ind i 
butikkerne - ofte gemmer der sig no-
get uventet i krogene! Var det f.eks. 
noget med ...

1.  Tørklæder til 
under 100 kr. hos 
G Spot.

2.  En tatovering til 
bangebuksen hos 
DanAntik.

3.  Et ur til hvert sæt 
tøj fra World Bags.

4.  En bluse til 
mobilen fra Vina 
Systue.

5.  En tiger til væg-
gen fra Sendibal 
Gaveartikler.

6.  Kagecreme i 
regnbuefarver 
fra Asia World.

7.  Elegante sko til 
lave priser fra 
Elegance.

8.  Armbånd til hele 
armen fra Family 
Style.

1

2 5

8

3 6

4 7

Tidsbestilling 

ikke nødvendig!



Café La Goulette
 2635 3521 har et stort ud-

valg i kaffe. Du kan også nyde en 
vandpibe i solen med vennerne 
eller en smøg i rygekupéen!

Spisetorvet Restaurant Aria
 4082 8713 den eneste persi-

ske restaurant på Fyn, byder på 
mange sunde og spændende 
retter fra Mellemøsten. 

I Restaurant 
Indian Mahal

 6613 1093 fi nder du en stor 
buffet med 11 retter fra det tra-
ditionelle indiske køkken. 

Restaurant 
Jia Mas/Kornish

 6610 6110 har både græske, 
somalisk og italienske retter 
– prøv f.eks. familiepizzaen, 
der er 2 meter i omkreds! 

Hos Shawarma & Grill 
 2685 0132 fi nder du Odenses 

bedste shawarma. 

I Restaurant 
Sydens Smag

 6312 3222 kan du vælge mel-
lem 14 forskellige sunde mel-
lemøstlige menuer – også brunch. 

I Vietnam Spisehus
 6063 0792 står den på dej-

lige retter fra det orientalske
køkken.

HUSK! 
Restauranterne 

har også 
take-away

Hvorfor ikke prøve en friskpresset 
juice i Bazar Juice i handelsgaden?

Restaurant Aria

Shawarma & Grill

Restaurant Kornish
Restaurant Sydens Smag

Vietnam Spisehus

Restaurant Aria

Indian Mahal

Det hyggelige spisetorv ligger 
midt i Bazaren med udgang til 
det fri. Her er en afslappet syd-
landsk stemning. De etniske re-
stauranter med hver deres eget 
område giver Spisetorvet et 
hyggeligt og personligt præg. 
Her er noget for alle smagsløg 
og til fornuftige priser. Om som-
meren kan du sidde udenfor og 
nyde Café La Goulettes friskpres-
sede juice eller en skøn Latte. 
Har du mere lyst til at spise 
hjemme, har alle restauranterne 
take-away.
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