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 Ale Torg Nödinge  0303-972 76
Strandg. 80 Kungälv 0303-106 35

NÖDINGE. I måndags 
fick Balance Bar & Kök 
en ny krögare.

Mikael Ucar har tagit 
över ägandeskapet 
efter Helena Brännvall, 
som valde att tacka för 
sig efter tio månader.

– Jag kommer att ha 
kvar samma upplägg 
för luncherna, sedan 
kommer jag att satsa 
en hel del för att locka 
hit folk på kvällar och 
helger, säger Mikael till 
lokaltidningen.

Det som tidigare var Ale Krog 
öppnades i slutet av maj i fjol 
som Balance Bar & Kök. Res-
taurangen hade stått öde en 
tid innan Helena Brännvall 
med per-
sonal åter 
fick fart på 
verksam-
heten i ny-
renovera-
de fräscha 
l o k a l e r . 
Lunchgäs-
terna har 
bara blivit fler och fler, ändå 
väljer Brännvall att sälja rö-
relsen efter knappt ett år som 
egen företagare.

– Det blev många långa 
dagar och sena kvällar, vilket 

har varit svårt att kombinera 
med familjelivet. Jag har tre 
barn att ta hand om. Samti-
digt är Balance det bästa jag 
gjort, det har varit en spän-
nande tid och varit oerhört 
givande. Jag har fått en väl-
digt god respons, men sam-
tidigt tror jag att det blir 
ännu bättre nu när Mikael 
tar över. Han kommer jobba 
för ett bra nöjesliv på kväl-
lar och helger, säger Helena 
som själv kommer att fortsät-
ta inom restaurangbranschen 
men dra ner på arbetstiden.

Mikael Ucar, från Göte-
borg, har tidigare drivit krog 
i Lindome och dessförinnan 
ansvarade han för ett kafé. 
Han har också ett förflutet 
som bartender i Spanien.

– Det 
här ska 
bli jätte-
kul. Jag 
kommer 
behål-
la namnet 
och köra 
vidare i 
liknan-
de stil på 

luncherna. Buffén kommer 
att finnas kvar, vilken ska 
kompletteras med rätter från 
andra länder. Jag ska ha så 
kallade temaveckor, avslöjar 
Mikael.

Även på kvällar och helger 
ska Balance bli ett popu-
lärt tillhåll är det tänkt. Den 
nye krögaren kommer att ha 
öppet till klockan två varje 
fredag och lördag med va-
rierad underhållning i form 
av bland annat dj, trubadur, 
ladies night och så vidare.

Quizbar
– En annan satsning är det 
som kommer att ske på ons-
dagskvällar. Jag ska ha ouiz-
bar, som drar igång andra 
veckan i mars. Ända fram 
till juni kommer det att an-
ordnas deltävlingar i fråge-
sport och de som vinner flest 
gånger möts sedan i en final. 
I potten ligger en resa för två 
personer till Spanien, berät-
tar Mikael.

Fredagen den 2 mars 
kommer den officiella invig-
ningsfesten att äga rum och 
Mikael Ucar väntar mycket 
folk till restaurangen.

– Det blir inget förköp utan 
det gäller att komma i tid. Jag 
kan utlova en riktig festkväll 
med oslagbara priser i baren, 
avslutar Mikael Ucar.

Balance på Ale Torg har 
fått ny krögare
– Mikael Ucar ska få fart på nöjeslivet

I måndags tog Micael Ucar över ansvaret för Balance Bar & Kök i Nödinge. Den officiella invig-
ningsfesten äger rum på fredag kväll.
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>> Jag ska ha ouizbar, som 
drar igång andra veckan i 
mars. Ända fram till juni 
kommer det att anordnas 

deltävlingar i frågesport...<<
Mikael Ucar, ny krögare


