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55:-Tacobuffé med alla tillbehör + Pizza & Pasta

Måndag: Kålpudding med potatis, sås & lingon

Tisdag: Stekt fl äsk med bönor eller löksås

Onsdag: Fiskgratäng med kokt potatis

Torsdag: Ärtsoppa & pannkakor(med grädde & sylt)

Fredag: Hemmalagad pytt i panna(med ägg och rödbetor)

Sallad, bröd, smör, dryck, kaffe & kaka ingår i dagens & buffén

– Alltid klassisk svensk husmanskost
Dagens

varje dag

frukostbuffé

alltid hos oss
Både varmt & kallt

Kaffe/läsk, smörgås & kaka
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Välkomna!Välkomna!
Mikaela med personal

SURTE. Nadine Khailat 
har låtit en dröm gå i 
uppfyllelse.

För ett år sedan star-
tade hon sin heminred-
ningsfirma Besatt och 
just nu är Nadin i full 
färd med att förvandla 
bostaden på Smälta-
regränd 3 i Surte till ett 
Marocko i miniformat.

– Inom en månad ska 
den invändiga renove-
ringen vara helt klar 
och då är alla kunder 
hjärtligt välkomna hit, 
säger Nadin till Aleku-
riren.

Nadin Khailat, 37, är upp-
vuxen Casablanca i Marocko, 
men kom till Sverige för 20 år 
sedan. Hennes familj kommer 
närmast från Alingsås, men 
flyttade till Surte i oktober 
förra året. Nu håller hon och 
sambon Johan Hellman på 
att renovera huset, så att det 
ska få en äkta genuin marock-
ansk prägel. Det gäller såväl 
utvändigt som invändigt.

– Det är otroligt mycket 
att göra, men samtidigt är det 
väldigt kul, säger Nadine.

Det är inte första gången 
som Nadin Khailat driver 
eget företag. Hon är utbildad 
kock i grunden och har haft 
egen restaurang i Kungälv 
och ett café i Linnéstaden.

– Heminredning har dock 
alltid varit en stor passion 
för mig. Jag älskar dessutom 
den orientaliska stilen med 
alla dess färger och speciel-
la karaktär. Fantasin har inga 
gränser, säger Nadin.

Ett par gånger om året be-
söker Nadin sitt hemland. Så 
sent som i fredags gav hon sig 
iväg till Marocko igen för att 
hälsa på leverantörer och ta 
med sig nya produkter hem 
till Surte.

– Allt som jag säljer är di-
rektimporterade handgjor-

da saker från Marocko, säger 
Nadin.

På en utställning på Ica 
Kvantum, Ale Torg, kommer 
Nadin visa ett axplock ur sitt 
sortiment, alltifrån skinn-
puffar och keramik till brick-
or och ljusstakar.

– Jag bjuder på spännan-
de orientaliska julklappstips, 
säger Nadin.

Tanken är sedan att ha 
bostaden på Smältaregränd 
som inspirationskälla för de 
kunder som väljer att besöka 
henne.

– Jag håller öppet hus 
varje dag och någon tidsbok-
ning är inte nödvändig. Kaffe 
och marockanskt tilltugg står 

alltid uppdukat.

Glöggafton
Den 12 december plane-
rar Nadin att genomföra en 
glöggafton för företagare, där 
hon tänker visa upp sitt sor-
timent.

– Alla produkter kan jag gi-
vetvis inte ha hemma, men det 
går att beställa. Jag har ett fo-
tokollage som besökarna får 
ta del av.

Vägen till Marocko går 
utan tvekan via Surte.

– Nadin förverkligade sin dröm

Nadin Khailat som 
driver heminred-
ningsfirman Besatt 
kommer till Ica 
Kvantum på Ale Torg 
1-2 december för att 
visa upp ett axplock 
ur sitt sortiment. 

I oktober förra flyttade Nadin Khailat och sambon Johan 
Hellman, tillsammans med sina två barn, till Surte. Det har 
varit ett år fyllt av renoveringsarbete, men snart ska det in-
vändiga jobbet vara klart. Allting går i Marockansk stil.

Nadin Khailat har 
öppnat en egen hem-
inredningsfirma med 
Marockansk prägel. 
Villan hemma på 
Smältaregränd i 
Surte fungerar både 
som utställningslo-
kal och kontor.

I SURTE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Ett Marocko i minifEtt Marocko i miniformat finns i Surte

Hur går det till när det 
tänder mellan ormhona och 
ormhanne? 

Det är inte bara människor 
som har ett spännande och 
intressant kärleksliv, det har 
ormarna också. En som vet 
mer än de flesta om detta 
och kan berätta på ett in-
spirerande sätt är Göran 
Nilson från Alafors, profes-
sor och världsberömd orm-
forskare.

Som ett led i föreläs-
ningsserien om ”Kärlek” 
berättar han på Ale gymna-
sium torsdagen den 22 no-
vember om ormarnas och 
andra reptilers fortplant-

ningsbekymmer och glädje-
ämnen. Han kommer också 
att prata om fåglar efter-
som han anser att de också 
i grund och botten är rep-
tiler. I föreläsningen berör 
Göran Nilsson även dino-
saurierna och avslutar med 
att prata om huggormar i 
Ale. 

Föreläsningen är ett 
samarrangemang mellan 
Utbildnings- och kultur-
nämnden, Studieförbun-
det Vuxenskolan, Rådet för 
trygghet och hälsa och Lär-
centrum Komvux.
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Om ormar och 
deras kärleksliv
– Göran Nilsson föreläser i 
Ale gymnasium
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