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Nu har vi öppnat!

Vid Stigs Center (f.d Thai Lee)

Mongolisk Bar-B-Que
A La Carte

Asiatiska rätter
Kinesiska rätter

Thailändska rätter

Luncbuffé Månd-Fred kl 11–15
Husmanskost, Asiatiska rätter, Sushi

Öppettider
Mån–Tors 11.00–21.30

Fred 11.00–22.30

Lörd 12.00–22.30

Sön–Helgdag 13.00–21.30

Tel: 031-58 25 05
Bordsbeställning 
rekommenderas!

www.mrjohanssons.se

Bra parkerings-

möjligheter!
Lunchbuffé

75:-

FABRIKS-
FÖRSÄLJNING/
DÄCKSERVICE

Skepplanda industriområde 
(f d Mac Ripper AB).

Vi säljer i första hand våra egentillverkade däck Galaxie och Mac Ripper

 Hjärtligt välkomna!
Svenska Miljödäck AB • Knuts väg 2 • SKEPPLANDA • Tel 0303-33 70 00

NI KAN LÄMNA IN ERA SOMMARHJUL 
REDAN NU FÖR SENARE AVHÄMTNING!

DROP IN!
VARDAGAR 10-18

LÖRDAG 10-14

SURTE. Gourmet Deli-
very.

Det är namnet på 
Surtes nya matställe 
som erbjuder frukost, 
lunch och fredagsmys.

– Nu har det kommit 
igång på allvar, säger 
Jessica Gustafsson till 
lokaltidningen.

På Göteborgsvägen återfinns 
Gourmet Delivery, som slog 
upp dörrarna till sitt café 
den 2 mars. Trion som står 
bakom satsningen är förutom 
nämnda Jessica Gustafsson 
också Christina Svens-
son och Christian Ahlugn. 
Samtliga tre kompanjoner är 
hemmahörande i Göteborg 
och har ingen tidigare kopp-
ling till Ale kommun.

– Men så dök det här erbju-
dandet upp. Vi såg en annons 
och vi fick ett erbjudande vi 
inte kunde motstå. Den tidi-
gare näringsidkaren skulle gå 
i pension och ville därför bli 
av med rörelsen. Nu är vi på 
plats och det är ingen tvekan 
om att Surte behöver oss, 
skrattar Jessica.

Gourmet Delivery har sal-
lader, smörgåsar och bagu-
etter på menyn. En liten 
spännande satsning är den 
frukostpåse som kunderna 
erbjuds.

– Det är en frukostpåse 
som är lätt att ta med sig på 
bussen. Den består av yog-

hurt, fralla och kaffe eller te, 
säger Christina Svensson.

– Sedan så har vi vårt spe-
ciella fredagsmys. Vi gör en 
tallrik med varierande deli-
katesser, som redan har blivit 
populär bland Surteborna.

Inom en snar framtid 
tänker ägarna öppna uteser-

veringen, där cafégästerna 
ska kunna sitta och njuta av 
vårsolen samtidigt som de 
inmundigar något gott från 
köket.

– Vi tror stenhårt på den 
här satsningen, avslutar Jes-
sica Gustafsson.

JONAS ANDERSSON

Gourmetmat i Surte

Christina Svensson och Jessica Gustafsson på Gourmet De-
livery i Surte ordnar till en festlig delikatesstallrik.


