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Alla hjärtans dag
erbjudande

15% 
rabatt
på vårens nyheter

Söndag 14 februari öppet 11-14

GRÖNNÄS. Husmans-
kost med rejält till-
tagna portioner.

Det är vad som 
väntar lunchgästerna 
till Restaurang Grön-
näs.

– Jag hoppas verkli-
gen att kunderna ska 
trivas och hitta till-
baka hit, säger Jessica 
Karlsson.

Igår (läs tisdag) slog Restau-
rang Grönnäs upp dörrarna. 
Jessika Karlsson övertog stäl-
let strax före jul och sedan 
har förberedelserna pågått 
för fulla muggar.

– När jag kom hit första 
gången upplevde jag miljön 
som murrig. Nu är det betyd-
ligt ljusare och trevligare 
vilket jag hoppas besökarna 
ska uppskatta, säger Jessika.

Hon är ursprungligen från 
Landvetter, men bor sedan 
fem år tillbaka i Västerlanda 
i närheten av Thorskogs 

Slott.
– Hade det funnits en 

bro över älven hade jag bara 
haft fem minuter till jobbet, 
skämtar Jessika.

Älskar att laga mat
Jessika Karlsson är utbildad 
kock och kallskänka, men 
har under de tio senaste åren 
arbetat inom vården som 
undersköterska. Nu är hon 
tillbaka där hon hör egentli-
gen hör hemma.

– Jag älskar att laga mat 
och tycker att det ska bli jät-
teroligt. När den här möj-
ligheten dök gällde det att ta 
den.

Hur känns det att vara 
egen företagare för första 
gången i livet?

– Det är med skräckblan-
dad förtjusning jag inser att 
jag nu driver egen rörelse. 
Det är givetvis en rolig utma-
ning samtidigt som det är 
mycket att hålla reda på.

Restaurang Grönnäs 
kommer att servera grötfru-

kost varje vardagsmorgon. 
På lunchmenyn står hemla-
gad husmanskost alternativt 
dagens pasta eller soppa.

– Istället för a la´carte 
kommer jag också erbjuda 
ett lunchalternativ i form av 
köttbullar, pytt i panna och 
liknande, förklarar Jessika.

Återstår att se om Jessika 
Karlsson lyckas väcka nytt liv 
i den gamla vägkrogen. Hon 
är åtminstone fullt övertygad 
om att möjligheterna finns.

– Läget är perfekt och när 
den nya vägen står färdig får 
vi ett mot precis intill res-
taurangen. Det finns en hel 
del företag på nära håll för 
att inte tala om alla resande. 
Tillgängligheten går inte att 
klaga på och det finns gott 
om parkeringsplatser för 
såväl bilister som långtradar-
chaufförer, avslutar Jessika 
Karlsson.

Restaurang Grönnäs har öppnat
– Lunchgästerna serveras husmanskost

I GRÖNNÄS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I måndags öppnade Restaurang Grönnäs. Jessika och Margret Karlsson hoppas på en god 
tillströmning av lunchgäster.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!
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Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Fyra bilar kolliderade på E45Fyra bilar kolliderade på E45

En trafikolycka inträffade på E45 mellan Nödinge och Nol  vid halv sex-tiden på lördagseftermiddagen, med totalt fyra fordon och sju personer inblandade. Flera av dem fördes till Kungälvs 
sjukhus med ambulans.                    Foto: Christer Grändevik
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