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GRÖNNÄS. Restau-
rangen i Grönnäs har 
genomgått en rejäl 
ansiktslyftning.

På måndag öppnar 
Grönnäs Kök & Bar.

– Jag har haft ögonen 
på detta ställe ganska 
länge. Det känns kul att 
kunna få förverkliga de 
tankar jag burit på, sä-
ger nye ägaren Razvan 
Ionescu.

Razvan, eller Rasmus som 
alla kallar honom, är ett väl-
bekant ansikte för många 
alebor då han tidigare setts 
som krögare på såväl Backa 
Säteri som Kungsgården i 
Alvhem. 

– Golfrestaurangen i 
Alvhem lämnade jag 2011. 
Sedan dess har min fru och 
jag drivit Bilias restaurang i 
Kungälv, berättar Rasmus för 
lokaltidningen.

Verksamheten på andra 
sidan Göta älv sålde han i 
oktober. Samtidigt gjorde 
han slag i saken och köpte 
rörelsen i Grönnäs.

– Redan för ett år sedan 
började jag spana in det här 
stället. Läget med den nya 
vägen och motet alldeles 
intill är suveränt. Jag har en 
produkt som jag vill utveckla 

och som inte finns någon 
annanstans i Ale. Jag har haft 
framgång i den här kommu-
nen tidigare, så varför inte 
försöka här 
i Grönnäs? 
D e s s u t o m 
bor jag all-
deles i när-
heten. För-
delarna är 
många, säger 
Rasmus.

I n l e d -
ningsvis kommer Grön-
näs Kök & Bar enbart att 
hålla öppet för frukost- och 
lunchgäster. Lunchmenyn 
kommer att bestå av traditio-
nell husmanskost.

– Det blir buffé. Det 
kommer att serveras kött, 
pasta och fisk varje dag. Där-
till bjuds det ett rikligt sal-
ladsbord, säger Rasmus.

– Eftersom jag kommer 
att finnas på plats tidigt varje 
morgon kommer jag att 
öppna upp för dem som vill 
ha frukost. Jag tänker erbjuda 
ägg och bacon, varma mackor 
med mera. I Kungälv hade vi 
väldigt många frukostgäster 
och jag hoppas få se en lik-
nande utveckling i Grönnäs.

I början av april hoppas 
Rasmus att serveringstill-
ståndet ska vara godkänt och 

klart. I samband med det drar 
kvällsverksamheten igång. 

– Jag ska ha en pubmeny, 
men även à la carte. Jag vet 

från min tid 
i Alvhem 
att det är 
ett koncept 
som fung-
erar, säger 
Rasmus som 
öppnar upp 
för trubadur-
kvällar vad 

det lider.
– Dessutom vill jag att 

idrottsintresserade alebor 
ska hitta hit för att se matcher 
i Champions Leauge och 
hockeyns slutspel. Att kalla 
detta för en engelsk pub är 
kanske att höja ribban lite väl 
högt, men folk ska känna att 
det är en varm och välkom-
nande miljö.

Razvan Ionescu har inves-
terat närmare en halv miljon 
kronor i nya köksmaskiner 
och ny interiör i matsa-
len. Väl investerade slantar 
hoppas han.

– Jag hoppas och tror att 
Grönnäs Kök & Bar ska falla 
gästerna i smaken.

Razvan Ionescu är ny ägare till restaurangen i Grönnäs. Från och med den 4 mars står 
lunchbuffén uppdukad. 

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Lokal krögare som har hittat hem igen

Grönnäs Kök & Bar öppnat

Att kalla detta för en 
engelsk pub är kanske 
att höja ribban lite väl 

högt, men folk ska känna 
att det är en varm och 

välkomnande miljö.
Razvan Ionescu

Produktions-, lager- och  
kontorslokaler uthyres 
Unik möjlighet att hyra lokaler i eget hus i Nödinge ca 1 500 - 3 100 m²

För mer information, 
Ring Jeanette, 0709 58 66 68 

ca 1 500 - 3 100 m²
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