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En av de äldsta butikerna i Boarp är 
Boarpsgårdens Fisk & Delikatesser. 
Butiken har funnits sedan 1990 och 
drivits i samma regi sedan 1998.

I butiken hittar ni färsk fisk, skaldjur, rökt fisk, 
flera olika sorters heminlagda sillar, 

hemlagade soppor, pajer mm. 

Vi har även andra delikatesser såsom gås- och 
anklever, curder, olika sorters vinägrar och oljor, 

knäckebröd mm. Vi gör även olika fatuppläggningar 
såsom skaldjursfat, laxfat eller vad ni önskar. 

Tillsammans med kunden kommer vi fram till 
vad ni vill ha för ert speciella tillfälle. 

Varmt välkomna in hälsar 
Nisse och Susanna med personal! 

Öppettider: Vår Höst & Vinter
Tis-Fre 10-18,     Lör 10-14

Sommar & högtider se hemsida

Boarpsgårdens fisk & delikatesser
Italienska vägen 293, 269 95 Båstad 

0431-73363
www.boarpsfisk.se info@boarpsfisk.se

www.facebook.com/boarpsgårdensfiskdelikatesser

Njutning för alla sinnen

 Scandinavian Resort – En känsla att längta tillbaka till 

SPA - brunch - grillbuffé - Sushi
www.torekovhotell.se

0431-364695, info@harmarksbygg.se, www.harmarksbygg.se

Över 25 års erfarenhet inom byggbranschen,
med hjärtat på Bjärehalvön.

T  O  R  E  K  O  W

Torekov Art Center 
mötesplats för kreativitet 
och drömmar

Den kreativa mötesplatsen på Bjäre

Målarkurser, Skulptur, Drejning,Meditations-Retreat, Sommargalleri

www.torekov-art-center.com

Torekov Guest House ligger i en 
härlig, naturskön miljö på cykelavstånd 
från pittoreska Torekov. Vi erbjuder 

åtta dubbelrum med olika standard och 
ett separat hus med fem rum, varav tre 

sovrum. Tillgång till stor naturtomt med 
grillplats. I direkt anslutning finner ni 

Torekov Art Center 
med sitt breda kursutbud 

Övrig information inklusive 
öppettider och priser hittar ni på

www.torekovguesthouse.com
Hjärtligt välkomna!

-Dags för tredje säsongen, 
säger Patrik Bernstein som sedan 
2013 driver Torekov Art Center.
På programmet står djupmedita-
tion, kurser inom måleri, teckning, 
keramik, föredrag, utställningar 
och mycket annat. I år går det 
dessutom att boka ett helt paket 
med både kurs och boende, 
eftersom en närbelägen gård som 
tidigare erbjudit rum och frukost 
införlivats i verksamheten. 
Där på Torekov Guest House blir 
det alltså bed & breakfast för dem 
som så önskar. 

-Jag försöker jobba lokalt. Redan 
2012 kontaktade jag Gustav 
Sundin som blev inkörsporten för 
Bjäremålarna. Vi har en mycket 
hög nivå hos våra kursledare. 
Det är max tolv personer i varje 
kurs, för att varje deltagare ska 
få så mycket uppmärksamhet 
och hjälp som möjligt av kurs-
ledaren. Kursdeltagarna ägnar 
sig exempel vis åt kroki, mera fritt 
experimentellt målande, porträtt, 
stilleben och friluftsmåleri. 
Några av Patrik Bernsteins foton 
från tidigare kurser visar målande 
bland stafflier och målarpenslar 
ute i det gröna. 
I sommar blir det också galleri på 
Torekov Art Center, där en hand-
full konstnärer kommer att ställa 
ut sina verk, inte minst skulptur. 
-Det är klart att alla kan måla om 
de bara slutar ställa en massa 
krav på sig själva! poängterar 
Patrik. Han är själv ett levande 
bevis för detta och uppmanar 
andra människor att sluta lyssna 
på den inre rösten som säger att 
du inte kan. 
Torekov Art Center är inrymt i en 
gammal gård. Idén till alltsam-
mans fick Patrik i Tyskland, ett av 
de många länder som han bott 
och verkat i. På andra våningen i 
stallbyggnaden återfinns ateljén 

och det för konstnärerna så 
viktiga norrljuset. I stallet på 
bottenvåningen, med omsorgs-
fullt bevarade spår av gamla 
tiders mjölkkor, väntar 5
drejskivor och 15 arbetsplatser. 
-Man  köper 5 kg lera och 
arbetar med den själv eller delar 
lerpaketet med släkt, vänner och 
arbetskamrater. Det är väldigt 
lätt att göra föremål i lera om 
du använder formar. Det är lite 
svårare på drejskivan, men vi 
visar förstås.
Sedan måste lerföremålen torka 
i någon vecka innan det är dags 
för första bränningen. Därefter 
kan man fortsätta med glasyr-
målningen och nästa bränning.
Torekov Art Center erbjuder 
också meditationsretreater. 

Kursledaren Premleena Wetter-
gran har över 30 års erfarenhet 
av att hjälpa människor att hitta 
sig själva och öka sin medveten-
het. Hon är idag en av Sveriges 
mest erfarna kursledare inom 
meditativ terapi. Kurserna hålls 
i oasen, en rofylld miljö med 
flödande ljusinsläpp.
Patrik Bernstein har många 
planer för framtiden, helst att 
säsongen ska omfatta maj – 
september. Patrik Bernstein 
strävar efter att Torekov Art 
Center och Torekov Guest 
House ska bli ett tilltalande 
alternativ oavsett om du vill fira 
en familjehögtid, trivas tillsam-
mans med dina arbetskamrater, 
gå på spännande temakvällar, 
hitta dig själv eller släppa fram 
din mest kreativa ådra. 

Torekov Art Center och Guest House hittar du mitt 
ute i det uråldriga kulturlandskapet på Bjärehalvön. 
Det här är en plats där du resolut trycker på 
off-knappen på mobilen och sedan hänger dig åt olika 
former av konstnärligt skapande eller meditation. 

Tanka 
mitt 
i byn!

Tanka 
mitt 
i byn!

Torekovs hamn
0431 36 35 34, www.torekovshamn.nu
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Festlig jubileumssommar 
i restaurangtäta Torekov

-Jag längtar alltid efter premiären – att både få möta våra stammisar 
och nya gäster! berättar Michael Barcklind, krögare och restaurang-
chef på Hamnkrogen i Torekov, med mycket känsla. 
I år firar Hamnkrogen 15-årsjubileum, vilket uppmärksammas med 
extra festligheter under hela säsongen. Hit kommer sommargäster 
och ortsbor i en skön blandning för att umgås och ha det trevligt. 
Portarna slås upp vid påsk och stängs på hösten.

 -Vi är unika här i Torekov. Tänk, så sent som i september finns 
det sju restauranger som är öppna på helgerna. Den här platsen 
ger mig energi! säger Michael. Han driver en rad företag inom 
hotell- och restaurangbranschen, flera av dem med sin bror Thomas 
Barcklind. I Torekov började Michael med Hamnkrogen år 2000. 
Tio år senare tog han över Café Thora, numera restaurang Hazienda 
Bar & Mat, och därefter anrika Hotell Kattegat. Det tre restaurang-
erna har olika inriktning. Målgruppen är stor och skiftande – i princip 
från barnvagn till 90 plus. 
Hamnkrogen i Torekov fokuserar på fisk och skaldjur. En hel del 
köps direkt vid kajkanten. På menyn hittar vi hummer, hälleflundra, 
ostron med mera. Många av råvarorna är lokala. Bjärehalvön har ju 
allt: sparrisen, dillen, Bjärepotatisen – denna lilla juvel till primör. 
-På med gummistövlarna, ut och hämta och sätt igång att laga! 
tipsar Michael. Hamnkrogen har ca 100 platser, men kan via flera 
sittningar öka gästkapaciteten rejält. Michael ser det som en härlig 
utmaning att leverera till 100-tals nöjda gäster varje kväll!
Hazienda Bar & Mat lockar gäster som gillar Medelhavsköket, 
främst tapas, pasta och grillat. Barnen har sin egen meny. 
Innergård med utebar och musikunderhållning är också en del av 
Haziendas profil. Plus att man har helgöppet även i stort sett hela 
perioden september – maj. 
Hotell Kattegat serverar klassisk bistromat med lite fransk touch. 
Hotellet har en lång historia och fick framför allt mycket medie-
uppmärksamhet på TV-kocken Rickard Nilssons tid. Under 
högsäsong erbjuds Hotell Kattegats gäster att t.ex. ägna sig åt 
champagnemingel. Ett glas champagne med ostron, charkuterier 
och snacks kan då inleda kvällen. 
-Jag tog över Hotell Kattegat 2012. Egentligen ville jag ha hotell-
rummen, eftersom det finns för få bäddar i Torekov. Men jag insåg 
snabbt att jag behövde starta restaurangen också. 
Ja, företagslistan är lång. Precis som många andra i branschen 
började Michael, som jobbat som kock och köksmästare både i 
Sverige och utomlands, fundera på att öppna eget. År 1997 
förverkligades planerna i Karlshamn. Sedan följde fler etableringar, 
så småningom även i Torekov. Efter säsong ett på Hamnkrogen i 
Torekov kände Michael sig manad att bli restaurangchef. 
-Jag gillar att skapa team, att få personalen att alltid vilja ge det 
där lilla extra. Det känns nästan som en teaterscen, där jag spelar 
huvudrollen och ska se till att allt fungerar perfekt från champagnen 
till espresson.
Det var här på Bjärehalvön som Michael fick kontakt med sina 
mentorer Krister Jorlén, Nolato, och Erik Paulsson, en av 
PEAB-grundarna; Michaels inspiratörer och dörröppnare på Bjäre 
respektive i fjällen. Första fjällkrogen blev  Björnrikegården. Sedan 
fortsatte bröderna Barcklinds satsning i Vemdalen med Högfjälls-
hotellet som i dag ingår i en koncern, med Thomas Barcklind som 
VD. De driver även Grizzly Bar & Mat och Restaurang Vy. 
Totalt rör det sig om fem restauranger – ett steakhouse, en italiensk 
krog, en fonduerestaurang, en fjällrestaurang och en pizzeria. 
-När man startar sin första restaurang så är det en dröm som slår in. 
Vid sju – åtta stycken undrar man förstås var det ska sluta...

. Text: Ingrid Persson Skog

 I mysiga restaurang Hazienda erbjuds 
en meny med inspiration från Medelhavet.
Tapas, grillad fisk, kött och läckra desserter.

Innergårdens utebar bjuder på en härlig stämning.

Hamnplan 2, 260 93 Torekov
0431-364748

info@hazienda.se, www.hazienda.se/

Njut 

Byavägen 114, 269 93 Båstad, 
Tel 070 69 72 110, www.ramsjogardhotell.se

Njut 

av utsikt över Kullahalvön, 
hembakat bröd och 

ägg från gårdens höns.

Nordens största showroom 
med växthus och uterum

Vid infarten till Båstad från E6
Mån-Fre 09.00–18.00 · Lör 10.00–14.00 Tel 0431-686 00 · willabgarden.se

Skapar rum i trädgården

Besök Båstads 
grönskande showroom
I vår 2 000 m2 stora inomhusutställning finns ett 10-tal uterum 

med inredning och ett 15-tal växthus fyllda med odling. Till 

uteplatsen har vi även underhållsfria utedäck och vackra glas-

räcken. Kom och upplev den rätta känslan med olika teman 

under året i våra showroom. Oavsett väder och vind kan du gå 

runt i lugn och ro bland uterum och växthus i våra showrooms i 

Båstad, Bromma och Munkedal. 

Slå dig ner i ett möblerat växthus eller uterum och tänk dig hur 

det skulle kännas hemma i din egna trädgård. Känn på kvalitén 

och prova hur det fungerar. Vår kunniga personal hjälper dig 

att jämföra modeller och produkter i flera olika prisklasser. Hos 

Willab Garden finns det stora urvalet.

NORDENS STÖRSTA SHOWROOM MED VÄXTHUS OCH UTERUM
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Charkuteri*Catering*Butik

Tel. 0431-45 00 58    www.heberleins.se 



Båtsmansgatan 14, 269 77 Torekov
• 0431-36 35 00 • info@jajab.se  • www.jajab.se

   Peter Persson
0708-691635

Oskar Persson
0702-775575

Christine Widd
0733-442304

SÄLJARE eller KÖPARE?
Vi hjälper dig hela vägen!

Här har du mäklarteamet 
som jobbar för DIG!

www.togk.se

TOREKOV LINKS
En klassisk linksbana med havsutsikt från alla hål

Fotograf: Mickael Tannus

       
 EST. 19

24

Reception 0431-44 98 40, 
Golfkrog 0431-36 43 45, Pro/Shop 0431-44 98 47

Karpa Gada 198, BÅSTAD
Telefon 0431-714 40, 0709-144 070

www.fest-is.se

Allt för festen
Leverans & försäljning av is
- Uthyrning av glas, porslin,

möbler, tält & linne

Karpa Gada 198, BÅSTAD
Telefon 0431-714 40, 0709-144 070

www.fest-is.se

Allt för festen
Leverans & försäljning av is
- Uthyrning av glas, porslin,

möbler, tält & linne

Karpa Gada 198, BÅSTAD
Telefon 0431-714 40, 0709-144 070

www.fest-is.se

Allt för festen
Leverans & försäljning av is
- Uthyrning av glas, porslin,

möbler, tält & linne

Fiskhuset serverar som alltid fantastiska 
fisk- och skaldjursrätter. Sedan ett år tillbaka 
har vi även en kvällsrestaurang, Glädjehuset 
där Bjäre möter Kalifornien. 

Glädjehuset Restaurang & Bar  

Menyn består av färska skaldjur, fisk, 
pasta och saftiga kötträtter. 
Till det serveras goda viner. Den lilla baren 
med utsökta drinkar bjuder på After Beach 
med trubadur under högsäsongen. Det är 
ett nöje att slå sig ner på verandan med en 
Mojito och titta ut över myllret i hamnen 
på bästa läge. Restaurangen öppnar kl. 18, 
beställ gärna ett bord. 

Måndagar byter vi menyn mot vår uppskattade 
räkafton som serveras hela högsäsongen.  
Fisk- och Glädjehuset är bra på att ordna 
fantastiska fester, intima för några få eller 
stora för upp till 160 personer. 
En sak är dock viktig, var ute i god tid 
så vi kan planera den tillsammans med er.  
För bordbokning, ring 0764-11 44 64 
eller maila fiskhuset.manfred@gmail.com 
Eller kom och besök oss. Ni är alltid välkomna.
Meny finns på www.fiskhuset-torekov.se
Söker ni boende finner ni det 
på www.sigfridsgarden.se
And remember – Fisk och Glädjehuset 
is the home of the fat MERMAID

Fiskhuset, Hamnplanen 1, Torekov
Tel 0764-11 44 64

www.fiskhuset-torekov.se

Upplev
Upptäck

Smaka
Andas

Båstads kommun
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Vi erbjuder dig 
rådgivning, projektledning, 
planering och skötsel

Mobil 076 101 82 85
info@skillestradgard.se
www.skillestradgard.se

Boarpsvägen 116   
0431-731 08   

www.vavarenibastad.se

FaBriksButik 
och väveri
Badlakan, dukar,

servetter, handdukar,
löpare & sänglinne

uPPLev skÅNes eNDa 
LiNNeväveri!



Sol & Hav är namnet på ett stort byggprojekt som är på gång i 
Torekov. Här på Solsidan, nära Torekov Hotell, ska 40 nya villor 
uppföras. För en tid sedan började företaget Sol & Hav i Torekov AB 
att visa de aktuella tomterna som ska bebyggas. 

Läget, arkitekturen och prisbilden 
gör att intresset redan är stort. 
-Närheten till naturen, tillgäng-
ligheten till allt som Torekov och 
Bjäre har att erbjuda, ljuset i 
Torekov - det här är verkligen ett 
område med bra förutsättningar, 
säger Rutger Bladh, Sol & Hav i 
Torekov AB. 
Ett visningshus är under 
uppförande och ska stå klart i 
sommar. 
De nya villorna kommer att dels 
ha gemensamma drag, dels 
individuell utformning, interiört 
och exteriört. Det finns såväl 
enplans- som tvåplanshus. 
Dessutom kan planlösningarna 
anpassas till köparnas önskemål, 
exempelvis ett stort vardagsrum 
på andra våningen i stället för 
sovrum. 

Man behöver inte ens välja en av 
villorna som tagits fram speciellt 
för projektet.
-Nej, köparen är inte bunden till 
just de husen vi erbjuder, berät-
tar Rutger Bladh. Man kan köpa 
en tomt och sedan rita sitt eget 
hus.Träfasaderna med jordnära 

färgtoner blir ett tema med 
variationer. Samtliga villor får 
stora terrasser i västerläge, mot 
havet. Huskropparna byggs i 
vinkel, vilket ger plats för en 
skyddad uteplats. Trädgården 
är förhållandevis liten, eftersom 
tanken är att det ska handla om 
ett lättskött boende. 
-Bestämmer man sig för att 
köpa tomt tar det ungefär åtta 
månader innan huset är klart, 
säger Rutger Bladh. 

För dem som flyttar till det här 
området är närheten till havet 
och naturen förstås ett stort plus. 
Spa, gym och restaurang finns 
alldeles in på knuten. 

40 nya villor byggs på 
Solsidan i Torekov

Promenad eller cykeltur till 
bykärnan i Torekov fungerar 
också alldeles utmärkt. 
De goda kommunikationerna till 
omvärlden är ytterligare ett plus. 
Det tar ju inte många minuter att 
med bil nå tågstation, motorväg 
och flygplats, vilket förstås är 
mycket viktigt oavsett om man 
bor i Torekov på helårsbasis eller 
på fritiden. 

Sol o hav

För personlig visning ring 035-18 59 80

www.solohav.se www.nkfast.se

NYTT BOENDE I torekov!

från 3 595 000:-
        Inkl. tomt och avgifter

Försäljning
Service

Uthyrning

Tel butik 0431 36 04 95
Mobil 0705 160 495

Glimmingevägen 1, 
Västra Karup 269 94 Båstad

Bild   Ljud   Ljus

Om du behöver hyra: 
√  Festlokal
√  Förråd
√  Försäljningslokal
√  Kontor
√  Lager

Centralt i Torekov
Kontakta Dan
0708-445343
info@fabrikentorekov.se

FABRIKEN
www. fab r i ken to re kov. s e

Ingrid

Det mesta och 
bästa av Bjäre
Språkguiden 

gör skillnaden

Boka din Bjäreguide 
Ingrid Persson Skog på
www.sprakguiden.com 
eller tel 0738-50 33 43

070-36 20 203

Trädgårdsskötsel 
och anläggning

 Tel 070-572 22 20 
www.bmb-torekov.se

Vill du ha hjälp i
din trädgård?

 

Turistbyråns
Presentshop

TOREKOVS  
SJÖFARTSMUSEUM

Besök Torekovs
kulturbyggnader

Kajutan•Skjulet
Skanshuset•Emils Ruff

Flaggning på Hamnbacken
bokas hos Turistbyrån

BÅSTAD 
TURISTBYRÅ

Båstad Turistbyrå är öppen året 
runt. Hos oss kan du boka ditt 

boende, konsertbiljetter, evene-
mang och olika erbjudanden. 

Turistbyrån ger personlig service, 
tips och råd och här kan du hämta 

broschyrer och kartor. 

www.bastad.com   0431-750 45
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Boka 
boende 
i Torekov

www.torekov.se



Vi hjälper dig förverkliga 
dina idéer när du vill bygga 

eller renovera ditt hus. 
Från grunden till taket 

av ditt hus erfar vi expertis 
inom området.

www.borisbygg.se
070 84 00 942

Torekov produkt

Litorinavägen 15, Torekov

Båt-, bil- & cykelservice 
och 

butik med verktyg 
till hem och trädgård.

Porslin 
Keramik 
Glas 
Möbler 
Lampor

antik & design

Design från 
50-60-talet

Öppet Söndagar från den 
14 Juni - 9 Augusti 11-16 

övriga tider ring
0431-361650 / 070-6732020

Segelstorpsstrand 
Sällesvägen 1, Båstad

Bjäre bokhandel

Katarina Petersson
Storgatan 34, Torekov

tel 0707-36 48 50
e-mail katarina@lotsen.se 

www.lotsen.se 

Awesome burgers*Smoking meat
www.mobysshack.se

Pizzeria & Restaurang 
Tfn: 0431- 36 46 66

LOPPISBUTIK
VÄSTRA KARUP

ÖPPET MAJ
tisdag 12-15, lördag 11-14

ÖPPET JUNI-AUG
tisdag 12-15, torsdag 11-14 

lördag 11-14

TOREKOVS FÖRSAMLINGTOREKOVS FÖRSAMLINGTOREKOVS FÖRSAMLINGTOREKOVS FÖRSAMLING    

Längst i nordväst på Bjärehalvön finns 
Torekovs församling. 
Genom en bred och djup verksamhet, 
tillsammans med Västra Karup-Hovs 
församling, vill vi ge tillfällen att 
fundera över livet, tron och Gud. Vår 
tro tar sin utgångspunkt i Bibelns 
budskap, att Gud älskar varje 
människa villkorslöst. 
Har du frågor - hör gärna av dig! 

 

Du når oss på telefon 
0431-360400 eller 
www.vastrabjare.se. 
Sommarkonfirmation i Torekov? 
Vi tar emot anmälan för 2016! 

Torekov

Öppettider:
Juni- Aug 8-21
Sept-Maj 9-20

Tel 0431 36 31 31
Litorinavägen 12, Torekov

Nu finns vi under 
samma tak på  

Köpmansgatan 28  
i Båstad.

Välkommen in!

Hotell & Restaurang 
Hovs Hallar 

en pärla på Bjärehalvön

Öppet alla dagar

Hovshallavägen 160, Båstad
0431-448370, hovshallar.com

&Kafé Bokhandlaregården

Kulturens oas 
mitt i Båstad.
Genuin vacker 
historisk miljö

Köpmansgatan 12, Båstad
Tel 0431-70001

 info@bjarebokhandel.se

Birgit Nilssons väg 27, Båstad
www.birgitnilsson.com

Öppet 19 maj 
till 6 sept 

2015

Tisdag-söndag kl 11-17

Midsommarafton stängt.

Foto Stenbergs bilder/TT

Hantverk 
skapta med 

bygden 
som inspiration

Torekov
Lådan

Tel 070- 365 25 20
facebook/torekovlådan

-Egentligen är vi inne på fjärde 
generationen här i huset, 
berättar krögaren Jarl Toremalm, 
mera känd som Jalle. 

I fastigheten som ligger precis 
mitt i byn intill hamnen och den 
gamla kyrkoruinen har det 
nämligen drivits företag i mer än 
ett sekel, exempelvis skepps-
handel, lanthandel, kiosk, café 
och sedan 1990 alltså krog. 

Det var farfar Gustaf Swenson 
som startade skeppshandeln i 
början av 1900-talet. 
Själv började Jalle tidigt hjälpa 
till i familjens kiosk. 
År 1985 nappade han på föräld-
rarnas erbjudande om att köpa 
fastigheten, nästan lite chock-
artat och oväntat, eftersom Jarl 
då var i en helt annan fas av livet 
med resor och studier. 
I huset hittade han en fin 
emaljskylt – G Swenson – som 
fick ge namn åt den blivande 
rörelsen. Så startades caféet i 
lokalerna, och när Jalle träffade 
sin blivande hustru, kocken 
Katarina, var steget inte långt 
från café till restaurang. 
I dag är deras söner Simon och 
Petter också väldigt engagerade 
i G Swensons. 

G. Swenson’s Krog har några 
mycket framträdande drag, inte 
minst på dryckessidan. 
Redan från början intresserade 
sig Jalle för kombinationen 
mat och vin. Inledningsvis fick 
den nye krögaren hjälp med 
vinlistorna. Jalle gav sig dock 
med förtjusning in i vinets värld 

och kunde därefter sätta samman 
vinlistorna själv. 

-Idag har vi 150 – 200 viner på 
vinlistan. De äldsta vinerna 
är från tidigt 80-tal och det är 
väldigt spännande att öppna 
30 år gamla flaskor.

Företrädesvis köper krogen in 
mogna viner. Sedan starten 
1990 har många vintrender 
kommit och gått. 
I dag växer även gästernas 
ölintresse, vilket kanske inte 
är så konstigt med tanke på 
mängden av nya mikrobryggerier 
som erbjuder spännande och 
ovanliga nykomlingar 
i ölsortimentet. Självklart finns 
det öl från dessa.
En annan trend är alkoholfria 
alternativ. Ett tecken på detta 
är sammarbete med Änglamust 
som tagit fram en äppelblandning 
till en must enbart för 
G. Swenson’s Krog.

Klassiskt och trendigt
möts på G. Swenson’s

Gäster bänkade runt borden under vinrankorna eller uppflugna på 
barstolarna. Människor som kommer och går, glada återseenden och 

lockande aromer. För många är åsynen av årets första gäster 
på restaurang G. Swenson’s i Torekov ett klassiskt vårtecken. 

Här börjar nämligen säsongen med nässlorna och slutar med gåsen. 
Restaurangen är i dag en självklar del av Torekovs utbud, 

men så har G. Swenson’s krog också funnits här ända sedan 1990.

-Det är roligt att dels erbjuda det 
som är klassiskt, dels det som 
ligger i framkant, säger 
Jarl Toremalm. 

Även på råvarusidan har 
restaurangen profilerat sig. 
Mycket av det som återfinns 
på menyn är närodlat. 
Säsongens smaker, allt från 
ramslök till björnbär, sätter sitt 
tydliga avtryck på menyn.

Bjäre erbjuder så mycket lokala 
produkter, till exempel sallad, 
sparris, fänkål, baljväxter och 
potatis eller olika sorters bär. 
Säsongens smaker, allt från 
ramslök till björnbär, sätter sitt 
tydliga avtryck på menyn. 

-Vi serverade nässelsoppa till 
påsk. Sedan kom sparrisen till 
valborg. Från midsommar är 
utbudet stort. Odlarna på Bjäre 
är fantastiska och det är med 
nöje vi själva kör runt och hämtar 
upp dagsfärska skördar.

Från och med juni är det nästan 
bara grönsaker och rotfrukter från 
Bjäre som används. Fisk och kött 
är av utvald hög kvalitet.
Krogens långa samarbete med 
lokala producenter fortsätter och 
utökas ständigt. I år har kockarna 
från G. Swenson’s och Bjäre-
fågel lanserat en 5-rättersmeny 
där alla delar, t ex krispigt skinn 
av Bjärekyckling, tillagas och 
kombineras med härliga primörer. 
Dessutom blir det återigen 

fasadbild

Farmers market i Torekov, vid 
festlokalen G. Swenson’s lada. 
Detta är ett annat exempel på 
hur producenter och konsumenter 
trivs tillsammans under temat 
marknad, mat, mingel och musik. 

På G. Swenson’s möts 
”stammisarna” gärna och 
botaniserar bland dryckeslistor 
och säsongens smaker. Om valet 
känns svårt vet gästerna att här, 
under vinrankan, är ett gott råd 
aldrig långt borta.

Krogen är öppen under helgerna 
”från påsk till gås” och under 
sommaren dagligen med somrig 
lunchmeny och på kvällen 
spännande a la carte där köket 
tar ut svängarna.
 

www.swensons.se
www.facebook.se/gswensons
www.instagram.se/gswensons
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Ängalagsvägen 206 Torekov, 
269 95 Båstad

www.olofskoogs.se

Biltvätt 
Budbil
Förvaring

Solbackens Wåffelbruk - Med en hänförande utsikt i rofylld natur vid Italienska vägen i Båstad. Tel. 0431-70 200 www.solbacken.eu
Rör-Fix AB - Vill ni ha hjälp med rörarbeten? Ring oss Tel. 0431-36 38 02/ 070-363 80 48

Klarblå arkitekter - Estetiska problemlösare-arkitektur, inredning, kontrollansvarig Tel. 0708-36 41 21 www.klarbla.se 
Bjäre Brandteknik-Allt inom brandskydd. Tel. 0703-262 595 www.brandteknik.nu

Bjäre Kraft - sköter elnätet på Bjärehalvön och som kund i vårt öppna fibernät får du tillgång till bl a internet, TV och telefoni.  Tel.0431-44 99 00 www.bjarekraft.se

Vill ni också vara med och annonsera i Torekov~Bilagan nästa år? Kontakta Turistbyrån i Torekov på tel 0431-36 31 80 eller maila info@torekov.se

Torekov
Pizzeria

Öppet alla  
dagar

Året rUNt

restaurang - pizzeria - Öl & Vin

Tel 0431 - 36 36 80
Mobil 076 - 442 25 04

Torekov

0431 36 43 30
Litorinavägen 19

Väderö
Trafiken
Tel 0431-363 045

www.vaderotrafiken.se.

Sköna spabehandlingar på Warmbadhuset
Tångbad, massage, hud & fotvård

0431-36 36 32
www.torekovswarmbadhus.com

TOREKOVS 

& HÄLSOCENTER

Radannonser
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