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I sommar kommer Jens Duvander att slå 
upp dörrarna i Åhus. Det blir i kiosken vid 
golfbanan på Seasideområdet och i lokalen 
ut mot havet. Jens tänker bland annat 
erbjuda räkor på lösvikt, ungefär som 
gamla Östermans som låg i Åhus hamn för 
många år sedan.

- Räkor, surdegsbaguetter och självklart 
goda såser till det, säger Jens och slickar 
sig om munnen.

Jens berättar vidare att han planerar att 
sälja matiga grillmackor på deras egna 
surdegsbröd. Dessutom kommer han 
också att ha sallader, delikatesstallrikar och 
självklart kaffe och den berömda Duvan-
ders chokladtårta.

- Den chokladtårtan har nästan blivit ett 
eget begrepp, skrattar Jens.

I kiosken vid minigolfen kommer Duvan-
der att sälja både klassiska frukostfrallor, 
bröd och bullar bakade med surdeg.

- Jag har hört att det finns önskemål om 
att vi ska sälja våra bullar i Åhus. Så jag 
bestämde mig för att prova, så får vi se hur 
det går, ler han.

Det kommer såklart också att finnas godis 
och givetvis glass, som är Duvanders egen-
tillverkade. 

Jens berättar att han har massor av planer 
och han ser otroligt många möjligheter om 
vad han ska göra framöver. Han pratar om 
musikkvällar, ölprovningar, grillkvällar och 
after beach.

- Jag vill att det ska bli en riktigt go 
”beachclubkänsla”, säger Jens.

På frågan om varför han gör detta i Åhus 
svarar han snabbt.

- Jag har länge velat ha något i Åhus 
igen och när denna möjligheten dök upp 
började jag direkt fundera på saker jag 
skulle vilja göra. Det första jag kom att 
tänka på var det här med räkorna. Jag tror 
att det är något som har saknats i Åhus, 
säger Jens.

Om allt går som det ska planerar Jens att 
smygöppna till påsken, då han för samtal 
med Platsorganisation Åhus om att even-
tuellt använda sin lokal för konstutställ-
ning av Åhus skolbarn. Sedan tänker han 
sig att dörrarna öppnas igen efter skolav-
slutningen. Men när man pratar med Jens 
Duvander så kan man aldrig vara säker så 
tipset är att hålla ögon och öron öppna om 
man inte vill missa eventuella aktiviteter 
hos Duvanders Strandcafé i Åhus. 

- Självklart gör vi alla våra produkter 
själv ifrån grunden, avslutar Jens leende. 

DUVANDERS STRANDCAFÉ
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