
Värdshuset  
Den vackra gamla lotsbostaden från förra sekelskiftet är 
idag ombyggt till Värdshus. De intima rummen minner 
fortfarande om svunna tider med familjeporträtt och foton 
av fartyg och lotsbåtar.  

Sitt och njut på verandan eller i Lasse Dahlquistrummet.  
Firar ni er födelsedag, ert bröllop, ert företagsjubileum 
eller bara en festlig middag så är ni garanterad en härlig 
och trevlig upplevelse hos oss på Brännö.  

Hos oss är det mycket musik året runt.  

I vår  nybyggda restaurangdel  finns plats för 100 sittande 
matgäster. Möjligheterna är många om du vill ha kalas.  

Lokalen är även utrustad med ljud och scenljus. 

På pensionatet bor 
du bekvämt i något 
av våra 9 rum alla 
med TV på rum-
men.  

I allrummet finns 
TV med DVD.  

Här har du även  
tillgång till fullt 
utrustat kök. 

Fräscha duschar och toaletter i korridoren. Frukosten ser-
verar vi på Värdshuset. Sänglinne och handdukar ingår. 

Pensionat Baggen 

Restaurang & Kafé /Bageri  

På Värdshuset kan 
du avnjuta en god 
lunch eller middag 
från vår Bistro 
eller a la carte 
meny. Föredrar du 
något enklare finns 
smörgåsar gjorda 

på bröd från vårt eget bageri eller en kopp kaffe med 
”goa” wienerbröd även det från vårt bageri.  

På vår stora härliga uteservering kan du även njuta av 
ett gott glas vin eller varför inte vårt eget öl -Brännöl. 
Är vädret med oss är även grillen tänd. 

Bara njuta i bästa vänners  

sällskap 
Hur vore det 
med några 
semesterdagar 
i vacker miljö 
med havet och 
klipporna som 
närmsta gran-
ne. Upplev en 
kortsemester 
tillsammans 
med familjen, 
en weekend på tu man hand eller en trevlig helg tillsam-
mans med goda vänner.  

På Brännö och hos oss kan du uppleva detta. 

 Vår & höstweekendpaket  

inkluderar övernattning, frukost samt middag 

Skärgårdsweekend 

helpension med två övernattningar. 

Även Påsk och Julweekend  

Läs mer på www.brannovardshus.se 

Kafé /Bageri  

Restaurang  

Pensionat 



Från Saltholmen  avgår 
skärgårdsbåtarna ut till 
oss på Brännö.  

Båtarna trafikerar Brän-
nö Rödsten (ca 20 min) 
och Brännö Husvik (ca 
50 min) i stort sett varje 
timma, (färre avgångar 
till Husvik) 

Från centralen går spårvagnslinje 11 direkt ut till Salthol-
men och på sommaren även linje 9, denna tur genom Göte-
borg tar ca 30 min. 

Samma biljett gäller. 

Öppettider 
Bageriet öppet Lördag-Söndag från kl 9.00 

Sommartid från kl 8.00 och flera dagar i veckan 

se lokal skyltning 

Högsäsong alla dagar 11-23 

Mellansäsong 

Tisdag-Torsdag 11-21, Fredag-Lördag, 11-23 Söndag 11-19 

Lågsäsong 

Torsdag 11-19, Fredag-Lördag 11-23, Söndag 11-19 

 

Under några veckor håller vi stängt för underhåll  

och renovering, ring för mer information 

  

Enklare går det inte 

Brännö kallas 
också ”ön det 
sjunger om.” 

Vår stolthet, 
Lasse Dahlquist 
och hans härliga 
musik spelas 
ofta. Inte minst 
på vår Lasse 

Dahlquistdag som firas varje år första söndagen i augusti. 

På värdshuset är det mycket musik flera gånger per månad 
året runt. Varje torsdag under sommaren är det dans på 
Brännö Brygga. I närheten ligger Ramsdal, badplatsen med 
hopptorn, sin sandstrand och sitt härliga salta vatten och 
med klippor för solbad. 

Eller varför inte en heldag på fantastiska Galterö med sin 
unika flora och djurliv.  

Fikakorgen köper du hos oss! 

 

www.brannovardshus.se 

Telefon 031/97 04 78, 97 38 80  

 

Vi är bilfria 

Här på ön tar vi 
oss fram till fots, 
via cykel eller 
flakmoppe.  

Besöker du oss 
och har mycket 
bagage finns taxi 
samt färdtjänst att 
förbeställa till 
anslutande båt.  

På vintertid bor här ca 900 personer och på sommaren 
ca 5000 personer.  

Spännande historia 

Under en lång tid var 
Brännö landets vikti-
gaste lotsplats. Ön var 
även tullpostering un-
der många år. På gärdet 
odlades spannmål, po-
tatis och övriga jord-
bruksprodukter för 
öbornas uppehälle.  

På utmarkerna och angränsande öar betade kor och får. I 
flera av de isländska skrifterna berättas om tings och mark-
nadsplatsen på Brännö. Bl.a. när den sköna irländska kunga-
dottern Melkorka såldes som träl till den isländske hövding-
en Hoskuld Dalakolloson på en Brännömarknad under 900-
talet.  

Ön har även en trivsam liten kyrka i trä som kom till genom 
att ett antal kvinnor på ön sydde ihop medel till bygget. Det 
tog 18 år. 

En unik mötesplats 

Genom sitt strategis-
ka läge har Brännö 
varit en viktig mötes-
plats för sjöfarare, 
hövdingar och kungar 
som genom historisk 
tid kämpat om grän-
serna mellan Sverige, 
Norge och Danmark. 

  

I flera hundra år var Brännö och de närliggande öarna gräns-
land mellan de tre rikena. 

Brännö är rikt på upplevelser 

Brännö Värdshus 


