
	  

Tanum Turist är en ekonomisk förening som har i uppdrag att arbeta för att främja och utveckla  
besöks- och turistnäringen i Tanums kommun. Föreningen har cirka 260 medlemmar.  
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Ät traditionellt julbord på Sveriges äldsta gästgiveri eller på 
någon annan av Tanums många restauranger 
 
Julen i Tanum bjuder på en mängd härliga julbord och julunderhållning. Ät traditionellt 
julbord på Sveriges äldsta gästgiveri från 1663, se Haaks populära julshow på TanumStrand, 
njut av havets läckerheter på Stora Hotellet Bryggan, TanumStrand, Väderöarnas värdshus 
eller någon annan av de många restaurangerna. 
 
Tanums Gestgivferi 
Tanums Gestgifveri öppnade år 1663 och är med 
sina 350 år av obruten drift Sveriges äldsta och 
mesta gästgiveri. Förutom sina bevarade rum och 
inredning är man också känd för sitt gourmetkök. 
Julbordet är precis som gästgiveriet väldigt 
traditionellt och har även norska influenser. 
– Vi arbetar med mathantverk och gör så gott som 
allt från grunden. Pressylta på grishuvud, lantpaté 
med älg och rådjur, egen leverpastej, många sorters 
inlagd sill och mycket mer, säger Vigdis Fyrvik, en 
av ägarna till Tanums Gestgivferi.    
Det finns också möjlighet att kombinera julbordet 

med övernattning, julklapp och frukost. Julbordet 
startar 22 november. www.hoteltanum.se 
 
TanumStrand och Haaks 
Vill man ha något mer fartfyllt har Haaks sin 
populära julshow på TanumStrand. Till den får man 
traditionellt julbord där en skaldjursbuffé i år ingår 
för första gången. Haaks julshow, som förra året 
lockade 5000 besökare, är nu inne på sitt sjunde år. 
Showen hade premiär den 15 november. 
www.tanumstrand.se  
 
Väderöarnas Värdshus  
Väderöarnas Värdshus erbjuder en femrätters 
julmeny med havstema. Julmenyn går att kombinera med övernattning, frukost och bad i granitbastu 
och tunna.  
– Vi har även öppet under julhelgen för de som vill fira den hos oss, säger Anna-Lena Schub på 
Väderöarna.  
Julmenyn börjar serveras den 22 november. www.vaderoarna.com   
 
Stora Hotellet Bryggan 
Stora Hotellet Bryggan i Fjällbacka har ett klassiskt julbord med mycket gott från havet, det avnjuts på 
bryggan med utsikt över vattnet. Maten, stämningen och juldekorationerna tillsammans med det 
vackra utsikten är en populär kombination, och vissa datum börjar redan bli fullbokade.  
Julbordet börjar serveras den 29 november. www.storahotelletbryggan.se 
 

Foto: Överst: Tanums Gestgivferis julbord.  
Nederst: Väderöarnas Värdshus julbord 
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Förutom detta har Tanum en mängd andra restauranger och hotell som erbjuder julbord, gå in på 
www.vastsverige.com/tanum/matodryck/ för att läsa mer. 
 
För mer information: 
Tanum Turist, 0525-611 88, info@tanumturist.se   
Rebecca Johansson, presskontakt Tanum Turist, 031-701 33 38, rebecca.johansson@perspective.se 
www.bohuslan.com/tanum    


