Maritime Gastronomi

Gothia Seafood ägs och drivs av Alex Villesen, Fredrik Andersson, Lars Gustafsson och Magnus Gustafsson.

Från havet till tallriken
Gothia Seafood startades 1996. Idag är vi en kvalitetsmedveten producent och grossist som levererar fisk
och skaldjur till kunder i hela Sverige. På Gothia Seafood har vi ett stort personligt engagemang och
många av oss har lång erfarenhet av restaurangbranschen och fiskenäringen.
I våra moderna lokaler har vi de resurser som krävs för att hålla en hög kvalitet och service. Här finns allt
under ett tak. Och vi levererar produkterna med egna bilar. Därför har vi full koll hela vägen, från morgonens fiskauktioner till leverans.
Idag importerar vi fisk från hela världen, främst från Norge och Danmark. All fisk hanteras, bearbetas och
förädlas i våra lokaler av vår duktiga personal, innan den transporteras till våra kunder. Omsorgsfullt. Från
havet till tallriken.

Göteborgs Fiskauktion
– navet i Sveriges
fiskcentrum

Vi är MSC-certifierade
MSC-C-52387

Vi har en
nära dialog med
våra kunder
Erfarenhet, kunskap och engagemang är faktorer som påverkar vårt sätt att arbeta.
Framför allt präglar de kontakten med våra kunder, som alltid får en personlig
service när de pratar med oss. Oavsett om du är en köksmästare, grossist eller restaurangägare och oavsett vilka dina önskemål är, ser vi till att ta hem, förädla och
leverera produkter som ger din meny och ditt utbud en extra dimension.
Vår expertkunskap innebär också att vi är ett bollplank för dig i din dagliga verksamhet. När du ringer oss för att beställa eller fråga gör vi vårt yttersta för att se till att
du får rätt produkt eller svar.
Vi erbjuder ett unikt utbud där det mesta görs med omsorg och finess. Våra skickliga produktionsmedarbetare är proffs ut i fingerspetsarna och tar både vara på allt på
fisken samtidigt som de styckar detaljer med precision. Och vårt breda kontaktnät
innebär att vi kan beställa hem produkter från världens alla hörn som passar alla
tillfällen.

DIN HELHETSLEVERANTÖR
AV FISK & SKALDJUR!
Feldt´s Fisk & Skaldjur AB | Tel: 0523-707 00

Delta Kyl
Vi tackar för förtroendet att få leverera
kyl- och frysutrustning samt en Ziegra
ismaskin till Gothia Seafood
Tel: 0708-43 13 56
E-post: tommy_thorin@hotmail.com

Ett brett sortiment
från havets djup
Hos Gothia Seafood finns ett varierande sortiment hela året. Vi erbjuder alla sorters färsk fisk och skaldjur. I vårt sortiment finns också frysta produkter från världens
alla hörn. Vi erbjuder dessutom ett stort antal rökta produkter, musslor och vårt eget
sillmärke, Havets Silver, med krämiga sillar.
När du köper våra produkter kan du lita på att de är fiskade på rätt sätt. Vi på Gothia
Seafood vill bidra till ett hållbart fiske. Därför köper vi fisk från producenter som kan
uppvisa en spårbarhet som innebär att vi kan följa fiskens väg, från fångst till vår
anläggning.
Att köpa färsk fisk och skaldjur innebär inte bara en produkt med hög kvalitet och
smak, fiskad på rätt sätt. Vår målsättning är att fisken ska vara hos dig inom en till två
dagar. Snabbt och färskt!

TradiTion och kvaliTeT

En stolt leverantör av Havets silver
Tel. 0455-36 50 07 • www.blomlofsrokeri.se

info@gothiaseafood.se
www.gothiaseafood.se
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