Produktblad konsument

God och vällagad mat från Norrland
Guldfiskens mål är att erbjuda Sveriges bästa, färska färdigmat som gör varje måltid till
en unik smakupplevelse. Vår produktion är till stor del ett hantverk där varje medarbetare
lägger ner omsorg på varje enskild rätt.
Våra favoriter med fisk och kött är goda, lätta att sälja och enkla för kunden att servera.
Enkelt och snabbt! Passar dagens konsumenter där tidsbrist hela tiden driver försäljning
mot snabba måltidslösningar.

HANTVERK

KVALITET

SMAK

OMSORGSFULL TILLAGNING

Nyhet!

Öka din försäljning, bygg upp en
hyllsektion med alla våra färdigrätter.
•

Målet är att hela hyllan ska andas ”To Go”, det vill säga snabb, 				
enkel, modern men god mat som kan ätas i farten.

•

Utforma disken så att kunden får intryck av enkel och modern
mat som uppfyller höga krav på smak och kvalitet.

•

Lax med couscous
Lax med couscous och limesås.

Exponera färdigmaten med kombinationsprodukter som mineral-				
vatten, juice, smoothies, drickyoghurt och frukt för ytterligare 				
merförsäljning.

- En satsning på hållbart fiske -

Guldfisken Kök AB
Kanslihusvägen 2
961 43 Boden

Tel: 0921-34 24 80
Fax: 0921-34 24 89

info@guldfisken.com
www.guldfisken.com
facebook.com/guldfisken.norrland

God och vällagad mat från Norrland

Färdigmat med guldkant

Gör varje måltid till en härlig upplevelse!

Konsumentförpackningar fisk

Konsumentförpackningar kött

MICRO
3 MIN

1680
Lasagne med lammfärs
och fetaost ca 400 gr.

1682
Örtagårdskyckling ca 400 gr.

1684
Renskav med gräddsås och
potatismos ca 420 gr.

Gratinerad lasagne med lammfärs, fetaost,
tomater, lök och grädde.

Tagliatelle med krämig sås av kyckling,
crème fraiche, grädde och örter.

Renskav med gräddsås, potatismos
och lingonsylt.

Ica 280210

1615
Pasta speciale ca 400 gr.

1621
Marinerad lax ca 450 gr.

1630
Skaldjurslasagne ca 420 gr.

Bandspagetti med räkor, kräftstjärtar, varmrökt regnbågslax och chili/örtsås.

Marinerad regnbågslax med potatisgratäng
smaksatt med lök och örter.

Ostgratinerad lasagne varvad med skaldjur,
bladspenat, krämig hummersås och morötter.

Ica 280206

Coop 5804

Axfood grossist 100246583

Ica 280207

Coop 5802

Axfood grossist 100246574

Ica 280208

Coop 5799

1634
Skepparlax med
potatissallad ca 400 gr.

1667
Rigatoni gourmet ca 420 gr.

Marinerad och varmrökt regnbågslax med
västerbottensost, sockerärtor, potatisgratäng,
broccoli och chili/örtsås.

Lättrökt regnbågslax med tre sorters kryddor
och krämig potatissallad. Serveras och ätes kall.

Rigatoni med varmrökt regnbågslax, sparris
och italiensk ostsås.

Axfood grossist 100800242

Ica 280250

Coop 12752

Axfood grossist 100882065

Ica 280209

Coop 21114

Axfood grossist 101184751

Färdigmat
med Guldkant
Sedan 1998 har vi förädlat kvalitetsråvaror
till underbar färdigmat.

1692
Laxbiffar med ugnstekta
rotgrönsaker ca 400 gr.
Biffar av lax och sej med en krämig sås
och ugnstekta rotgrönsaker.
Ica 280725

Coop 36552

Axfood grossist 101226222

1695
Lax med couscous ca 400 gr.

Vårt motto är att det ska smaka gott, se vackert
ut och ha ett bra näringsinnehåll.
Ett enkelt sätt att sätta
Guldkant på vardagen.

Lax med couscous och limesås.
Ica 202462

Coop 25261

Axfood grossist 101235653

Serveringsförslag
Pasta speciale

Ica 280211

Axfood grossist 101197059

Coop 98796

Ica 280212

Axfood grossist 101197822

Coop 98798

Axfood grossist 101197574

Kall
rätt
1688
Viltfärsbiff med mos och
trippelpepparsås ca 400 gr.

1689
Pasta med kyckling ca 400 gr.

Viltfärsbiff med potatismos och svart-, vitoch grönpepparsås.

Pasta med kyckling och chili- och mangodressing. Serveras och ätes kall.

Ica 241131

1632
Lax med Västerbottensost
och potatisgratäng ca 420 gr.

Coop 75153

Coop 98795

Axfood grossist 100246690

Kall
rätt

Ica 2803203

MICRO
3 MIN

Coop 24186

Ica 230088

Axfood grossist 101217302

Coop 9652

1694
Viltköttbullar med mos
och lingongräddsås ca 400 gr.
Viltköttbullar med potatismos och lingongräddsås. Serveras med en grönsaksblandning
på kålrötter, selleri och palsternacka.
Ica 200686

Axfood grossist 101221325

Coop 4444

Axfood grossist 101230766

Beställ dina Guldfisken produkter här:
Datum:

..............................

Kundnr:

.........................................

Butik:

...............................................................................................................................

Art.nr

Produktnamn

EAN-kod

1615

Pasta speciale

7330633000416

1621

Marinerad lax

7330633000430

1630

Skaldjurslasagne

7330633000782

1632

Lax med Västerbottensost och potatisgratäng

7330633000799

1634

Skepparlax med potatissallad

7330633000805

1667

Rigatoni Gourmet

7330633000928

1680

Lasagne med lammfärs och fetaost

7330633001024

1682

Örtagårdskyckling

7330633001031

1684

Renskav med gräddsås och potatismos

7330633001048

1688

Viltfärsbiff med mos och trippelpepparsås

7330633002038

1689

Pasta med kyckling

7330633002069

1692

Laxbiffar med ugnstekta rotgrönsaker

7330633002304

1694

Viltköttbullar med mos och lingongräddsås

7330633002397

1695

Lax med couscous

7330633002427

Vecka

Ansvarig för order:

Vecka

......................................................................

Vecka

Vecka

Vecka

