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Gilberg Engros Menypartner

Gilberg ble etablert i 1972 på Dal av Berit og Tor Gilberg, da som en 
 pølsemakerbedrift. Pølsemakeriet oppnådde raskt anerkjennelsen for 
sine produkter, og Gilberg-navnet ble en kjent merkevare på Øst-
landet.   Produksjonen ble etter hvert flyttet til Ilseng, før den senere 
havnet i  Brumunddal, der de tok over Barflo`s produksjonslokaler.

Dagligvaremarkedet ble tøffere med årene, og i 1996 bestemte 
Gilberg familien seg for å satse 100%  som grossist på storhushold-
ningsmarkedet. Familien hadde solid kompetanse på kjøttprodukter, 
så dette ble et naturlig segment å tilby serveringsmarkedet. Sortimen-
tet vokste raskt, og andre  bransjerelaterte produkter kom fortløpende 
til.  «Service og fleksibilitet» ble et slagord, som bedriften holder på 
den dag i dag.

I 2007 flyttet Gilberg Engros Menypartner AS inn i nye og moderne 
lokaler i Strandsagvegen i Brumunddal. I dag har vi over 4000 aktive 
varelinjer, og tilbyr det meste en serveringsbedrift trenger, inkludert 
dagsferske grønnsaker, øl og vin. Det tilbys også en bred portefølje av 
asiatiske varer. Siste tilskudd i sortimentet er INNAFOR- produktene, 
som ved siden av Innlandspils, består av kvalitets kjøttprodukter 
 produsert lokalt på egne oppskrifter, alle av norske råvarer.

Gilberg Engros Menypartner AS er fortsatt familieeid. Bedriften har 
i dag 13 ansatte, og bred fagkompetanse. Flere av våre ansatte har 
utdannelse og yrkeserfaring fra kjøttfag, serveringsbransje og  handel. 
Selskapet har en solid økonomi, og en fornøyd kundeportefølje 
inne restaurant, kantine, institusjon, skole, barnehage og festivaler. 
Gilberg er også stolt leverandør til medlemmer i NHO Reiseliv og 
KNIF Innkjøp.

Om du ønsker å bli kunde hos Gilberg Engros Menypartner, er 
dette en  enkel og ukomplisert sak. Ta kontakt med en av våre salgs-
konsulenter, som da vil bestrebe seg å tilpasse kundeforholdet til dine 
behov. For som vi sier: «Vi er her for deg»!

Brumunddal februar 2022
Jan Stene Gilberg
Grosserer

Kjøtt- og pølsevarer

• Vi er her for deg • 

I februar 2022 er det 50 år siden familieselskapet Gilberg ble etablert. Dette skal feires gjennom 
året, og første markering blir en håndfull KNALLTILBUD i uke 6 og 7. (fra 7. til 19. februar).
Se midtsidene i denne folderen.

Gilbergrs grunnlegere, Berit og Tor Gilberg.

Pølsemaker Tor Gilberg.

 Tilbudene gjelder 
kun ved bestilling og 
levering iuke6 og 7!  
(7.-18. februar)
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PepsiMaxfeirervårt50-årsjubileummedoss:

5744222  

Eplemost
Glassflaske 24x0,33ltr,  Aass Bryggeri:   
Klassisk eplemost av 100 % ren eplejuice.  
Pasteurisert og tappet ved Aass Bryggeri.

5744222  

AassUTEN
24x0,33ltr Glassflaske:   
Aass UTEN Original er et strågult 
alkoholfritt øl med aroma av malt og 
humle. Ølet har en fyldig smak med 
tydelig maltsødme og avstemt bitter-
het. Brygget etter renhetsloven.

5101167  

PepsiMax
24x0,5ltr

814467  

PepsiMax
Blåkasse 24x0,3ltr 
Glassflaske

Vi
jubilerer 

medGilberg

Engros!

10,-
pr fl (240,- pr brett)

9,-
pr fl (216,- pr brett)

Tilbudet gjelder 0,5l og 0,3l,  
maks 20 brett pr kunde.

50%  

rabattpå 

grunnpris  

iuke6og
7 

2022!

 Tilbudene gjelder kun ved bes-
tillingoglevering iuke6 og 7!  

(7.-18. februar)
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Jubileumstilbud 
fra

Pers Kjøkken, norgesmestere i 
pålegg og spekemat, er en av 
våre solide leverandører. Pers’s 
er en  hånverksbedrift, alle pro-
dukter er frie for allergener.

Klassisknorskfløte-isfra
Kulinaris!

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte kampanjevarer. Priser eks. mva.
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Produktene sluttselges til fantastisk pris, begrenset lager
5512108 Vaniljeis Norsk Klassisk 2,4ltr Kulinaris (15.06.22)
5512546 Sjokoladeis Norsk Klassisk 2,4ltr Kulinaris (13.03.22)
5512629 Jordbæris Norsk Klassisk 2,4ltr Kulinaris (13.03.22)

1684307KyllingfiletBrystCajun,
Sous Vide 50%rabattpågrunnpris!*
Et smaksrikt, fantastisk produkt med bredt 
bruksområde. Perfekt til baguetter, subs, 
salater og lunchretter – gjerne kombinert 
med en god dressing med mango og curry, 
eller din spesialdressing.
*Maks 20 kg pr kunde 

1269042 Leverpostei  
Ovnsbakt 500gr.  25,-prstk!  
(50,- pr kg, utgjør ca 50% Rabatt)
Mild og god smak, hyggelig pris og 
ingen allergener har gjort Per’s Lever-
postei til et omfavnet produkt blant 
våre kunder, og vi håper at enda flere vil 
prøve produktet. Hva med å tilby smør-
brød med lun leverpostei og bacon?  
Også ypperlig til påsmurte produkter.

YtterøyKyllingfeirermedoss,seprisen:
970731 

KyllingLårkjøtt 
Marinert Strimlet 2x2,5kg 
Renskåret lårkjøtt av kylling i god kryddermarinade. Produktet har bredt bruks
område, for eksempel til kyllingsnadder. Til salater, i påsmurt, på pizza og til 
kebab.

50%  
rabatt

50 år
1972-2022

69,-
pr boks

65,-
pr krt (325,- pr krt) Tilbudene gjelder kun ved bes-

tillingoglevering iuke6 og 7!  
(7.-18. februar)



Gilberg Engros Menypartner AS  FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER!  
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Fra vårt moderne anlegg i Brumunddal kjører vi storhusholdningsvarer til fornøyde kunder i sentrale deler av In-
nlandet, samt nordre deler av Viken. Vi tilbyr alt som trengs til serveringssteder, også mineralvann, frukt og grønt, 
renholdsprodukter og emballasje.
For de fleste kundene våre er vi en god totalleverandør, mens andre bruker oss som en nødvendig ekstraleverandør.
Våre overordnede mål er: – Kunden i fokus – Service og fleksiblitet!

Ta gjerne kontakt en av våre salgskonsulenter for en avtale tilpasset nettopp DITT behov!

Bestilling av varer: Tlf 623 51 040 – mail: kontor@gilberg.no
Nettbutikk for registrerte kunder på  www.gilberg.no

Paal Haakenstad:
Tlf 91 80 14 85
mail: paal@gilberg.no

Song Wang:
Tlf 46 68 45 77
mail: song@gilberg.no
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60020

Wienerpølser 
Innafor
5x1kg (frys)
Ekte wienerpølser laget på gammel,  
tradisjonell oppskrift.  
Produseres på Hamar

5706700
Skolebrødmedeggekrem,
60x120gr

NO - 0137

UKENS 

69,-
pr kg (345,- pr krt) 450

pr stk (270,- pr krt)

PARTITILBUD
!

Begrenset på lager

 Tilbudene gjelder kun ved bestilling og 
levering iuke6 og 7! (7.-18. februar)


