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BarBar

Importeret fra Dubai
Barbican blev oprindeligt lanceret i 1982 af Aujan 

Beverage Company. Siden da er det stolt blevet 

produceret i De Forende Arabiske Emirater siden 2005. 

Barbican er i dag en af de førende alkoholfrie 

maltdrikke i verden. I 2011 blev Aujan Beverage 

Company en del af Coca-Cola Company, der 

førte til oprettelse af Aujan Coca-Cola Beverage 

Company. Siden da har selskabet kombineret 

deres regionale erfaringer med The Coca-Cola 

Company’s branchekendskab til at opbygge 

en bred og bæredygtig kapacitet inden for 

drikkemarkedet.

I DelFood bliver Barbican importeret 

fra Dubai og bestå af 10 forskellige 

smagsvarianter. Barbican er alkoholfri.

I Danmark og Finland kan Barbican 

handles gennem DelFood ApS. 



DelFood
DelFood er en forholdsvis ny virksomhed i Roskilde. Virksomheden har 

forskellige samarbejdspartner både i Danmark og udlandet.

Vi er en virksomhed som følger med udviklingen i forbrugernes spise/

drikkevaner.

Kvaliteten bliver prioriteret højt hos DelFood.  Vi stiller særdels høje 

kvalitetskrav til os selv og vores leverandører. Derfor tilstræbes der at 

alle vores produkter besidder den højeste kvalitet. 

DelFood er en moderne engros virksomhed, som leverer og sælger 

drikkevarer til professionelle spisesteder, fastfoodrestauranter,  

kiosker, slikbutikker og cafeer. 

 

MISSION
Vi vil effektivt hjælpe til udvikling af et sundere samfund og vil gøre 

det nemmere for den enkelte forbruger til vælge et sundt alternativ. 

Grund laget skabes gennem høj service, et bredt sortiment, dialog og 

konkurrencedygtige priser. Ikke mindst ønsker vi nær kundekontakt. 

VISION 
Det er DelFoods vision at levere konkurrencedygtige forretnings-

resultater samt at tilbyde høj kvalitet produkter og service inden for 

fødevarebranche. Som en førende virksomhed indenfor alkoholfrie 

drikkevare vil vi gerne gør en forskel og prioriterer vores vision om 

bæredygtighed. Delfood skal være Danmarks foretrukne og mest  

attraktive drikkevaregrossist til den professionelle fødevarebranche. 

DelFood ApS
Håndværkervej 32  ·  4000 Roskilde

tlf.: 60189957  ·  email: del@delfood.dk


