
Gulating – på Oasen Storsenter
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Christian Velde har alltid vært interessert 
i smaker, og har selv brygget øl i mange 
år. Det var derfor enkelt for han å slutte i 
jobben sin da han og Alice Aarsand Hansen 
fikk muligheten til å starte Gulating på 
Oasen Storsenter. Etter ett år er de begge 
glade for at de satset på butikken, og har 
i løpet av året gledet mange kunder som 
har satt stor pris på det store mangfoldet av 
spennende produkter.
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Hos Gulating finner du distriktets største utvalg i øl med nesten 300 
forskjellige ølsorter i hyllene. I tillegg til et stort utvalg av cider/rusbrus, 
alkoholfri og glutenfri øl, brus og eplemost har de totalt 400 drikkende 
varer, og kan dermed tilby kundene mye større utvalg av lokale, 
norske og internasjonale drikker enn dagligvarebutikker. Gulating er 
byens eneste rene ølutsalg og er en fantastisk butikk med et stort 
og spennende utvalg av ulike ølsorter fra små og større velkjente 
bryggerier.

Selv om hovedvekten er drikkevarer, ønsker de et variert utvalg av 
produkter slik at de har litt til alle. De har derfor tatt inn også andre 
spennende varer. Her finner du for eksempel sigarer, sjokolade 
fra Hardanger, chips, chilisauser, Haugalandet`s største utvalg av 
drinkmixere i tillegg til skjeggprodukter fra Graabein i Åkra. Med 
innslag av forskjellige produkter er Gulating blitt en spennende og 
populær gavebutikk for kundene på Haugalandet. 

Velde forteller om stor interesse for nye øltyper hos folk på 
Haugalandet, og ser at håndverksøl er blitt en svært populær trend. 
Dette er også noe de har satset stort på og tilbyr mange lokale øl fra 
små bryggerier både lokalt og resten av landet.
- Her er det noe for enhver smak, fra bittert til «musserende» med 
mange spennende smaker. Selv om den største kundegruppen er 
kvinner og menn mellom 25 og 55 år, er det spesielt kjekt når en 18 
- åring kommer innom for å kjøpe skikkelig øl. Skikkelig øl er dyrere, 
men gir en bedre ølkultur. 

Kunne du selv tenkt deg å brygge øl har Gulating bryggeutstyret du 
trenger. På denne måten kan du lage ditt eget øl med smaker du 
selv liker best. I tillegg tilbyr de utleie av tappetårn i flere størrelser til 
bedriftsmarkedet og private selskaper.
Hos Gulating finner du det store ølutvalget og en hyggelig og 
serviceinnstilt betjening som kan jobben sin.

Christian Velde har sammen med Alice Aarsand Hansen drevet Gulating på 
Oasen Storsenter i ett år, og er svært fornøyd med å kunne tilby et spennende 
og stort utvalg til sine kunder.

Gulating tilbyr også eksklusive sigarer. Etter stor etterspørsel av smaksessenser fra kunder har Gulating i dag distriktets største utvalg av 
essenser som kan brukes til både alkoholholdige og alkoholfrie drinker.

Gulating har et variert utvalg i produkter, og har flotte gavepakninger som er populært til bursdager, firmagaver og andre anledninger.

Hos Gulating finner du distriktets største utvalg i øl og andre drikkevarer med over 400 sorter.


