
 

Femman - den urbana gallerian mitt i Göteborg. På tre plan samlas attraktiva varumärken, caféer och restauranger som H&M, 
MQ, Gina Tricot, JC, Odd Molly och Naked Juicebar m.fl. I den 16 000 kvm stora gallerian finns ca 65 butiker, restauranger och 
caféer som årligen attraherar cirka 10 miljoner besökare. Välkommen till Femman! 
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Joe & The Juice flyttar in i Femman 
 
Nu välkomnar Femman i Göteborg ännu ett tillskott till sitt café- och 
restaurangkvarter. I december öppnar Joe & The Juice sammanlagt 144 m² på 
Femmans övre plan med utsikt över Nordstadstorget. Där kommer såväl göteborgare 
som besökare till staden kunna ladda batterierna från morgon till kväll, med hjälp av 
varumärkets populära juicer, smoothies, kaffe och sandwiches. 
 
Joe & The Juice startade 2002 som en liten juicebar i Köpenhamn. Med ett koncept präglat 
av färska råvaror och en energisk miljö har man sedan dess expanderat till att bli en självklar 
destination världen över. På menyn står hälsosamma juicer och smoothies, som mixas på 
beställning, tillsammans med mackor och kaffe.  
 
Nu blir Joe & The Juice en del av Femman i Nordstan, som förutom ett brett utbud av 
livsstilsvarumärken erbjuder sina besökare över 1600 m² av café- och restaurangkoncept 
med smaker från hela världen. Joe & The Juice öppnar under december dörrarna till 108 m² 
på Femmans övre plan, med ytterligare 36 m² serveringsyta på balkongen mot 
Nordstadstorget.  
 
- Femman är, med sitt fantastiska flöde av människor och sin nylanserade profil, en perfekt 
etableringsplats för oss. Vi ser fram emot att fylla vår nya yta med den kombination av hälsa, 
smaker och atmosfär som blivit Joe & The Juice signum, säger Kasper Garnell, Head of 
Branding & Communication på Joe & The Juice. 
 
Femman har genomgått en omfattande renovering med fokus på att skapa en inspirerande 
och spännande mötesplats mitt i Göteborg. Med en helt ny interiör, öppna miljöer och en 
spännande mix av butiker och restaurangkoncept vill Femman vara en urban och 
inspirerande mötesplats. Här hittar man, förutom Joe & The Juice, allt från fika till sena 
middagar på bland annat Gateau, Sushi Yama, medelhavsinspirerade Santé och bröderna 
Robertos populära Pane Fresco. För den shoppingsugna finns ett brett urval av 
livsstilsvarumärken, däribland H&M Home, FeetFirst, Gina Tricot, Rituals, Granit och 
Webhallen.  
 
– Joe & The Juice hälsokoncept ligger både i tiden och är ett perfekt tillskott till Femmans 
utbud. Med sitt centrala läge och serveringens utsikt över Nordstans myllrande folkliv blir Joe 
& The Juice en självklar energidepå, oavsett om man bara vill stanna till eller slå sig ner en 
stund, säger Cathrine Söderström, Chef Affärsutveckling Butik på Femman. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Louise Kihlberg 
louise.kihlberg@hufvudstaden.se 
08-762 90 00 
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