
Veelzijdig 
basisingrediënt
met een gouden 
randje

Banquet d’Or®  
bladerdeegplakken

Absolute  
uitblinker 

doorheen je  
menukaart

constante
kwaliteit

voordelig

gemakkelijk 
verwerkbaar

beste 
smaak

Boter bladerdeegplak Margarine bladerdeegplak



Gemakkelijk
verwerkbaar
Na slechts 2 min. ontdooien kan je de 

bladerdeegplakken van Banquet d’Or® 

al verwerken in je creaties. Bovendien 

zijn ze bebloemd en blijven ze bijgevolg 

niet aan het mes kleven. Zo tover je 

moeiteloos en in een mum van tijd de 

plakken om in een heerlijk hartig of 

zoet gerecht.

Constante
kwaliteit
De expertise van Vandemoortele, dat voel je 

niet enkel in de constante kwaliteit en vlot-

te verwerkbaarheid, maar ook in de lange 

houdbaarheid van de bladerdeegplakken. 

Je kan ze namelijk 18 maanden bewaren op 

een temperatuur van -18°C. Met de plakken

steeds op voorraad, neem je uit de diep-

vries wat je nodig hebt en vries je niet-

ontdooide plakken zo terug in.

100% VEELZIJDIG
0% VERLIES

B51 Boter bladerdeegplak 2,8 mm
 741 g / stuk
 

B01 Plakken bladerdeeg 2,5 mm
 625 g / stuk

Aperitiefhapje
Aperitiefhapje op een stokje

Voorgerecht
Asperges in een bladerdeegjasje

Soep
Wortelsoep met een twist(er)

Ondernemen in tijden van corona is een 

uitdaging voor veel chefs: misschien mag 

 je minder klanten ontvangen in je zaak, 

werk je met een kleinere menukaart of zelfs 

minder personeel… Toch wil je je klanten

blijven verwennen. Vandemoortele weet

hoe: met de bladerdeegplakken van

Banquet d’Or® heb je een veelzijdig  

product in handen voor je hele menukaart.  

Zo upgrade je moeiteloos elk gerecht, 

zowel hartig als zoet. Het resultaat: 

minder verlies en meer marge. Laat je 

creativiteit de vrije loop!

UPGRADE
JE MENU- 

KAART MET  
1 GOUDEN  
PRODUCT



Hoe bladerdeeg in je menu integreren? Laat je inspireren op
https://vandemoortele.com/nl-be/resto-bistro-taverne/bladerdeegplakken

Meer laagjes,  
meer smaak
Meer krokant bladerende laagjes betekent 

ook meer smaak. De luchtige textuur zorgt 

er bovendien voor dat gerechten minder 

vettig aanvoelen in de mond én dat het 

bladerdeeg minder kruimelt. Deze extra 

smaakbeleving zullen je klanten zeker 

weten te waarderen.

Geen verlies,
dus voordeliger
Met een gegarandeerd kwalitatief  

eindresultaat is er ook geen verlies 

van product. Bovendien kan je met 

eventuele restjes een nieuwe creatie 

maken. Het resultaat: minder verlies 

en meer marge, zonder in te boeten  

op creativiteit.

ander bladerdeeg  
in de markt

Meer 
laagjes 

en volume

Minder
laagjes

Minder
krokant

Krokanter 
en luchtiger

Minder 
vettig

Vettiger Taaier

Mooie, 
gouden kleur

100% VEELZIJDIG
0% VERLIES

Soep
Wortelsoep met een twist(er)

Hoofdgerecht
Vol-au-vent met bladerdeegringen

Ontdek op de backcover hoe deze ringen worden gemaakt

Dessert
Fruitgebak met bolletje ijs

Koffiebegeleider
Palmier-koekjes

Minder 
verkruimelen

Meer en 
betere 
smaak

 bladerdeeg VS.
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WAAROM KIEZEN VOOR 
DE BLADERDEEGPLAKKEN VAN 

BANQUET D’OR®?

Meer laagjes betekent  
meer volume, minder kruimels, een 
goudgele kleur en heerlijke smaak

Constante kwaliteit

Gemakkelijk verwerkbaar tot 
creatieve gerechten

Geen verlies en meer rendement, 
dus voordeliger
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Ottergemsesteenweg-Zuid 816 - B-9000 Gent
T 09 240 17 41 - customer.service.vamix@vandemoortele.com
    VandemoorteleProfessional -   Vandemoortele - www.vandemoortele.com

Banquet d’Or®  
geeft meerwaarde 
aan je gerechten

Recept Pimp je  
vol-au-vent met  
bladerdeegringen

Bladerdeeg doet elk gerecht kraken en smaken. 

Als het goed uitgebakken is tenminste. Je wil immers 

een krokant bladerend en luchtig bladerdeeggebakje 

met goudgeel randje serveren. Kant-en-klare videetjes 

worden namelijk snel taai en blijven dan ook vaak op 

het bord liggen. Krokant afbakken is de boodschap. 

Bestrijk de rondjes

met eigeel en bestrooi

met een kaasmix van 

geraspte cheddar en 

parmezaan.

Verwijder de ringen 

stuk voor stuk uit de 

bladerdeegplak en leg ze 

op een bakplaat bekleed 

met bakpapier.

Na slechts 2 min. 

ontdooien kan je de 

bladerdeegplakken 

van Banquet d’Or® 

al verwerken in je 

creaties.

Druk cirkels van verschil-

lende diameter uit de blader-

deegplak. Het deeg kleeft niet 

aan de ringen omdat de plak 

bebloemd is. Verwijder  

daarna het overtollige deeg*.

2 min.

12 - 15 min. 
180°C

* TIP *
rol de restjes 

bladerdeeg uit 
en gebruik ze 
als basis voor 

een quiche

Bak 12-15 minuten op 

180°C voor een mooi, 

goudgeel resultaat. Deze 

new style vol-au-vent zal 

zeker in de smaak vallen  

bij jouw klanten.
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