
DE IDEALE 
SNACKBROODJES 

Smaakvol en efficiënt

DEFROST & SERVE



BROODJES WAAR JIJ EN JE 
KLANTEN NAAR ‘SNACKEN’
Een frituur of snackbar zonder burger- en snackbroodjes is als een café zonder bier. De betere frituur en 
snackbar hecht zelfs evenveel belang aan het broodje als aan het lekkers dat ertussen ligt. Je wil kwaliteit 
serveren. Punt. 

Maar broodjes afbakken vergt tijd. Tijd die je eigenlijk niet hebt, want je klanten willen dat het vooruitgaat 
met die snelle hap. Met de kwalitatieve fully baked broodjes van Banquet d’Or® haal je de ideale snack-
broodjes in huis: boordevol smaak en snel en efficiënt in gebruik.

B375 Express half stokbrood

Lekker en gemakkelijk: 

ontdooien, 2 min onder 
de grill en klaar

NIEUW 
FULLY BAKED 
SOFT BUNS

B958  Soft bun met sesam  
en komijnzaad

B959  Soft bun met sesam  
en lijnzaad



CONSTANTE KWALITEIT
Een snackbroodje hoort krokant te zijn aan de buitenkant  
en lekker zacht aan de binnenkant. De perfecte horizontale 
insnijding zorgt ervoor dat beide helften mooi op elkaar blijven 
en het broodje minder snel uitdroogt.

MINDER FOOD WASTE
En dus voordeliger
Zo zijn ze langer houdbaar zonder in te boeten aan smaak en 
kwaliteit. Dat betekent minder verlies. En meer marge voor jou.

SNELLER EN EFFICIËNTER
Met de fully baked broodjes van Banquet d’Or® win je tijd en 
speel je slim in op de snelle vraag van je klanten ‘on the go’.

B831 Flaguette meergranen

CLASSIC BLT SANDWICH
Flaguette met – what’s in the name
Bacon, Lettuce & Tomato 
(bacon, sla & tomaat)

EAT YOUR GREENS
Meergranen flaguette  
met groentenburger en
Vandemoortele® Mayonaise 

B399 Flaguette

Denk ook aan je klanten 

die wel eens iets 
vegetarisch lusten

FLAGUETTE
KNAPPERIGE 

KORST, ZACHT 
KRUIM 

VANBINNEN

Must-have voor 
elke frituur 
en snackbar



FULLY BAKED SOFT BUNS: 
OP EN TOP GEBRUIKSGEMAK
- Krokante korst, zacht kruim
- Perfecte horizontale insnijding
- Ontdooien en 2 min onder de grill en klaar 
- Tot 3 dagen vers na ontdooien
 - Afgewerkt met lekkere zaden

Even onder de grill voor geroosterde  
zaden met nog meer smaak

B958 Soft bun met sesam en komijnzaad B959 Soft bun met sesam en lijnzaad

KIBBELING & CHIPS BURGER
Soft bun met kibbeling, frietjes en Vandemoortele® 
Dill chips, afgewerkt met Vandemoortele® Thousand 
Islands vinaigrette en Cocktailsaus

DOUBLE DECKER 
Soft bun met dubbele hamburger en 2 sneetjes emmental, 
afgewerkt met Vandemoortele® Dill chips, Cheesy saus en 
Bourgy Burger saus van Vandemoortele® 

BURGERBROODJES 
MET EEN TWIST

SOFT BUN 
AFGEWERKT 

MET LEKKERE 
ZADEN

‘SNACK’ JE NAAR NOG  
MEER INSPIRATIE? 
Scan de QR-code en ontdek deze en  
andere recepten met fully baked  
broodjes van Banquet d’Or®

DEFROST & SERVE



B375 Express half stokbrood B375 Express half stokbrood

SMOS HAM-KAAS
Express half stokbrood met ham, kaas en 
groentjes, afgewerkt met Vandemoortele® 
Mayonaise

MITRAILLETTE
Express half stokbrood met vleessnack 
naar keuze, Vandemoortele® Dill chips, 
samurai saus en frietjes

BANQUET D’OR® MAAKT HET VERSCHIL
Jij ervaart het verschil en je klant proeft het verschil. 
Maar wat is dat verschil nu precies?

Even vergelijken...

Knapperige korst 
vanbuiten, zacht 
kruim vanbinnen

FULLY BAKED 
BROODJES 

ANDERE FULLY BAKED
BROODJES IN DE MARKT

Openstaande 
insnijding 

waardoor bun 
snel uitdroogt

Beperkt houdbaar 
door snelle uitdroging 

Broodje breekt of 
verkruimelt vaker 

bij het openen

Kruim is minder 
zacht en smaakt 

minder aangenaam
Mooie horizontale 

insnijding: het kruim 
droogt niet uit

Broodje breekt 
niet of 

verkruimelt niet 
bij het openen

Langer houdbaar: 
tot 3 dagen vers  
in afgesloten zak

EXPRESS
HALF STOK-

BROOD 
LEKKER WARM 

ÉN KOUD



WAAROM KIEZEN 
VOOR DE FULLY BAKED 

BROODJES VAN 
BANQUET D’OR®?

Kwaliteit: krokante korst, 
zacht kruim

Onmiddellijk inzetbaar: 
snel en efficiënt

Droogt niet uit en blijft 
veel langer vers

LAAT DE SOFT BUNS 
ONTDOOIEN OP 

KAMERTEMPERATUUR
Ontdooide broodjes blijven 3 dagen

vers in de afgesloten zak

Minder food waste!

EVEN FLASH-BAKKEN: 
ZO’N 2 À 3 MINUTEN 

ONDER DE GRILL

SUPERSNEL KLAAR 
VOOR GEBRUIK: 
BELEGGEN EN 

SERVEREN!

FKB 
CODE

NAAM PRODUCT GEWICHT/
STUK

STUKS/
DOOS

B959 Soft bun met sesam en lijnzaad 90 g 2 x 15

B958 Soft bun met sesam en komijnzaad 90 g 2 x 15

B375 Express half stokbrood 130 g 50

B399 Flaguette 100 g 28

B831 Flaguette meergranen 100 g 28

1 2 3
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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


