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CROISSANTS & VIENNOISERIE

Een Europees voedingsbedrijf 
met een lange geschiedenis in
ondernemerschap en innovaties 
Vandemoortele is een Belgisch familiebedrijf, opgericht in 

1899 en is sindsdien blijven groeien en veranderen, vooral 

de laatste twee decennia. We zijn een Europese groep van 

voedingsbedrijven geworden, met leidende posities in twee 

categorieën: Margarines, Culinaire oliën & Vetten en 

Bakkerijproducten.

Vandemoortele Nederland richt zich op professionals in de 
ambachtelijke bakkerij, foodservice, industrie en retail. 
Goede smaak vereist producten van hoge kwaliteit. We leveren  
een toegevoegde waarde door hoogwaardige voedingsproducten, 
die voldoen aan hoge kwaliteitseisen: IFS higher level,  
BRC-certific ten en HACCP-normen.  

VANDEMOORTELE

ONZE MISSIE

EEN SMAAK VOLLE
TOEKOMST
Onze missie is duidelijk. We willen de 
smaakmaker zijn in de keuken, op tafel 
en onderweg. Van ontbijt tot diner en van 
gezonde lunches tot verwenmomenten. 
We maken producten die onze klanten 
kunnen vertrouwen en waar ze van 
kunnen genieten. 

We zoeken continu naar consumenten- 
inzichten voor onze innovaties en om 
onze klanten te inspireren. We bieden 
toegevoegde waarde door handige 
oplossingen te bieden aan onze klanten, 
effici t en op maat  gemaakt, in alle 
mogelijke kanalen.   

SHAPING 
A TAST Y FUTURE

VOEDING STAAT MIDDEN IN HET LEVEN, 

ZOWEL FYSIEK ALS SOCIAAL. VOEDING IS 

BEDOELD OM TE VOEDEN, ENERGIE VAN 

TE KRIJGEN, TE BEHAGEN EN VOORAL OOK 

OM VAN TE GENIETEN.

WE HEBBEN EEN PASSIE VOOR GOEDE 
SMAAK EN LEKKER GENIETEN. WE 

KIJKEN NAAR LOKALE SMAKEN EN HALEN 

INSPIRATIE UIT HET VAKMANSCHAP.  MAAR 
BOVENAL WILLEN WE EEN SMAAKVOLLE 
TOEKOMST. DAAROM HANTEREN WE DE 

SLOGAN: SHAPING A TASTY FUTURE.
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QR CODES

In deze brochure vind je QR codes. Scan de 
blokjes met een QR-code app (of met je camera 
op een iPhone), en je vindt direct dat lekkere 
recept of het hele assortimentsoverzicht! 
Dat is pas handig... 

Als rasechte vakman weet je als geen ander wat je 
klanten willen. Een authentiek, versgebakken brood 
en knapperige croissants natuurlijk. Maar af en toe 
ook dat extraatje om zichzelf te verwennen: 
overheerlijke gebakjes of onweerstaanbare donuts.
 

Het is niet altijd makkelijk om up-to-date te blijven in 

deze snel veranderde wereld: nieuwe technieken, nieuwe 

gewoontes, nieuwe smaken... Je staat er niet alleen voor. 

Je kunt rekenen op ons om jou als bakker te helpen, te 

begeleiden en te inspireren. Zowel voor je productassorti-

ment, je creativiteit, je kennis, als praktische tips om keer 

op keer de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen.

 

Voor een ‘specialiteit van het huis’ wil de klant namelijk 

graag een ommetje maken. Maak je eigen specialiteiten 

en vul je assortiment aan met de smaakvolle en 

gebruiksvriendelijke halffabricaten van Vandemoortele. 

Zo hou je zelf meer tijd over om creatief aan de slag te gaan 

en gegarandeerd te scoren bij je klanten.

 

Daarbovenop bieden we je veel inspiratie die je makkelijk 

kunt toepassen in je bakkerij. Er zijn veel smakelijke recept-

foto’s die je gratis kunt downloaden van onze beeldbank. Zo 

boosten we samen je business en lacht de toekomst je toe.
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PROACTIEF BETROKKEN
BIJ NIEUWE TRENDS

andemoortele staat voor een  

verantwoorde inkoop, eco-efficiënte 

productie en is betrokken bij haar mensen.  

Duurzaamheid, clean label en innovaties 

staan hoog in het vaandel. Trends die hierop 

aanhaken juichen we van harte toe.  

Vandemoortele is dan ook proactief betrokken 

met de toekomst: “Shaping a tasty future -  

op een duurzame, verantwoorde manier”.

V

Bewuster en 
gezonder eten
Steeds meer mensen gaan bewuster om met eten. 
Ze willen gezonde(re) voeding. Ingrediënten en 

duurzame herkomst ervan worden steeds belangrijker. 

Daarbij wil men dat het eten aansluit op hun persoonlijke 
visie op gezond leven. Door de COVID-19 uitbraak is deze 
trend versneld en versterkt. 

Ontdek onze Biologische Baguelino op pagina 25. 

Grazing,
snacking &
shared dining
We laten massaal de klassieke 
eetmomenten van 3 maaltijden 
op een dag los. Maaltijden wor-
den vervangen door (kleinere) snacks en het aantal maaltijd- 

momenten groeit. Ontbijtklassiers als de croissant blijven nu de 
hele dag relevant en hartige Focaccia’s vervullen de rol van lunch, 
snack en maaltijdbegeleider. Ook onverminderd populair is  

table grazing. Dan genieten we met zijn allen van meerdere  

kleine gerechten uit alle windsteken. Bijvoorbeeld met belegde 
mini-broodjes als grazing-lunch. 

Ga naar onze lunch-oplossingen op pagina 24. 

Trend 1

Trend 4

Maurice
Daamen

CULINAIR ADVISEUR
VANDEMOORTELE

Voor inspiratie en lekkere recepten voor in je 

bakkerij denk je natuurlijk aan Vandemoortele... 

We helpen je graag! 

We nemen onze verantwoordelijkheid voor het 

milieu erg serieus. Zo werken we hard om onze 

ecologische voetafdruk verder terug te dringen en 

om nog bewuster met voeding om te gaan.

“

”
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Clean label 
& transparantie
Consumenten zijn scherper op wat zij eten en 
waar het vandaan komt. Daarom investeert 
Vandemoortele in “clean label” productie; 
voedingsproducten gemaakt van natuurlijke 
ingrediënten - dus vrij van kunstmatige geur-, 

kleur- en smaakstoffen en conserverings-

middelen. Wij committeren ons aan transparantie. 
De herkomst van grondstoffen én het vergroten 

van transparantie op het gebied van milieu en 

(dieren-) welzijn is erg belangrijk. We zoeken 
continu naar de balans tussen gezond en duur-
zaam, passend bij onze smaakvolle producten.

Plantaardig,  
veganisme,  
vegetarisme 
&  flexitarisme

De trend “op basis van 

planten” ontwikkelt zich en is 
flink roeiende. Redenen om te 
kiezen voor plantaardige alter-
natieven zijn: gezondheid, 

dieetvariatie, duurzaamheid, 

dierenwelzijn, groeiend aanbod 

en smaak. Het aantal veganisten 
is sterk groeiend evenals het 
aantal vegetariërs en flexita iërs.

26%

100%
VEGAN

Zie Risso Chanty® plantaardige room op pagina 8.

Trend 2

Trend 3

Ambachtelijk 
& authentiek
Echte authentieke en ambachtelijke producten 
van de bakker daar is de klant naar op zoek. 
De klant wil er meer voor betalen als de bakker zijn 
eigen specialiteit en creativiteit aan het product 

heeft toegevoegd. Hierdoor krijg je loyale klanten 
en zullen bij de bakker terugkomen. De smaak is 
het belangrijkste en staat bovenaan de lijst van 
consumenten. 

Trend 5

Digitale versnelling
Veel mensen die thuiswerken herontdekken 

de bakker in de buurt. Consumenten zijn meer
online gaan winkelen. Meer en meer bakkers 
trekken digitaal nieuwe klanten. 
Ze realiseren hogere omzetten door producten 
en aanbiedingen online te vermarkten én veelal 
ter plekke zijn te bezorgen.

Trend 6

Scan de code en 
bekijk de video over 
hoe Vandemoortele

werkt aan een 
schonere toekomst.
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REVOLUTION
BUT TER BLEND  
( 413340 )

PREMIUM
CROISSANTPLAK  
( 1779 )

Smakelijke en 
hoogwaardige 
roombotermelanges 
St-Allery staat voor de smaak van boter, maar heeft  

het gebruiksgemak en de gezondheidsaspecten van  

margarine. Het constante smelttraject zorgt het hele  

jaar door voor een betrouwbare kwaliteit van de 

producten en een optimaal gebruiksgemak.

✚ Verfijnd met de volle smaak van roomboter.
✚ Constant smelttraject het hele jaar door.
✚ Gemakkelijke verwerking, zoals van margarine.
✚ Laag gehalte verzadigde vetten en transvetzuren ten opzichte van boter.

Cube croissant
chocolade-

     hazelnoot


Verras de klanten met deze kubusvormige 

lekkernij gemaakt van St-Allery Premium 
Croissantplak met een topping van 

chocolade en hazelnoot. 

Ambachtelijke framboos cookies gemaakt 

van St-Allery Revolution met een topping 

van frambozensaus en stukjes pistache.
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LIQUID BUT TER 
BLEND  ( 414247 )

Het beste alternatief

voor boter

ERVAAR DE VELE VOORDELEN

✚ Mengt makkelijker en sneller; 1 op 1 te vervangen  
 in elk recept van niet getoerde degen.
✚ Klaar voor gebruik, opslag op kamertemperatuur.
✚ Eindproducten zijn tot wel 3 dagen langer vers dan recepten  
 met boter of olie.
✚ Betere textuur.

St-Allery Liquid Butter Blend... het beste alternatief 
voor boter! Liquid Butter Blend is een botermelange die je 
tijd en geld bespaart bij de bereiding van bijvoorbeeld cakes, 
éclairs en wafels.

Het verschil tussen boter en de 

revolutionaire Liquid Butter Blend? 

Bekijk de video!  Scan de code.

Ontdek alle 
voordelen van 
het St-Allery 
assortiment.

Travel carrot cake gemaakt van St-Allery Liquid Butter Blend 
is heerlijk zacht van structuur.

Fashion cake
limoen 



Deze trendy en frisse Fashion Cake Limoen 

gemaakt met St-Allery Liquid Butter Blend 
is eenvoudig te bereiden en te decoreren. 

Een echte eye-catcher voor in 

de toonbank. 

TOP10
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Klein
mokka gebakje


Lekker luchtig mokka gebakje gemaakt 

van Gold Cup Instant Mix gerold in 

hagelslag met als topping mokka crème 

en als decoratie een koffieboon.

Gevulde frambozen knoop gemaakt van Gold Cup Bladerdeegplak 

met frambozenjam en gedecoreerd met decoreersneeuw.

CROISSANT 
BLADERDEEG-
PLAK  ( 407931 )

V
E
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ISCH

WALS ( 407930 )C AKE / DEEG ( 407929 )

V
E
G
A

N
IST

ISCH

V
E
G
A

N
IST

ISCH

CRÈME ( 407934 ) KORST ( 407933 )

V
E
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N
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ISCH

De Gold Cup Croissant bladerdeegplak is soepel, 

plooibaar, scheurt en krimpt niet tijdens het toeren. 

De plak kan snel en efficiënt tussen het deeg worden 

gevouwen. Ideaal voor croissants en getoerd gerezen 

degen.

✚ Mooie laagvorming en bladering.
✚ Grote plasticiteit; scheurt niet tijdens het uitrollen.

26%

100%
VEGAN

✚ Hogere opbrengst en rendement.
✚ Stabiel in alle soorten toepassingen.
✚ Duurzaam door gebruik van 

plantaardige ingrediënten.
✚ Handige hersluitbare verpakking.

CHANT Y DUO VEGAN 
( 415642 )

Lukt
altijd!

PLANTAARDIGE ROOM

Risso Chanty® heeft de bekende smaak van zuivel en is 

voordeliger in gebruik dankzij de betere functionaliteit en 

de hogere opbrengst per liter (in vergelijking met zuivel). 

Het verwerken van Risso plantaardige room lukt altijd! 

En... is een duurzame en verantwoorde keuze en geschikt 

voor alle (di)eetwensen.

402.003.90
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The gold you’ve been looking for 
Gold Cup heeft een betere functionaliteit en meer toepassings- 

mogelijkheden. Gold Cup heeft speciaal voor jou inspirerende recepten 

die passen bij een smaakvolle toekomst!

✚ Een uitstekende verwerkbaarheid en werking door de zachte textuur.
✚  Smakelijke eindproducten door een optimaal smeltprofiel en natuurlijke smaakstoffen.
✚ Gemakkelijk en tijdbesparend.

Waarom kiezen voor Gold Cup 

Margarines? Bekijk de video. 

ONTDEK ALLE VOORDELEN
VAN DE GOLD CUP MARGARINES 

Mini
Dome praliné



Makkelijk en snel te maken Mini Dome 

Praliné gemaakt van Gold Cup Instant Mix 

met hazelnootsmaak en gedecoreerd 

met bruine cacaoboter spray. Lekker voor 

bij de koffie of high tea. 

INSTANT MIX  ( 401048 )

Gold Cup Instant Mix klopt gemakkelijk op tot 

een luchtige crème die ideaal is voor decoraties, 

pralinévullingen, truffels en desserts.

✚ Klopt snel licht en luchtig.

✚ Plantaardig alternatief voor boterroom.

✚ Minstens 2 maanden houdbaar in de koeling.



Croissants; 
de hardlopers
binnen de bakkerij
Door onze jarenlange ervaring hebben we een 

veelzijdig assortiment croissants ontwikkeld. 

Combineer je creativiteit en vakmanschap met ons 

ruime assortiment ambachtelijke croissants.  

✚ Bereid met roomboter of zuiver plantaardig margarine. 
✚ Een heerlijke volle roombotersmaak.
✚ Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en gewichten.
✚ Hoge constante kwaliteit.

✚  Bepaal zelf het volume en dus signatuur.
✚  Minder opslagruimte in de vriezer.
✚  Lagere aankoopprijs t.o.v. voorgerezen croissants.

ONGEREZEN CROISSANTS

Zorg zelf voor de perfecte structuur en zacht mals kruim. Met onze 

ongerezen croissants bepaal je zelf het volume. Tevens kan je deze 

croissants prima mee laten lopen in je rijs- en bakprocces.

GEBOGEN ROOMBOTER-
CROISSANT  ( K97 )

RONDE ROOMBOTER-
CROISSANT  ( K5 )

GEBOGEN 
CROISSANT  ( K70 )

10VIENNOISERIE   ONGEREZEN CROISSANTS

Je kan het
afbakvolume
zelf bepalen

Scan de code 
voor het hele 
assortiment

VANDEMOORTELE BIEDT 
JE EEN GROOT & 

VEELZIJDIG ASSORTIMENT 
CROISSANTS

ONTDEK ZE 
ALLEMAAL!

Ongerezen of direct klaar om 
af te bakken... Ons veelzijdige 
assortiment biedt voor iedere 
vraag een kwaliteitsproduct.

412.512.52
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Gevulde
croissant met

chocolade crème
en frambozen


Een lekkere gevulde Rechte Roombotercroissant 60 G 
(KB201); een mooie eye-catcher voor in de toonbank. 

RECHTE ROOMBOTER-
CROISSANT 60G  ( KB201)

De premium Quality rechte roombotercroissant is als beste getest in 

Frankrijk. Met een volle roombotersmaak, luchtige kruim, lekkere ‘bite’ 

en perfecte krokantheid is deze croissant als beste beoordeeld.

GEBOGEN ROOMBOTER-
CROISSANT 80G  ( KB150 )

BIO ROOMBOTER-
CROISSANT  ( KB211 )

RECHTE ROOMBOTER-
CROISSANT 55G  ( N302 )

VOORGEREZEN CROISSANTS

MEERGRANENCROISSANT 
MET ROOMBOTER  ( KB195 )

Met een verfijnde smaak en lekkere bite. 

Lekker én verantwoord.

✚ Rijke mix van pitten & zaden.

✚  Vol gezonde voedingsvezels, die bijdragen 

aan een gebalanceerd voedingspatroon.



Als beste
getest in

Frankrijk!

VIENNOISERIE   VOORGEREZEN CROISSANTS

412.133.00

412.063.50

412.131.30
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Bake’Up®... viennoiserie
met grote voordelen!
Banquet d’Or Bake’Up® is een uniek vriezer naar oven concept 

van hoogwaardige Franse croissants & viennoserie. 

Het is een exclusieve gepatenteerde technologie met duidelijke 

voordelen. Er zijn geen specifieke machines voor nodig, deze 

producten kunnen perfect gebakken worden in 

een convectie, rek of  ‘rapid cook’ oven.

BAKE’UP ROOMBOTERCROISSANT 
80 G ( I862 )

TOP10
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BAKE’UP ROOMBOTERCROISSANT 
40 G ( K173 )

Ontdek alle voordelen van Bake’Up®  in deze video... 

Overtuigender wordt het niet! Scan de code 

Scan de code 
voor het hele 
assortiment 

Bake’Up® 

DE VOORDELEN VAN

BANQUET D’OR BAKE’UP®

BAKE’UP ROOMBOTER-
CHOCOLADEBROODJE ( I863 )

✚  De producten hoeven niet voorgebakken, ontdooit of geglaceerd te worden;
✚  Eenvoudige en snelle bereiding, in 30 minuten klaar;
✚  Nooit meer nee verkopen aan jouw klanten en dus geen omzetderving;
✚  Altijd een gegarandeerde topkwaliteit met een superieure smaak en textuur;
✚  Clean Label.

Doordat de Bake’Up® producten extra plat zijn en geleverd worden in een 
compacte doos, zijn alle Banquet d’Or Bake’Up® producten:

✚ Tot wel 60% ruimtebesparend in je vriezer;
✚  Goed voor onze planeet door efficiënter transport.

NORMAAL
27,5 CM HOOG
x 30 x 40 cm

BAKE’UP
13,5 CM HOOG

x 30 x 40 cm

Inh: 70st. à 80 gram

Inh: 70st. à 80 gram

ZELFDE INHOUD

60% RUIMTEBESPARING

413.874.82

412.134.40

413.874.73
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K AASCROISSANT 
( KB62 )

HAM-K AASCROISSANT 
( KB61 )

Hartige croissants
Onze nieuwe klassieker: croissant ham-kaas 2.0.  

Een knapperige croissant met een royale plak premium  

ham in een heerlijke romige kaasvulling. Getopt met 

Emmentaler voor extra smaak en bite.

✚ Klaar om direct af te bakken.
✚ Lekker als tussendoortje on-the-go.
✚ Meest populaire hartige traktatie in Nederland.

On-the-go


Serveer een croissant 

eens anders... Ideaal als 

(hartige) snack of voor 

bij een coffee-to-go!

TOP10
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412.515.29

413.187.34
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Een box met
viennoiserie..

ideaal voor het
ontbijt,de brunch

of lunch

Mini roomboterchocoladebroodje (KB236)

Mini  Maple Pecan (KB197)

Mini  ronde roombotersuisse met banket- 
bakkersroom en rozijnen (KB238)

413.167.70

413.229.30

413.229.20



15 VIENNOISERIE    LUXE VIENNOISERIE

Een onweerstaanbaar luxe
bakkerij-assortiment viennoiserie 

Maak het verschil met jouw bakkerijklassiekers. Vul je viennoiserie-assortiment aan met de 

onweerstaanbare specialiteiten van Banquet d’Or zoals de Maple Pecan of de Chocoladetwister.

Luxe appelflap in een mini formaat. 

Met 27% roomboter en 25% appel. Ideaal 

om te verkopen als luxe koffiebroodje.

MINI APPELFLAP ( K165 )

ONGEREZEN
RONDE ROOMBOTER-
SUISSE MET BANKET-
BAKKERSROOM EN 
ROZIJNEN ( K30 )

RONDE ROOMBOTER-
SUISSE MET BANKET-
BAKKERSROOM EN 
ROZIJNEN ( KB30 )

Een chocoladetopping maakt de toch-al-lekkere Roomboter-
twister met banketbakkersroom en choco crème
( KB81 ) helemaal onweerstaanbaar.  

De bekende viennoiserie, gevuld met een crème patissière 

met vanillesmaak, in de vorm van een acht, klaar om te bakken.

Prima te voorzien van eigen signatuur. Acht met crème ( KB80) 

Choco twister

Acht met crème


Nuts van Pecan


Deze Maple pecan ( RB15 ) wordt extra lekker met ahornsiroop 

(2 zakjes meegeleverd) en extra pecannoten als decoratie. 

TOP10
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MINI ROOMBOTER-
CROISSANT  ( KB239 )

MINI VIENNOISERIE

Maak het verschil met mini viennoiserie. Vul je viennoiserie-

assortiment aan met de onweerstaanbare mini-specialiteiten 

van Banquet d’Or zoals de nieuwe mini appelflap. Deze mini’s 

zijn geschikt voor ontbijt, als koffiebroodje of als traktatie.

Bekijk hier alle mini viennoiserie.

 Scan de code 

413.862.14
412.514.12

413.229.10

413.229.80



Chocoladebroodjes; 
heerlijke verwennerij 
tijdens het ontbijt 
of de lunch

Zodra de chocolade broodjes uit de oven komen, 

is er geen houden meer aan. Want wie kan de 

combinatie nu weerstaan van de heerlijke chocolade 

in combinatie met het zachte kruim?

ONGEREZEN
CHOCOLADEBROODJE 
180 STUKS  ( K12D )

ROOMBOTER-
CHOCOLADEBROODJE  ( N287 )

ROOMBOTER-
CHOCOLADEBROODJE 
( N410 )

Dé ultieme verwennerij!
De krokante buitenkant van het broodje 
met een topping van amandelschaafsel 
en van binnen een romige zachte vulling 
van chocolade-hazelnootpasta... 

CHOCOLADE-HAZELNOOTPASTA 
BROODJE  ( KB53 )

Een chocolade-
broodje of 
croissant is

onmisbaar in
een lunchbox

Voorzie het chocoladebroodje van nog een choco-
decoratie voor een extra luxe uitstraling...

16VIENNOISERIE    CHOCOL ADEBROODJES

413.223.20



Korstdeegplakken 
voor vele variaties
Deze (korst)deegplakken van Banquet d’Or 

voorzie je van eigen signatuur. Je maakt er vele 

variaties mee om je klanten mee te verrassen. 

✚  Er zitten meer producten in een doos daardoor 
heb je minder diepvriesruimte nodig. 

✚  De aankoopprijs ligt lager dan bij voorgerezen 
viennoiserie producten.

17

Kaas-uien
Suisse



Maak deze hartige suisse van 
Getoerd Gerezen Deegplak 4mm ( K7 ) 

met fijngesneden uitjes, spekjes, bechamelsaus 

en bestrooid met Gruyèrekaas. Decoreer 

met verse kruiden zoals oregano, 

rozemarijn of tijm.

VIENNOISERIE    KORSTDEEGPL AKKEN



Maak zelf het

mooiste eindproduct
met de perfecte 

bladering en de

juiste krokantheid

GETOERD GEREZEN DEEGPLAK 4MM ( K7 )

ROOMBOTER KORSTDEEGPLAK
2,8MM ( B51 ) 413.184.03
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Scan de code 
voor het hele 
assortiment 

donuts

MIXED BOX MINI DOONY’S   ( D134 )

Een lekkere traktatie voor kleine bezoekers

van de winkel is deze ‘mini-stick’ hier

afgebeeld met mini viennoiserie.

DOONY’S MINI DONUT 
GESUIKERD   ( D75 )

MY DOONY’S FRUITY BITES MINI, 
Mixed box mini donuts  ( D197 )

De MyDoony’s Fruity Bites Mini  zijn een 

fruitige smaakexplosie. De 3 soorten mini 

donuts bestaan uit de smaken citroen (geel), 

sinaasappel (oranje) en bosbes (paars).

 Ysjes van

de warme bakker


Met de mini Doony’s geef je in een 
handomdraai een vrolijke twist aan 
je bakkerij-assortiment... Wat denk 
je van deze zomerse ijsjes?

GRATIS
HANDIGE ZAKJES 
(MAX. 6 MINI’S) 

GRATIS IN IEDERE 
MIXED BOX 

MINI DOONY’S

413.868.58

413.10.390



19

Een donut past bij 
iedere gelegenheid!
Speel makkelijk in op de vraag van de dag; alleen even 

ontdooien en je kunt de donuts serveren! Ideaal bij de koffie, 

een high-tea, als zoete traktatie bij de lunch of coffee-to-go... 

ZOETE TR AK TATIES    DONUTS
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VEERCUPS •

GRATIS

Insta-waardige donuts gebaseerd op de ‘craftmanship’ 

van Vandemoortele. Kwaliteit en smaak gegarandeerd! 

Mixed box met de varianten My Caramel Art Craftie, 

My Pink-White Choco Craftie en My Kids Craftie.

DOONY’S MY CR AFTIES, 
MIXED BOX - 12 TR AY  ( D184  )
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BAKKERS
KEUZE

My Crafties... 
Vakkundig gedecoreerde 
donuts; alsof je ze zelf 
hebt gemaakt. Kwaliteit 
en smaak zonder enige 
moeite!

De My Funnies zijn een feest voor zowel de ogen als voor de smaak. Een traktatie voor 

zowel jong als oud in de smaken aardbei (roze) en bosbes (blauw).

DOONY’S MY FUNNIES
BLUE SK Y  ( D192 )

DOONY’S MY FUNNIES
PINK CLOUD  ( D190 )

MIXED BOXES DONUTS

Al jaren trendy met vrolijk gekleurde glazuren & toppings in de 

natuurlijk heerlijke smaken vanille, aardbei en chocolade.

MIXED BOX DOONY’S - 12 TR AY  ( D5 )

✚ Direct te serveren na ontdooien.
✚  Iced – unieke Vandemoortele dip;  de lekkerste coating 

in de markt.

413.186.09

413.219.30



Zoete verwennerij

20ZOETE TR AK TATIES   ZOETE VERWENNERIJ

MUFFINS

Maak van deze klassieke 
muffin een echte eye catcher. 
Versier met chocolade 
fondant en vrolijke strooisels.

Party
box

Maak een doe-het-zelf-

pakket met donuts en 

lekkers om te decoreren. 

Zo bied je een extra leuke 

activiteit voor op een 

verjaardagsfeestje.

NATUREL DONUT

DOONY’S
NATUREL ( A9 )

Jouw ideale basis 
om zelf te decoreren.

MINI MUFFINS

MIXED BOX MINI MUFFINS ( A232 )

VANILLEMUFFIN 
( A28 )

CHOCOLADEMUFFIN 
( A29 )

TRIPLE 
CHOCOLADE-
MUFFIN, GEVULD 
( A228 )

APPEL-K ANEEL-
MUFFIN MET 
K AR AMELVULLING 
( A229 )

PREMIUM GEVULDE MUFFINS

413.189.21 413.189.30

413.907.09 413.907.18

413.189.94

413.186.45



American Pies, 
dé traktatie voor bij 
de koffie of thee
Nederlanders zijn dol op zoetigheden en onze 

‘My Original Cakes’ passen daar perfect bij. Het hele 

assortiment bestaat uit maar liefst negen taarten. 

✚ Direct klaar om te serveren
✚ Eenvoudig te ontdooien: 3-4 uur in de koelkast
✚ Voorgesneden in 12 porties: handig en veilig
✚ Ook per portie te ontdooien: minimale derving

Scan de code 
voor alle 

My Original Cakes

TAARTEN9

C ARROT 
DOME C AKE 
( A247C12 )
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BAKKERS
KEUZE

Ambachtelijke
taarten, feestelijk

& smaakvol

413.136.10

RED VELVET DOME C AKE 

( A274C12 )

416.967.20

BANANA VEGAN C AKE 

( A304C12 )

413.205.10

413.205.30

DAY & NIGHT

CHOCOLATE PIE 

( A240C12 )
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Verras je klant
met een origineel
gesneden plaatcake

Bij Vandemoortele in het Limburgse Brunssum 

worden al decennia lang plaatcakes gebakken. 

Met deze ruime ervaring en expertise is 

inmiddels een fraai assortiment ontwikkeld 

van kwalitatief hoogwaardige plaatcakes, met 

verfijnde smaken en heerlijke ingrediënten. 

✚  Hoge cijfers voor smaakwaardering uitgevoerd door het NBC.
✚ Met verantwoordelijke en eerlijke ingrediënten.
✚ Op verschillende manieren te presenteren.
✚ Ideaal voor ontbijt, lunch, high tea of to-go.

In porties voorgesneden

in een praktische tray. 

Handig; ook per portie
te ontdooien.



voor detail

APPELC AKE ( B717C21 )

PLAATCAKE

Wie de Choco Cocoscake (B639C21)  proeft, 
kan de verleiding niet weerstaan om enkele 
mee te nemen voor bij de koffie...

Rabarbercake  (B636C21) geserveerd 
met een zachte vanillesaus

CRAZY CARROT CAKE 

( A241C21 ) 413.025.81

413.033.02



23 ZOETE TR AK TATIES    PL A ATC AKES

Vertrouwde
topkwaliteit

met aandacht
voor detail

Tip voor jouw klant:
De Chocolate 
Fudge Meltdown 
Cake en de Crazy 
Carrot Cake krijgen 
in de magnetron 
een heerlijk 
vloeibaar glazuur.

De plaatcake perfect in porties snijden, vraagt om ‘ontdooien met beleid’. Zo snijd je de 
plaatcake het best met een scherp broodmes door een rustige en zagende beweging en
 wanneer de cake al zacht is maar de vulling nog bevroren (na ca. 1 uur in de koelkast of na  
30 minuten buiten de koelkast).

Wanneer je voor het ontdooien de verpakking 
verwijdert, blijven de decoratie en topping van 
de plaatcake er fraai uitzien.

 Je kan het ontdooiproces versnellen in de oven 
op max. 175°C. Na het ontdooien (afgesloten 
bewaren) blijft de cake max. 5 dagen goed.



Snijd de cakes eens

tot kleine petit fou
rs;

dan past de cake ook

prima als kleine traktatie

bij een high-tea.

Tips
VAN ONZE CULINAIR ADVISEUR 
MAURICE DAAMEN

PLAATCAKE TIPS

CHOCOLATE 
FUDGE MELT-
DOWN C AKE 

( B462C24 )

413.206.80
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Gebruik natuurlijke

presentatiematerialen, 
zoals een bamboebakje. 

WIT  ( B866 )

LICHT MEERGRANEN  ( B408 ) 
DONKER MEERGRANEN  ( B407 )

RUITBROODJES
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Varieer met
de presentatie...
het maakt de
lunch extra
verrassend

Top-assortiment 
voor de lunch en to-go

Ervoor zorgen dat jouw belegde broodjes verkopen 

als warme broodjes over de toonbank? Wij bekijken 

graag samen met jou welke broodjes geschikt zijn 

voor in jouw assortiment. 

412.062.60
413.868.94

413.868.85



25 BROODJES    TOP-ASSORTIMENT LUNCH & TO - GO

Baguelino’s; vloeroven 
broodjes met desem

Een verantwoorde keuze voor de bewuste consument. Baguelino’s zijn 

gebakken in de steenoven en hebben een ambachtelijke uitstraling. De 

meergranen varianten zijn rijk aan verschillende granen zoals rogge en 

haver, zijn rijk in vezels en laag in zout. Hiermee voldoen zij aan de richt-

lijnen voor verantwoord brood. De nieuwste aanwinst in de Baguelino 

familie is de Baguelino Biologisch.

Vezels
Bron
van

L A AG
IN ZOUTBIOLOGISCH ( B927 )

✚  Clean label, biologisch, lactosevrij & veganistisch.
✚  Bron van vezels.
✚ Met desem.

BAGUELINO’S

Vezels
Bron
van

L A AG
IN ZOUT
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Strikje erom?
Presenteer de broodjes 
eens op een originele
manier. De klant zal 

versteld staan. 

Robuuste broodjes met een dunne korst en een stevigere 

kruim. De Rozenbroodjes worden handmatig gekeerd en 

vervolgens ondersteboven gebakken. Zo krijgen ze een ruw 

gebakken korst, die sterk doet denken aan een roos.

WIT  ( B898 )

DONKER  ( B899 )

ROZENBROODJES

V
E
G
A

N
IST

ISCH

Scan de code 
voor het hele 
assortiment

VANDEMOORTELE BIEDT 
JE EEN GROOT & 

VEELZIJDIG ASSORTIMENT 
BROOD & BROODJES

ONTDEK ZE 
ALLEMAAL!

o.a. pistolets, carré’s, triangel -, 
meergranen-, kaiser- en zachte 
broodjes, breekbrood, batards, 

flaguettes... je keuze in  
toepassing en vorm is enorm!

V
E
G
A

N
IST

ISCH

412.129.50

WIT  ( B547 ) 412.121.60
412.857.98
412.858.41

LICHT MEERGRANEN  ( B667 ) 
DONKER MEERGRANEN  ( B668 )

413.202.80

413.203.90
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Baguelino
Gravad lax


Serveer je klanten een heerlijke en 

verantwoorde Bio Baguelino (B927) 

met gravad lax, smashed avocado en 

edame wasabi nootjes.

Ruitbroodje
carpaccio & 

truffelmayonaise


Simpel en snel te bereiden, deze klassieker 

met een Ruitbroodje Wit (B866) als basis, 

is niet weg te denken uit je 

assortiment. 

Beleg het Rozenbroodje Wit (B898) met filet americain, 

ingelegde sushi gember, blokjes tomaat, plakjes ei, 

Martino saus, augurken en werk af met koriander. 

Rosie, ginger
& martino
sandwich
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DUCHESSE ( B902 )

DUCHESSE MEERGRANEN  ( B903 )

HALVE BAGUETTES
V
E
G
A

N
IST

ISCH

Vloeroven gebakken baguettes; ambachtelijk bebloemd, meergranen of desem stok-

brood, gebakken op een lavastenen vloeroven. Ideale basis voor een heerlijk belegd 

broodje. Rustieke uitstraling met dunne, krokante korst, mooie kam en luchtige kruim.

BAGUETTES

DUCHESSE 280 G ( B886 )

DUCHESSE MEERGRANEN 280 G  ( B897 )

Creeër je eigen touch. Beleg deze Duchesse (B902) met dunne 

plakes gebraden kalfsfricandeau, kappertjes, tonijn uit blik, 

citroensap, zongedroogde tomaatjes, snippers parmezaanse kaas, 

rucola, mayonaise en wat peper en zout. 

Variatie op je lunchkaart
Bij de lunch mogen deze broodjes en baguettes niet ontbreken in jouw 

assortiment. Onze culinair adviseur Maurice Daamen heeft een selectie 

gemaakt met snelle en inspirerende ideeën over broodbeleg. 

Video van het recept? 
SCAN DE CODE

Nostalgische
vitello tonato



412.086.50

412.092.00



PRODUCTEN
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✚  Clean label.
✚  Bereid met olijfolie (ook uit de 1e persing).
✚  Lactosevrij & vegetarisch of zelfs veganistisch.
✚  Geproduceerd in Italië met Italiaanse ingrediënten.

De ware smaak van Italië is de smaak van pure, echte producten 

van de beste kwaliteit. Knapperig brood met een zachte kruim.
Ontdek wat alle producten 

van Lanterna zo speciaal maakt 
in deze video. Scan de code. 

ONTDEK LANTERNA

V
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ISCH

Authentiek Italiaans: bereid volgens traditioneel recept met 

pure ingrediënten en besprenkeld met de beste olijfolie...

RONDE FOCACCIA

FOC ACCIA
ROZEMARIJN 
ROND ( L41 )

FOC ACCIA
MEDITERR ANEA 
ROND ( L40 )

FOCC ACIA
CHERRY TOMA AT
ROND ( L57 )
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Rosemary’s
Focaccia

Verrassende dubbeldekker Focaccia! 

Klassiek Italiaans belegd met ham, mozzarella, 

tomaat en Italiaanse kruiden. De klant kan de 

Focaccia thuis opwarmen in de oven.

BASTONCINO MET UI ( B934 )

 BASTONCINO MET OLIJF  ( L81 )

V
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N
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ISCH

BASTONCINI

Gusto d’Italia; 

de Bastoncini zijn rijke-

lijk gevuld met ui, olijf 

of gegrilde groenten. 

‘Bastoncino’ betekent 

trouwens ‘stokje’ in het 

Italiaans, heel begrijpe-

lijk, gezien de vorm.
BASTONCINO GEGRILDE 
GROENTEN ( B939 )

412.857.34 412.857.25 412.136.50

413.122.40

413.122.50
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Scan de code 
voor het hele 
assortiment 

van Lanterna

FOC ACCIA
TOAST
KLASSIEK ( L105 )

FOC ACCIA
TOAST
MEERGR ANEN ( L106 )

Vezels
Bron
van

Dé gourmet Focaccia Toast
De Focaccia Toast is al voorgesneden en heeft een heerlijk 

krokante goudgele buitenkant en is lekker mals van binnen 

door het gebruik van olijfolie, ook uit de 1e persing.

V
E
G
A

N
IST

ISCH
✚  15x15cm. - Luxe gourmet tosti.
✚  Per 4 stuks verpakt, dus weinig derving.
✚  Voorgesneden, dus handig in gebruik.
✚  Lactosevrij, clean label & veganistisch.

Focaccia
Toast caprese



Deze klassieker met mozzarella, plakjes tomaat 

en verse basilicum of pesto is niet meer weg te 

denken uit de Italiaanse keuken, maar is ook 

zeer geliefd in Nederland. En lekker 

makkelijk te bereiden!

Focaccia Toast recepten? 
SCAN DE CODE

412.094.70 412.094.80



De lekkerste oliebollen 
bak je in Risso!

Oliebollenbakkers weten; de meest krokante 

bakresultaten behaal je alleen in Risso.

PERFECTE SAMENSTELLING VAN OLIËN

Risso Frituurolie is een zorgvuldig samengestelde 
frituurolie van zuiver plantaardige oliën. De unieke 
samenstelling combineert de beste eigenschappen 
van vijf verschillende oliën. De verschillende oliën 
van Risso zorgen dat de olie hittebestendig is, een 
unieke smaak, een sterk gereduceerde schuim-
vorming en een lange levensduur heeft. Deze 
combinatie zorgt voor krokante en betrouwbare 
bakresultaten.

Ook verkrijgbaar als
20L ( 1003070 ), 15L BAG-IN-BOX ( 1003071 ), 5L C AN ( 1003073 )

Creeër snel extra omzet. Verkoop naast oliebollen ook andere 
feestelijke traktaties. Decoreer bijvoorbeeld een Berliner bol 
met poedersuiker in een kerstboom- of sneeuwpopvormpje. 
En vul de bol met banketbakkersroom, jam of chocoladepasta.

DRUKTE IN DE (OLIEBOLLEN)TENT

BERLINER
BOL ( A1 )

Uniek POS-materiaal is beschikbaar om de zichtbaarheid 
en daarmee je verkoop van oliebollen een boost te geven. 
Vraag je vertegenwoordiger naar de mogelijkheden of 
download via onze gratis beeldbank. 

Meld je nu aan op dams.vandemoortele.com

(laten) zien
is (ver)kopen!

RISSO CHEF 
FRITUUROLIE 25L ( 1003072 )
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273.124.18

412.512.89



Scan de code 
voor het hele 

assortiment van 
Risso Chef

EINDE JA AR    OLIEBOLLENOLIE31

WA AROM HEB JIJ ZO VA AK DE 
AD - OLIEBOLLENTEST GEWONNEN? 

“Ik heb de AD-Oliebollentest 9 keer gewonnen, niet elk jaar hoor. Ik heb 
17 keer gewonnen met de beste oliebollenkraam. Dat is wel een hele eer. 
Wat mijn geheim is? Goede grondstoffen kopen, echt topproducten, 
dat is de basis en natuurlijk de vakkennis. Mijn perfecte oliebol is krokant, 
veerkrachtig, makkelijk te happen, heeft een goede afbeet, niet vet, zeker 
niet te hard en ook niet te zacht, eigenlijk ertussenin. En de kleur goud-
bruin, dat is de perfecte oliebol.”

WA AROM BAK JE IN RISSO CHEF? 
“Risso Chef is een fijne olie om mee te werken. Ik kan er langer mee 
doorwerken, zonder dat ik het vaak hoef te verversen. Bovendien schuimt 
het ook veel minder. Ik doe er wel arachideolie bij, deze combinatie heeft 
een bepaalde geur en smaak die mij herinnert aan vroeger.”


Oliebollen bakken

is topsport!

Enkele vragen aan Richard Visser;

Richard en Nico Visser van 
Oliebollenkraam Visser uit Rotterdam

MEERVOUDIG
WINNAAR AD-

OLIEBOLLENTEST
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VIENNOISERIE

ONGEREZEN CROISSANTS
VOORGEREZEN CROISSANTS
BAKE’UP®
HARTIGE CROISSANTS

BAKKERIJ-OPLOSSINGEN

ROOMBOTERMELANGES
BAKKERIJ MARGARINES

Meer weten over de producten uit deze brochure? Scan de 

QR-code van het assortimentsoverzicht. Filter op productgroep 

of filter/zoek op artikelnummer en je vindt alles wat je 

wilt weten... Zoals: bakadviezen; technische informatie,

vergelijkbare producten en lekkere recepten!

BESTELGEGEVENS

Scan de code voor 
het volledige 

assortiment van 
Vandemoortele 

per categorie

Scan de 
code voor alle 

product-
informatie

PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH.

ST-ALLERY PREMIUM CROISSANTPLAK 1779 2 kg 6 st                                  ✓   ✓  ✓

ST-ALLERY REVOLUTION BUTTER BLEND 413340 2,5 kg 4 st                                ✓   ✓  ✓ 

ST-ALLERY LIQUID BUTTER BLEND 414247 emmer, 5 L                             ✓  ✓  ✓

GOLD CUP CROISSANT BLADERDEEGPLAK 407931 2 kg 6 st    ✓ ✓	 ✓	 ✓

GOLD CUP CAKE / DEEG 407929 2,5 kg 4 st    ✓ ✓	 ✓	 ✓

GOLD CUP WALS 407930 2,5 kg 4 st    ✓ ✓	 ✓	 ✓

GOLD CUP CRÈME 407934 2,5 kg 4 st    ✓ ✓	 ✓	 ✓

GOLD CUP KORST 407933 2,5 kg 4 st    ✓ ✓	 ✓	 ✓

GOLD CUP INSTANT MIX 401048 3 kg 4 st   ✓  ✓        

RISSO CHANTY, DUO VEGAN 415642 pak, 1 L 12 st  ✓ ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓

V
E
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A
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IST

ISCH

FKB PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH. DOOS AFMETING  ± 

K97 GEBOGEN ROOMBOTERCROISSANT 27163 65 g 93 st  40 x 30 x 15 cm   ✓	 	 	 	 ✓	 	 	 ✓

K5 RONDE ROOMBOTERCROISSANT   5053 60 g 200 st  40 x 30 x 26 cm ✓	 	 	 	 ✓	 	 	 ✓

K70 GEBOGEN CROISSANT 21504 55 g 218 st  40 x 30 x 24 cm ✓	 	 	 	 ✓

KB195 MEERGRANENCROISSANT MET ROOMBOTER 48392 80 g 54 st (2 x 27) 40 x 30 x 26 cm  ✓	 	 	 ✓	 	 	 ✓	

KB201 RECHTE ROOMBOTERCROISSANT, 60G 38219 60 g 100 st  40 x 30 x 31 cm  ✓	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓	

KB150 GEBOGEN ROOMBOTERCROISSANT 80G 50676 80 g 72 st  40 x 30 x 27 cm  ✓	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓

KB211 BIO ROOMBOTERCROISSANT 39534 65 g 48 st  40 x 30 x 21 cm  ✓	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓	 ✓

N302 RECHTE ROOMBOTERCROISSANT 55G 39273 55  g 120 st 	 40 x 30 x 31 cm	 	 ✓	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓

I862 BAKE’UP ROOMBOTERCROISSANT 80G 28297 80 g 70 st  40 x 30 x 14 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 ✓

K173 BAKE’UP ROOMBOTERCROISSANT 40G 31109 40 g 130 st  40 x 30 x 14 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 ✓	

I863 BAKE’UP ROOMBOTERCHOCOLADEBROODJE 28298 75 g 70 st  40 x 30 x 14 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 ✓

KB61 HAM-KAASCROISSANT 52230 105 g 48 st (4 x 12) 40 x 30 x 25 cm  ✓	 	 	 	 	 	 	 	

KB62 KAASCROISSANT 52137 105 g 48 st (4 x 12) 40 x 30 x 25 cm  ✓	 	 	 ✓	 	 	 	 	

V
E
G
A

N
IST

ISCH
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ZOETE TRAKTATIES

DONUTS
ZOETE VERWENNERIJ
C AKES & PIES
PLA ATC AKES

FKB PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH. DOOS AFMETING  ± 

D75 DOONY’S MINI DONUT GESUIKERD 26435 18 g 110 st  40 x 30 x 14 cm   ✓	 ✓	 ✓

D197 MYDOONY’S FRUITY BITES MINI, MIXED BOX 53122 22 g 90 st (3 x 30)  40 x 30 x 18 cm   ✓	 	 	 	 	

D134 MIXED BOX MINI DOONY’S 46620 22 g 90 st (3 x 30) 40 x 30 x 14 cm   ✓	

D5 MIXED BOX DOONY’S - 12 TRAY 22761 58 g 60 st  (5 x 12) 40 x 30 x 22 cm    ✓	 	 	 	 	 ✓

D184 DOONY’S MY CRAFTIES, MIXED BOX - 12 TRAY 51954 56-58 g 36 st  (3 x 12) 40 x 30 x 14 cm   ✓	 	 	 	 	 ✓

D192 DOONY’S MY FUNNIES, BLUE SKY 52451 55 g 36 st  (3 x 12) 40 x 30 x 14 cm   ✓

D190 DOONY’S MY FUNNIES, PINK CLOUD 52409 54 g 36 st  (3 x 12) 40 x 30 x 14 cm   ✓	 	 ✓	 	 	

A28 VANILLEMUFFIN 21230 82 g 40 st  40 x 30 x 18 cm   ✓	 	 ✓	

A29 CHOCOLADEMUFFIN 21231 82 g 40 st  40 x 30 x 18 cm   ✓	 	 ✓	   ✓ 

A228 TRIPLE CHOCOLADEMUFFIN, GEVULD 41587 112 g 36 st  40 x 30 x 31 cm   ✓	 	 ✓	 	 	 ✓

A229 APPEL-KANEELMUFFIN MET KARAMELVULLING 41588 112 g 36 st  40 x 30 x 31 cm   ✓	 	 ✓	 	 	

A232 MIXED BOX MINI MUFFINS 42464 15 g 150 st (10 x 15) 40 x 30 x 18 cm   ✓	 	 ✓	 	 	 ✓

A9 DOONY’S NATUREL 14036 44 g 72 st  40 x 30 x 22 cm   ✓	 ✓	 ✓

A274C12 RED VELVET DOME CAKE 47729 1380 g 3 st  29 x 28 x 27 cm   ✓	 	 ✓	 	 	

A240C12 DAY & NIGHT CHOCOLATE PIE 47811 1100 g 4 st  29 x 28 x 27 cm  	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓	 	 	

A304C12 BANANA VEGAN CAKE 50698 1200 g 4 st  30 x 28 x 26 cm   ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓	

A247C12 CARROT DOME CAKE 47227 1380 g 3 st  30 x 28 x 26 cm   ✓	 	 ✓	 	 	

A241C21 CRAZY CARROT CAKE 42662 1800 g 3 st  30 x 40 x 16 cm   ✓	 	 ✓	

B717C21 APPELCAKE 42817 2250 g 3 st  30 x 40 x 16 cm   ✓	 	 ✓	

B636C21 RABARBERCAKE 41279 2800 g 3 st  40 x 30 x 19 cm   ✓	 	 ✓	  

B639C21 CHOCO COCOSCAKE 50967 2500 g 3 st  30 x 40 x 16 cm   ✓	 	 ✓	  

B462C24 CHOCOLATE FUDGE MELTDOWN CAKE 50854 2300 g 3 st  30 x 40 x 16 cm   ✓	 	 ✓	   
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LUXE VIENNOISERIE
CHOCOLADEBROODJES
KORSTDEEGPLAKKEN
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FKB PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH. DOOS AFMETING  ± 

KB81 RB. TWISTER MET ROOM EN CHOCO-CRÈME 22289 100 g 56 st  40 x 30 x 26 cm   ✓	 	 	 	 	 	 ✓

RB15 MAPLE PECAN 49999 98 g 60 st  40 x 30 x 15 cm   ✓	 	 	 ✓

KB80 ACHT MET CRÈME 21389 100 g 40 st  40 x 30 x 15 cm   ✓	 	 	 ✓	

K30 R.ROOMBOTERSUISSE MET ROOM EN ROZIJNEN 41450 100 g 110 st  40 x 30 x 25 cm  ✓	 	 	 	 	 	 	 ✓

KB30 R.ROOMBOTERSUISSE MET ROOM EN ROZIJNEN 14104 120 g 60 st  40 x 30 x 25 cm   ✓	 	 	 ✓	 	 	 ✓

KB239 MINI ROOMBOTERCROISSANT 53076 30 g 100 st  40 x 30 x 19 cm  	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 ✓

K165 MINI APPELFLAP 52415 40 g 112 st   40 x 30 x 13 cm   ✓	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓

K12D (ONGEREZEN) CHOCOLADEBROODJE 180ST. 51076 68 g 180 st  40 x 30 x 26 cm  ✓	 	 	 	 ✓

N287 ROOMBOTERCHOCOLADEBROODJE 40848 80 g 70 st   40 x 30 x 12 cm  ✓ 	 	 	 ✓	 	 	 ✓

N410 ROOMBOTERCHOCOLADEBROODJE 28921 80 g 70 st   40 x 30 x 24 cm   ✓	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓

KB53 CHOCOLADE-HAZELNOOTPASTABROODJE 24841 120 g 60 st  40 x 30 x 25 cm   ✓	 	 	 ✓

K7 GETOERD GEREZEN DEEGPLAK 4MM 26965 1050 g 18 st  60 x 40 x 13 cm  ✓	 	 	 	 ✓  

B51 ROOMBOTER KORSTDEEGPLAK 2,8MM 21500 714 g 14 st  60 x 40 x 7,5 cm 	 	 ✓	 	 	 ✓	 	 	 ✓
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Scan de code voor 
het volledige 

assortiment van 
Vandemoortele 

per categorie

Naast deze producten hebben wij nog een uitgebreider assortiment. 
Benieuwd naar wat wij nog meer te bieden hebben? Scan de code hiernaast 

of vraag je Vandemoortele vertegenwoordiger voor meer informatie! 

VOLLEDIG ASSORTIMENT VANDEMOORTELE

BROODJES

TOP-ASSORTIMENT LUNCH & TO -GO
ITALIA ANSE SPECIALITEITEN
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FKB PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH. DOOS AFMETING  ± 

B866 RUITBROODJE WIT 81148 80 g 40 st   41 x 31 x 27 cm  ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 	

B408 RUITBROODJE LICHT MEERGRANEN 27218 80 g 40 st   40 x 30 x 26 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 	

B407 RUITBROODJE DONKER MEERGRANEN 27217 80 g 40 st   40 x 30 x 26 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 	

B898 ROZENBROODJE WIT 51059 90 g 40 st   40 x 30 x 26 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 	

B899 ROZENBROODJE DONKER 51060 90 g 40 st   40 x 30 x 26 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 	

B927 BAGUELINO BIOLOGISCH 51223 120 g 40 st  60 x 40 x 23 cm ✓ ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓	 	

B547 BAGUELINO WIT 48845 110 g 75 st   60 x 40 x 27 cm ✓ ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	

B667 BAGUELINO LICHT MEERGRANEN 41757 125 g 60 st   60 x 40 x 26 cm ✓ ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	

B668 BAGUELINO DONKER MEERGRANEN 41758 125 g 60 st   60 x 40 x 26 cm ✓ ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	

B902 HALVE BAGUETTE DUCHESSE 38151 140 g 54 st   60 x 40 x 29 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 	

B903 HALVE BAGUETTE DUCHESSE MEERGRANEN 140G 38870 140 g 60 st   60 x 40 x 29 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	

B886 BAGUETTE DUCHESSE 280 G 38162 280 g 28 st  60 x 40 x 29 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	

B897 BAGUETTE DUCHESSE MEERGRANEN 280 G 38555 280 g 28 st  60 x 40 x 29 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 		

L41 FOCACCIA ROZEMARIJN ROND 28036 100 g 55 st  40 x 30 x 36 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓

L40 FOCACCIA MEDITERRANEA ROND 28034 100 g 55 st  30 x 40 x 35 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓

L57 FOCACCIA CHERRYTOMAAT ROND 49022 100 g 55 st  30 x 40 x 35 cm  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 	 ✓

B934 BASTONCINO MET UI 51685 100 g 60 st  39 x 30 x 30 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 ✓

L81 BASTONCINO MET OLIJF 49053 100 g 60 st  39 x 30 x 30 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 ✓	

B939 BASTONCINO GEGRILDE GROENTEN 51819 100 g 60 st  39 x 30 x 30 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 ✓

L105 FOCACCIA TOAST KLASSIEK 50743 140 g 16 st  (4 x 4) 34 x 34 x 15 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓

L106 FOCACCIA TOAST MEERGRANEN 50761 140 g 16 st  (4 x 4) 34 x 34 x 15 cm  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓
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PRODUCTNAAM ART.NR. INHOUD               DOOSINH.

RISSO CHEF FRITUUROLIE 25L 1003072 25 L       ✓	 	 	 	 ✓

RISSO CHEF FRITUUROLIE 20L   1003070 20 L       ✓	 	 	 	 ✓

RISSO CHEF FRITUUROLIE 15L BAG-IN-BOX   1003071  15 L       ✓	 	 	 	 ✓

RISSO CHEF FRITUUROLIE 5L CAN  1003073 5 L  3 st     ✓	 	 	 	 ✓
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VANDEMOORTELE BEELDBANK

Vandemoortele denkt met je mee om een 
gevarieerd en smaakvol winkelassortiment 
aan te bieden. 

Profiteer van onze recept suggesties, inclusief handige bereidings- 
video’s. Maak gebruik van onze beeldbank met smaakvolle product-
fotografie en afbeeldingen voor in jouw winkel. 
Laten zien is verkopen!

KLANTEN VAN VANDEMOORTELE 

MAKEN GRATIS GEBRUIK VAN ALLE 

SMAKELIJKE RECEPT- EN PRODUCT-

FOTO’S VAN ONZE GROTE BEELDBANK.

AL HET BEELDMATERIAAL IS VRIJ OM 

TE GEBRUIKEN IN JE RECLAME-
DRUKWERK, POS- MATERIAAL EN 

ONLINE AANBIEDINGEN.

Interesse? Ga naar 
dams.vandemoortele.com
en vraag jouw inlogcode aan.

VANDEMOORTELE

BEELDBANK

MAAK EENS EEN TOONBANKKAART... 
LATEN ZIEN IS VERKOPEN!



CROISSANTS & VIENNOISERIE

WWW.RISSO.COM/NL-NL

WWW.VANDEMOORTELE.COM

ONZE MERKEN VOOR
AMBACHTELIJKE BAKKERIJEN

VANDEMOORTELE NEDERLAND  

Handelsweg 1 - 3899 AA Zeewolde

Bakkerij : T 036 5229757, bakkerij.nl@vandemoortele.com

www.vandemoortele.com           Volg ons ook op:

Direct contact met je 
Vandemoortele 
vertegenwoordiger? 
Scan de code. V
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