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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-certificaten 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, 
efficiënt 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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SHAPING
YOUR TASTY 
BUSINESS
Nieuwe werkelijkheid, nieuwe kansen. De drive 
van de Nederlandse consument om buitenshuis 
te genieten en heerlijke maaltijden te bestellen is 
onverminderd hoog.
 
Nieuwe trends, nieuwe gewoontes en nieuwe smaken...  
Je staat er niet alleen voor. Je kunt rekenen op ons om
jou te helpen, te begeleiden en te inspireren. 
Zowel voor frituur, bijzondere burgers, het borrelmoment 
als een zoete snack.
 
Als Vandemoortele spelen wij hierop in met een aantal  
bewust doordachte producten die jou helpen tijd te  
besparen en in te spelen op actuele trends. Daarnaast 
bieden we je complete concepten met recepten die je 
makkelijk kunt implementeren... want veel smakelijke 
receptfoto’s kun je gratis downloaden van onze beeldbank.

QR CODES

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

Snel naar alle 
recepten, producten

en aanvullende
informatie...





CROISSANTS & VIENNOISERIE

PROACTIEF BETROKKEN 
MET NIEUWE TRENDS

Premiumisatie

Grazing,
snacking &
shared dining
We laten massaal de klassieke 
eetmomenten van 3 maal- 
tijden op een dag los. Maaltijden 
worden vervangen door (kleinere) snacks en het aantal maaltijd-
momenten groeit. Denk hierbij aan diverse gefrituurde snacks op 
een borrelplank. Ook onverminderd populair is table grazing. Dan 
genieten we met zijn allen van meerdere kleinere gerechten die je 
eenvoudig kunt delen met het gezelschap. 

Bekijk de inspiratie op pagina 21.

   Shared
     dining

Trend 1

Trend 4

Maurice
Daamen

CULINAIR ADVISEUR
VANDEMOORTELE

“
”

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

Voor fastservice inspiratie en recepten 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.

De trend premiumisatie speelt in op luxe snacks en  
gerechten zoals burgers en friet. Kwaliteit van de  
ingrediënten en het uiterlijk van de ambiance speelt hierin 
een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan een streetfood 
style burger met echte cheddar kaas of truffelfriet.
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Fun &
Social Media waardig
We fotograferen allen weleens een gerecht of 
snack. Niet alleen als herinnering maar ook om  
te delen op social media. Daarbij is fun en 
vernieuwing belangrijk. Deze twee thema’s zijn 
bijvoorbeeld terug te vinden in concept als loaded 
fries en freak shakes (milkshakes met donuts).  
Deze gerechten gaan zeker gedeeld worden!

Zie ons assortiment op pagina 11 en 22.

Gemak en
efficiëntie
Gemak en efficiëntie zijn twee belangrijke begrippen ge-
worden in de keuken na de COVID-19 uitbraak. Daar speelt 
bijvoorbeeld het gemak van ingrediënten een rol in en 
een kleinere kaart. Als partner willen wij graag inspireren om 
zoveel mogelijk omzet te generen met efficiënte producten 
en verpakkingen.

Zie onze Fully Baked brood tips op pagina 16 en 17.

   Shared
     dining

Trend 2
Trend 3

Bezorgen 
& afhalen
Veel fastservice bedrijven waren al actief met afhaal, 
maar ook het bezorgen van maaltijden neemt toe. En 
daarbij ook het bezorgen van luxe(re) gerechten en 
maaltijden voor andere eetmomenten zoals de lunch 
of snack. Eenvoudig online bestellen speelt in op de 
trend gemak die na de afgelopen tijd een nog grotere 
rol is gaan spelen. Fastservice zaken kunnen hier goed 
op inspelen, vooral omdat de grootste groei zit bij 
gezinnen met kinderen.

Trend 5

Bewuster
eten
Steeds meer mensen gaan bewuster om met  
eten. Ze willen gezonde(re) voeding waarbij duur-
zaamheid centraal staat. De herkomst van de 
ingrediënten wordt daarbij steeds belangrijker. 
Daarbij wil men dat het eten aansluit op hun  
persoonlijke visie op gezond leven.

Trend 6
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87% FRITUURT VERANTWOORD
IN VLOEIBAAR FRITUURVET

 
Niet heel verrassend als je kijkt naar de ontwikkelingen in de markt. 

Consumenten gaan bewuster om met voeding. De vraag naar  
duurzame producten met zo min mogelijk e-nummers stijgt.  

Zij willen weten welke ingrediënten de producten bevatten en waar 
het vandaan komt. Tegelijkertijd moet het wel lekker zijn.  

Op de eerste plaats draait de keuze om de beste smaak van jouw friet 
en snacks. Jij als cafetariahouder staat dan ook voor de keuze welk 

frituurvet, of -olie het beste past bij jouw klanten en bedrijf.  
Jouw vertegenwoordiger kan je hierin adviseren.

Ervaar de
onovertroffen
kwaliteit van

   Gouda’s Glorie


GRATIS PROMOTIEMATERIALEN! 

6

Bekijk de video over
verantwoord frituren.

Scan de code

Wist je dat er gratis promotiematerialen zijn 
voor cafetaria’s om te communiceren over 
verantwoord frituren richting de consument? 
Je kunt ze aanvragen via de code.



MARKTLEIDER IN PROFESSIONEEL FRITUREN

Betrouwbare kwaliteit 
voor professionals

Gouda’s Glorie staat voor professioneel frituren. Als marktleider vind je bij ons een ruim assortiment  
professionele frituurvetten en -oliën, passend binnen jouw keuken.

Gouda’s Glorie® is een vertrouwde naam en betrouwbare partner voor cafetaria’s en snackbars 
in Nederland. Met de professionele frituuroliën en -vetten voor foodservice zorgen we voor een 
constant en perfect resultaat. We gaan mee in de ontwikkeling van duurzame producten &  
verpakkingen en adviseren over de laatste trends. Als ondernemer kun je vertrouwen op Gouda’s Glorie 
en de ondersteuning van onze vertegenwoordigers voor jouw bedrijf.

Greek
   Gyros


 Een beproefd Grieks recept: broodje 
gyros met feta, goudgele frietjes en 

natuurlijk knoflooksaus.

Frituurolie Natuurlijk is de bewuste keuze voor duurzaam 
en verantwoord frituren.

✚ E -nummervrij, palmvrij en 100% plantaardig 
✚ Lange levensduur
✚ Allergeenvrij: bevat geen pinda en soja
✚ Duurzaam & verantwoord: bag-in-box

FRITUUROLIE NATUURLIJK  ( 415613 )

VE
GA

NISTISCH

6 7 KEUKENOPLOSSINGEN    VER ANT WOORD FRITUREN

Video van het recept? 
SCAN DE CODE



VLOEIBA AR FRITUURVET
VERTROUWD ( 411799 )

Neutraal van geur met goede 
bakeigenschappen.

VLOEIBA AR FRITUURVET
BASIS ( 414894 )

De beste basiskwaliteit.

Vloeibaar frituurvet en -olie; 
de meest verantwoorde keuze
Gouda’s Glorie is marktleider in professionele frituurvetten en -oliën. 
Alle vloeibare frituurvetten of -oliën voldoen aan de richtlijnen voor
verantwoord frituren. Zij zijn 100% plantaardig en bevatten uitsluitend 
duurzaam geproduceerde oliën en vetten.

VLOEIBA AR FRITUURVET
PLUS ( 411797 )

Premium frituurvet met een lange 
levensduur. Voorkomt aanslag in de 
bakwand.

✚ Zeer lange levensduur
✚ 100% plantaardig
✚ Gecertificeerde duurzame olie
✚  Voldoet aan de richtlijnen van ‘ Verantwoord Frituren’

VLOEIBAAR FRITUURVET

VLOEIBA AR FRITUURVET
SUPERIEUR ( 413725 )

De langste levensduur en de meest 
krokante bakresultaten, zowel bij 
friet als bij snacks.
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Scan de code 
voor het hele 
assortiment 

Gouda’s Glorie
frituurproducten

72.66.48 34.74.49 34.74.57 4.69.63



FRITUUROLIE OMEGA BIB 
( 414531 )

Bron van Omega3 vetzuren.

FRITUUROLIE MEGA BIB 
( 413466 )

Met High Oleic zonnebloemolie  
voor een langere levensduur.

DUURZAME BAG-IN-BOX

De bag-in-box, of afgekort BIB is een duurzaam verpakkings-
alternatief voor de vertrouwde emmer. De verpakking is gemaakt 
van FSC karton met een kunststof binnenzak. Hiermee bespaar je 

82% aan plastic! En vanwege zijn vierkante vorm besparen we samen 
ook 12% ruimte tijdens opslag en vervoer. 

Veel van de vertrouwde Gouda’s Glorie 
recepturen zijn ook verkrijgbaar als 
duurzame bag-in-box.

Gouden Momenten
beleef je met Gouda’s Glorie!
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93.08.99 72.66.72



Vast frituurvet voor 
een langere krokantheid;
ideaal voor bezorgen
Werk jij als ondernemer veel met bezorging van friet, 
dan is een krokantheid natuurlijk essentieel voor jouw 
klanten. Met de vaste frituurvetten blijft jouw friet 
langer krokant tijdens vervoer.

Naast Gouda’s Glorie en Ossewit heeft Vandemoortele ook nog Diamant in het 
fastservice-assortiment. Advies nodig welk product het beste in jouw keuken past? 
Vraag je vertegenwoordiger!

Gouda’s Glorie Voorbak is speciaal ontwikkeld voor verse friet. Hiermee bak je voor,
op een lage temperatuur voor het perfecte frietje.

VAST FRITUURVET
VOORBAK ( 411641 )

VAST FRITUURVET
VERTROUWD ( 411643 )

Connaisseurs van traditionele friet 
weten het: niets is zo lekker als friet 
gebakken in Ossewit. Het frituurvet 
op basis van rundvet zorgt voor 
een authentieke smaak en ultiem 
knapperig resultaat.

OSSEWIT 
VAST FRITUURVET ( 4132 )

Loaded fries

Pulled Pork


Premium loaded fries met truffelmayo en 

Amsterdamse ui. Zoet, hartig, aards en zuur; 
met deze variatie op loaded fries pulled pork 

zoek je een culinair randje op.
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Video van het recept? 
SCAN DE CODE

Bekijk het  
complete overzicht 
frituuroplossingen 
Scan de code

94.29.19 94.24.80

19.64.87



‘Loaded fries’ zijn margeverrijkers en de mogelijkheden
zijn eindeloos! Vergeet de vega-klant niet en serveer ook een 

heerlijke zoete aardappelfriet veggie bowl.

LOADED FRIES

Loaded fries
Nacho Cheese

Loaded fries
Nacho Cheese

Loaded fries
Kip Sateh
Loaded fries
Kip Sateh

Loaded fries
Veggie Bowl

Loaded fries
Veggie Bowl

KEUKENOPLOSSINGEN    LOADED FRIES INSPIR ATIE1110

Video van het recept? 
SCAN DE CODE

Video van het recept? 
SCAN DE CODE

Video van het recept? 
SCAN DE CODE



Perfecte
   bruining 

 en vol
   van smaak!

Ook verkrijgbaar in een handige 

3l can en voordelige 10l emmer!


12



Gouda’s Glorie
Bakken & Braden 
en margarines

Gouda’s Glorie margarine en bakken & braden producten worden 
omgezet naar Risso. Risso is er voor de eigentijdse keuken en biedt 
kwalitatieve producten voor professionals. 

Ook zeer geschikt
voor op de bakplaat



RISSO RESTAUR ANT
MARGARINE
( 412152 )

SM
EERBAAR

Voorheen verkrijgbaar als
Gouda’s Glorie Zachte Margarine 

VERHUIZEN NAAR EEN NIEUW MERK

Meer weten over Risso? 
Kijk op www.risso.com/nl-nl

Het merk Gouda’s Glorie blijft de 
vertrouwde keuze voor frituurproducten.

✚ Handige doseerdop
✚ 100% plantaardig
✚ Minder aanslag in de pan
✚ Met botersmaak
✚  Ook geschikt voor op de bakplaat 

en in de combi-steamer.

RISSO
BAKKEN & BR ADEN 
VLOEIBA AR 900ML
( 415123 )
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BAKKEN & BRADEN

RISSO SPREAD & FRY
( 416163 )

SM
EERBAAR

✚ Met 20% roomboter
✚  De ideale basis voor kruidenboter.

Risso® Spread & Fry is een boterblend die het beste van twee werelden bij elkaar 
brengt: margarine en roomboter. Het is een oplossing voor alle horeca professionals 
die op zoek zijn naar gemak, maar die geen compromis willen doen op smaak.

RISSO BOTERBLEND

12 13 KEUKENOPLOSSINGEN    BAKKEN EN BR ADEN & BOTERBLENDS

6.65.02

15.85.68



À

Cl a ss ic
street
food
street
food

TRENDY CL A SS IC  STREETFOOD RECEPTEN ,  SNEL TRENDY CL A SS IC  STREETFOOD RECEPTEN ,  SNEL 
EN MAKKEL IJK IN TE ZETTEN ,  VOOR MEERDERE EN MAKKEL IJK IN TE ZETTEN ,  VOOR MEERDERE 

EETMOMENTEN OP DE DAG .  ONDERSCHE ID JE OOK EETMOMENTEN OP DE DAG .  ONDERSCHE ID JE OOK 
DOOR VEGAN EN VEGETARISCHE BEL EGDE BROODJES DOOR VEGAN EN VEGETARISCHE BEL EGDE BROODJES 

OP JE MENUKAART TE ZETTEN .OP JE MENUKAART TE ZETTEN .

get inspired!
   Bekijk deze en nog meer 

receptvideo’s via de code.
  Je vindt er ook 3 receptbrochures!

blended
burger

 blended
burger

sticky
Asian

sticky
Asian

ciabattina
casselerrib
ciabattina

casselerrib

BROODJES                CL ASSIC STREETFOOD 14

Scan de code 
voor alle Streetfood 

recepten met 
handige video’s!



Met Banquet d’Or bieden
we de perfecte oplossing voor
iedere burger...

Door te variëren met diverse broodjes en baguettes creeër je een unieke 
burger. Onze culinair adviseur Maurice Daamen heeft een selectie gemaakt 
met snelle en verrassende burger recepten.

De Rozenbroodjes zijn robuuste broodjes met 
een dunne korst en een stevigere kruim.  

Door de ruw gebakken korst doen ze denken 
aan een roos.

FABULOUS FALAFEL

De Meergranenbol is een krokant broodje 
gemaakt met diverse granen en zaden. 

Beleg dit broodje eens met een 
vegetarische oesterzwamburger.

De Kaasbol is een knapperig 
broodje dat rijkelijk gedecoreerd
is met kaas. Echt een topbroodje 
voor een Cheeseburger Deluxe!

De lekkerste burger van 
de bakplaat bak je met 
Risso Bakken & Braden 

met botersmaak.

De Tijgerbol is een krokant broodje 
met een uniek uiterlijk. 

Het Tijgerbroodje is ideaal als luxe 
hamburgerbroodje.

TIJGERBOL ( B799 )
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OESTERZWAMBURGER ROYALE
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TIGERBUN DELUXE

MEERGRANENBOL ( B784 ) K AASBOL ( B783 )ROZENBROODJE  DONKER ( B899 )
ROZENBROODJE WIT ( B898 )

VE
GA

NISTISCH

VE
GA

NISTISCH

15 BROODJES    BURGERBROODJES14

Video van het recept? 
SCAN DE CODE

68.47.60

13.17.70
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SMOKEY BURGER

Met de Fully Baked Fossette serveer je in een 
handomdraai een heerlijk belegd broodje!

Wanneer geweldige 
kwaliteit en gemak 
samenkomen, 
bespaar je tijd en geld
Met Fully Baked van Banquet d’Or kan je in een  
mum van tijd een broodje serveren. Een uniek concept 
wat inspeelt op gemak en efficiëntie qua gebruik.

✚   Na ontdooien, direct gereed om te serveren of beleggen.
✚  Ready-to-eat, maar enkele minuten afbakken en de Fully Baked 

producten zijn lekker warm en met een krokante korst.
✚   Je bespaart op baktijd en het afkoelen, tot wel 35 minuten tijdwinst.
✚    Makkelijk in te spelen op de vraag van de consument.
✚  Constante smakelijke kwaliteit.

VOORDELEN FULLY BAKED DEFROST & SERVE FOSSETTE 
TOSCANE ( B488 )
Met zwarte olijven en 
zongedroogde tomaten

FOSSETTES

De Fossette is een rond en plat broodje gemaakt op 
basis van tarwe, rogge en gerst en olijfolie uit de 

eerste persing. Dit ongesuikerde broodje is op de vloer 
van de oven gebakken en is licht bebloemd.

De Fossette is ready-to-eat, maar voor een vers warm 
broodje met krokante korst, kan het broodje enkele 

minuten opgewarmd worden in de oven.

FOSSETTE 
MEERGRANEN 
( B831 )

VE
GA

NISTISCH

Fossette is de nieuwe naam
van de Flaguette!

FOSSETTE ( B985 )

FOSSETTE 
VOORGESNEDEN 
( B399 )
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Video van het recept? 
SCAN DE CODE

16.13.17

45.93.72

16.28.49



BAGUELINO’S

Wit  ( 110 g - B547 ) 
Licht meergranen  ( 125 g - B667 )
Donker meergranen   ( 125 g - B668 ) 

PISTOLETS

Fully baked, 110 g wit   ( 110 g - N498 ) 

Fully baked, 80 g wit   ( 80 g - B883 ) 

Fully baked, 80 g bruin    ( 80 g - B884 )
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PANINI

Gegrild, wit voorgesneden  ( 80 g - L91c )
Gegrild, Meergranen voorgesneden   ( 80 g - B940 ) 

VE
GA

NISTISCH

VE
GA

NISTISCH

Hotdog
Waldorf



Bereid voor je gasten deze heerlijke 
witte Baguelino ( B547 ) met gebakken 

chipolataworstjes en daar bovenop 
Waldorf-salade... Wat een lekker

fris broodje!

16 17 BROODJES    FULLY BAKED ASSORTIMENT

Scan de code 
voor het hele 
assortiment 
Fully Baked

4.58.67

4.70.29

4.90.81
14.58.14

5.65.37

22.49.76



Rhomb
Pulled pork


Het krokante Ruitbroodje Wit (B866) 

is de ideale begeleider voor deze klassieker 
onder de lunch-broodjes.

Sandwiches en belegde broodjes
Deze broodjes zijn ideaal voor onderweg of om te serveren aan 
jouw gasten. De broodjes zijn dé basis om te variëren met diverse soorten 
beleg. Denk bijvoorbeeld aan een Ruitbroodje belegd met Pulled Pork 
of een Focaccia Toast met tonijn. Hiermee speel jij eenvoudig in op de 
wensen van jouw gasten.

DUCHESSE ( B902 ) HALVE BAGUETTE WIT ( B19 )

DUCHESSE MEERGRANEN ( B903 ) HALVE BAGUETTE MEERGRANEN ( B394 )

HALVE BAGUETTES

VE
GA

NISTISCH WIT ( B866 )

LICHT MEERGRANEN ( B408 )

DONKER MEERGRANEN ( B407 )

RUITBROODJES

VE
GA

NISTISCH
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Video van het recept? 
SCAN DE CODE

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!

4.70.24
48.55.30
48.55.22



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.

FOC ACCIA
TOAST
KLASSIEK ( L105 )

FOC ACCIA
TOAST
MEERGR ANEN ( L106 )

Vezels
Bron
van

Focaccia
Toast Tuna



Meng de tonijn, wortel, ricotta, mosterd en peter-
selie. Besmeer het tonijnmengsel op de onderste 
helft van Focaccia Toast Meergranen (L106) 

en bestrooi met geraspte kaas, Garneer met 
rode uienringen. Grill de focaccia.

VE
GA

NISTISCH

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

CIABAT TINA DURUM ( L75 )

CIABATTINA
CASSELERRIB

De Ciabattina Durum is veelzijdig inzetbaar 
als trendy belegbaar broodje.
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1918 BROODJES    SANDWICHES & BELEGDE BROODJES

Ontdek de Focaccia Toast
recepten. Scan de code.

Video van het recept? 
SCAN DE CODE

11.18.75 11.18.76



Risso Romige Dressings: 
Handig, Hoogwaardig 
& Heerlijk.
Consumenten kiezen vaker voor gezonde(re) opties. 
Speel hierop in met frisse salades als maaltijdbegeleider 
of complete maaltijdsalades. Ook op een broodje boost 
een romige dressing de totale smaakbeleving. Het  
assortiment Risso Romige Dressings bestaat uit populaire 
én verrassende smaken die multi-inzetbaar zijn. 

✚  Blijft mooi op de salade liggen.
✚  Romige consistentie.
✚  Stabiel product.
✚   Ook ideaal als garnering op sandwiches  

of als dipsaus.

ROMIGE DRESSINGS

VR
IJ

E  UITLOOPEI

✚  Makkelijk te openen. 
✚  Handzaam formaat fles.
✚  Perfecte dosering.
✚  Past precies in een koellade.
✚  Fles 100% recyclebaar.

VOORDELEN VAN ONZE FLES

OLIJFOLIE   ( 750ml - 73000165 )
Romige dressing met zuiders temperament, verrijkt met 9% olijfolie uit eerste persing.

1000 ISLANDS    ( 750ml - 73000171 )
Kruidige dressing met tomaat en zoet/zuur.

YOGHURT    ( 750ml - 73000125 )
Verfijnde dressing met 19% yoghurt en een hint van honing.

20E X TR A A ANBOD OP DE K A ART    (MA ALTIJD -) SAL ADES

Bekijk ook de andere varianten
Risso Dressings (zoals Yoghurt- 
Paprika) & Vinaigrettes (zoals 

Mosterd-met een vleugje honing). 
SCAN DE CODE



✚  Makkelijk te openen. 
✚  Handzaam formaat fles.
✚  Perfecte dosering.
✚  Past precies in een koellade.
✚  Fles 100% recyclebaar.

Ook heerlijk 
op een

sandwich

Ook geschikt
als dipsaus

 Speel slim in
   op het gezellige
      borrelmoment!
 Speel slim in
   op het gezellige
      borrelmoment!

Bied luxe 
borrelsnacks (to-go) aan

Of je nu een eigen terras hebt of snacks op locatie bezorgt,  
voor een gefrituurde snack in de middag staan mensen in de rij. 
Gezelligheid ten top en een mooi moment voor jou om buiten  
de maaltijdmomenten om omzet te draaien. 

Voer ook premiumisatie door in jouw borrel-aanbod. Ga voor luxere bitterballen met 
verrassende vullingen, vega & vegan snacks, spannende dipsauzen en aantrekkelijke 
presentatiematerialen.

 PREMIUMISATIE

Italiaanse
borrelplank

Bekijk ook eens inspiratie voor een Italiaans 
getinte borrelplank met de marge-rijke 

Lanterna Focaccia producten.

2120 E X TR A A ANBOD OP DE K A ART    BORRELMOMENT

Borrelplank-inspiratie? 
SCAN DE CODE



DOONY’S NATUREL ( A9 )

BROWNIE CHOCOLATE 
CHUNK Y ( A92 )

MINI DOONY’S 
GESUIKERD ( D75 )

Extra feestelijk? Versier 
het ijsje met een mini 

muffin op een prikker. Mixed 
box Mini Muffins (A232)

Versier je standaard ijsbeker eens met een Doony’s mini-donut! Samen met 
vrolijke sprinkels of een paar jellybeans is het een feestje voor jong en oud. 

22

CHECK ALLE FUN

MET DE DONUTS VAN

MY ORIGINAL DOONY’S
SCAN DE CODE

Bekijk dit recept! 
SCAN DE CODE

74.39.46

12.77.11



Extra veel om van 
te genieten, in de 
icecream-corner
Speel gemakkelijk in op de trend ‘fun & social 
media-waardig’ met My Original Doony’s donuts. 

IJs is eenvoudig te combineren met diverse donuts 
om zo je gast te verrassen. Denk bijvoorbeeld aan 
milkshakes met een mini donut óf een donut 
sandwich met softijs en een kleurrijke topping.

Op zoek naar vernieuwing en fun concepten met ijs? Dan is de Donut Icecream 
Sandwich perfect voor jou! Snijd de donut naar keuze doormidden. Leg er een 
bol of schijf ijs op en versier met discodip, koekkruimels of hagelslag. Niet te 
weerstaan zo lekker!
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MIXED BOX DOONY’S - 12 TR AY ( D5 )

✚ Direct te serveren na ontdooien 
✚  Iced – unieke Vandemoortele dip;  de lekkerste coating in de marktDe 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
PINK CLOUD  ( D190 )

DOONY’S - MY FUNNIES
BLUE SK Y  ( D192 )

MIXED BOX MINI 
DOONY’S ( D134 )

MYDOONY’S FRUIT Y BITES MINI 
( 22 gr - D197 ) Verwacht Q2 - 2022

De MyDoony’s Fruity Bites Mini 
zijn een fruitige smaak-
explosie. De 3 soorten mini 
donuts bestaan uit de smaken 
citroen (geel), sinaasappel 
(oranje) en bosbes (paars).

MINI DONUTS

23 ICECRE AM-CORNER    DONUTS22

Scan de code 
voor het hele 
assortiment 

donuts

84.52.85

26.85.51



(laten) zien
is (ver)kopen!

Maak extra reclame in de icecream-corner voor de lekkerste donuts...  
Ze zijn de ultieme traktatie bij het ijs of als zoete verwennerij na een 
frietje of snack. Donuts zijn dé makkelijke omzet-verhogers.

DONUT C ARROUSEL

DEURBORDJE

TOONBANKK A ART

PL AFONDHANGER

POSTER

Uniek Doony’s POS-materiaal is beschikbaar om de zichtbaarheid en daarmee je verkoop van donuts 
een boost te geven. Interesse? Vraag je vertegenwoordiger naar de mogelijkheden!

DOONY’S POS-MATERIAAL

Wil je meer inspiratie wat je allemaal kunt met ijsdonuts, freak shakes en over the top ice coffee? 
Vlogger Thibo neemt je mee naar cafetaria the Corner. 

24ICECRE AM-CORNER    DONUTS

De vlog van Thibo bekijken? 
SCAN DE CODE



BESTELGEGEVENS

KEUKENOPLOSSINGEN

VER ANTWOORD FRITUREN
VLOEIBA AR FRITUURVET
FRITUUROLIE
VAST FRITUURVET

BAKKEN & BR ADEN
BOTERBLENDS
ROMIGE DRESSINGS

KIJK VOOR DE BESTELGEGEVENS VAN DE BROODJES EN DONUTS OP DE VOLGENDE PAGINA 

VE
GA

NISTISCH

GL
UT

ENVRIJ

PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH.

GG FRITUUROLIE, NATUURLIJK BIB 415613 BiB, 10 L     ✓ ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

GG VLOEIBAAR FRITUURVET, SUPERIEUR 413725 emmer, 10 L    ✓  ✓		 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

GG VLOEIBAAR FRITUURVET, PLUS 411797 emmer, 10 L    ✓  ✓		 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

GG VLOEIBAAR FRITUURVET, VERTROUWD 411798 emmer, 10 L    ✓  ✓		 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

GG VLOEIBAAR FRITUURVET, BASIS 414894 emmer, 10 L    ✓  ✓		 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

GG FRITUUROLIE, OMEGA BIB 414531 BiB, 10 L    ✓  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

GG FRITUUROLIE, MEGA BIB 413466 BiB, 10 L    ✓  ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

GG VAST FRITUURVET, VOORBAK 411641 Wrapper, 2,5 Kg 4 st   ✓     ✓	

GG VAST FRITUURVET, VERTROUWD 411643 Wrapper, 2,5 Kg 4 st   ✓     ✓

OSSEWIT, VAST FRITUURVET 4132 Wrapper, 2,5 Kg 4 st        ✓

RSPO-1106025
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PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH.

RISSO BAKKEN & BRADEN VLOEIBAAR, 900 ML. 415123 fles, 900 ml 9 st  ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	

RISSO SPREAD & FRY 416163 kuip, 2 kg 6 st   ✓  ✓  ✓

RISSO RESTAURANT MARGARINE 411718 kuip, 2 kg 6 st  ✓  ✓  ✓  

RISSO ROMIGE DRESSING, OLIJFOLIE 73000165 fles, 750 ml 6 st    ✓  ✓ ✓	 ✓

RISSO ROMIGE DRESSING, 1000 ISLANDS 73000171 fles, 750 ml 6 st    ✓  	 	 ✓

RISSO ROMIGE DRESSING, YOGHURT 73000125 fles, 750 ml 6 st   ✓ ✓  ✓ 	 ✓  

RSPO-1106025
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SCAN DE CODE VOOR 
HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT

VAN VANDEMOORTELE 
PER CATEGORIE

Meer weten over de producten uit 
deze brochure? Scan de QR-code van het 
assortimentsoverzicht. Filter op product-
groep of filter/zoek op artikelnummer 
en je vindt alles wat je wilt weten:

- bakadviezen
- technische informatie
- vergelijkbare producten,  en
- lekkere recepten!

Handig!



BROODJES

HAMBURGERBROODJES
FULLY BAKED ASSORTIMENT
SANDWICHES EN BELEGDE BROODJES

VE
GA

NISTISCH

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

B799 TIJGERBOL 45100 70 g 36 st   40 x 30 x 26 cm   ✓	 	 ✓	 	 	 	 	 	

B784 MEERGRANENBOL 44280 140 g 45 st   60 x 40 x 23 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   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 	

B783 KAASBOL 44172 90 g 70 st   60 x 40 x 26 cm   ✓	 	 	

B399 FOSSETTE, VOORGESNEDEN 53025 100 g 33 st  40 x 30 x 31 cm   ✓ ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓

B985 FOSSETTE 26030 100 g 28 st  40 x 30 x 26 cm   ✓ ✓	 	 ✓	 	 	 	 ✓

B831 FOSSETTE MEERGRANEN 46531 100 g 28 st  40 x 30 x 26 cm  ✓ ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓

B488 FOSSETTE TOSCANE 28038 100 g 28 st  40 x 30 x 26 cm  ✓ ✓	 	 ✓	

N498 PISTOLET, FULLY BAKED, 110G WIT 50465 110 g 44 st   60 x 40 x 20 cm  ✓ ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

B883 PISTOLET, FULLY BAKED, 80G WIT 49711 80 g 44 st   40 x 30 x 30 cm   ✓ ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓

B884 PISTOLET, FULLY BAKED, 80G BRUIN 49712 80 g 44 st   40 x 30 x 30 cm   ✓ ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓

L91C PANINO, VOORGESNEDEN - GEGRILD 49568 80 g 54 st (6 x 9) 30 x 44 x 26 cm  ✓ ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓

B940 PANINO MEERGRANEN,VOORGESNEDEN - GEGRILD 51873 80 g 54 st (6 x 9) 30 x 44 x 26 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   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	

B19 HALVE BAGUETTE, WIT 12768 130 g 52 st   60 x 40 x 27 cm    ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

B394 HALVE BAGUETTE, MEERGRANEN 50463 150 g 56 st   60 x 40 x 27 cm	 		 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

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   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	

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   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓

L75 CIABATTINA DURUM 49041 100 g 32 st   40 x 26 x 30 cm   ✓		 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

ICECREAM-CORNER

DONUTS
BROWNIE

VE
GA

NISTISCH

UTZ

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    ✓	 ✓	 ✓	 	 	

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

A92 BROWNIE CHOCOLATE CHUNKY 81452 70 g 48 st  38 x 27 x 10 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     ✓	 	 ✓

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

D197 MIXED BOX MYDOONY’S, FRUITY BITES MINI 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    ✓	 	 	 	 	
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VANDEMOORTELE BEELDBANK

Vandemoortele denkt met je mee om een 
gevarieerd en smaakvol assortiment op je 
menu te zetten. 
Profiteer van onze recept suggesties, inclusief handige bereidings- 
video’s. En maak daarnaast gebruik van onze beeldbank met  
smaakvolle receptfotografie voor je communicatie en menu. 
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 SMAKELIJKE TAFELKAART... 
LATEN ZIEN IS VERKOPEN!
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CROISSANTS & VIENNOISERIE

ONZE MERKEN VOOR
FASTSERVICE

WWW.GOUDASGLORIE.COM

WWW.RISSO.COM/NL-NL

WWW.VANDEMOORTELE.COM

VANDEMOORTELE NEDERLAND  
Handelsweg 1 - 3899 AA Zeewolde

www.vandemoortele.com           Volg ons ook op:

Foodservice : T 036 5229742, foodservice.nl@vandemoortele.com

VD
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12

21
-2

Direct contact met je 
Vandemoortele 
vertegenwoordiger? 
Scan de code.


