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SHAPING
YOUR TASTY 
BUSINESS
Als hotel chef weet je als geen ander wat je  
gasten wensen. Een vers en uitgebreid ontbijt met 
knapperige croissants en warm brood, een avondje 
in de watten gelegd worden met een heerlijk diner 
of gezonde lunch tijdens een vergadering.
 
Nieuwe trends, nieuwe gewoontes en nieuwe smaken... 
de wensen van jullie gasten veranderen voortdurend. 
Je staat er niet alleen voor. Je kunt rekenen op ons om jou 
als hotel chef te helpen, te begeleiden en te inspireren. 
Zowel voor je ontbijtbuffet als voor de lunch, diner of 
koffiemoment.
 
Voor een ultieme beleving komt jouw gast naar het hotel 
en daar hoort een passende kaart of buffet bij. Maak je eigen 
specialiteiten en vul je assortiment aan met de smaakvolle 
en gebruiksvriendelijke producten van Vandemoortele. Zo 
hou je zelf meer tijd over om creatief aan de slag te gaan en 
gegarandeerd te scoren bij jouw gasten.
 
Daarbovenop bieden we je veel inspiratie die je makkelijk 
kunt toepassen in het hotel. 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 en 
gast je toe.

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.

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... 
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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
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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. 

Zie ons assortiment verantwoord brood vanaf pagina 27.

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 maaltijdmomenten groeit. Ontbijtklassiers 
als de croissant blijven nu de hele dag relevant en hartige Focaccia’s 
vervullen de rol van lunch, snack en maaltijdbegeleider. Ook onver-
minderd 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. Voor jou als aanbieder 
van (zakelijke) lunchbuffetten natuurlijk geen onbekend terrein!

Zie ons assortiment mini broodjes op pagina 30.

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.

Upcycled voeding, 
minder verspilling
Verspilling tegen gaan is belangrijker dan ooit. 
Upcycled voeding is trendy. Het is voedsel dat 
wordt bereid van ingrediënten die anders worden 
weggegooid, zoals afgedankt fruit, groenten, brood 
etc. Denk ook aan de ‘doggy bag’. Ook slimmer  
(lokaal) inkopen, kleinere dozen, kleinere porties 
serveren en een kleinere menukaart dragen bij 
aan minder verspilling.

Plantaardig,  
veganisme,  
vegetarisme 
&  flexitarisme
De trend “op basis van 
planten” ontwikkelt zich en is 
flink groeiende. 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 flexitariërs.

Shared
  dining

Trend 1

Trend 4

26%

100%
VEGAN

Zie Risso Chanty® plantaardige room op pagina 8.

Trend 2

Trend 3

To Go...
Na een moeilijke tijd voor de horeca zijn veel 
ondernemingen, waar mogelijk, maaltijden op een 
nieuwe manier gaan serveren. Zo ook het ontbijt 
of de lunch. Bijvoorbeeld ingepakt voor consumptie 
thuis of onderweg. Wat denk je van een complete 
box als smakelijke begeleiding tijdens een heerlijke 
wandeling vanuit jouw hotel. 

Trend 5
Trend 6

Scan de code en 
bekijk de video over 
hoe Vandemoortele

werkt aan een 
schonere toekomst.

Maurice
Daamen

CULINAIR ADVISEUR
VANDEMOORTELE

Voor inspiratie en lekkere recepten voor in je 
hotel 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.

“

”

TRENDS
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Frituurolie Natuurlijk is de bewuste keuze voor duurzaam 
en verantwoord frituren en bovendien gaat het langer mee.

✚ 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

VLOEIBA AR 
FRITUURVET
PLUS ( 411797 )

✚ Zuiver plantaardig
✚ Zeer lange levensduur
✚ Voorkomt aanslag in de bakwand
✚ Neutraal van geur

TOP10
CHEFS KEUZE  •  CHEFS KEUZE  • 
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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 marktleider in 
professionele (vloeibare) frituurvetten 

en -oliën. Ontdek alle frituurproducten 
via de link. Scan de code.

KIES VOOR DE ONOVERTROFFEN KWALITEIT 
VAN DE MARKTLEIDER

FRITUREN?

Borrelplank



Een borrelplank bij een drankje maakt een 
gezellig samenzijn aan de bar of in de lounge 
helemaal compleet. Natuurlijk mag daar een 

‘verantwoord gefrituurde’-snack niet op ontbreken. 
Natuurlijk gefrituurd in Gouda’s Glorie.

GOUDA’S GLORIE
KEUKEN MARGARINE
( 411402 )

RISSO RESTAUR ANT
MARGARINE
( 412152 )

SM
EERBAAR

Voorheen verkrijgbaar als
Gouda’s Glorie Zachte Margarine 

TOP10
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✚ Handige doseerdop
✚ 100% plantaardig
✚ Minder aanslag in de pan

RISSO SPREAD & FRY
( 416163 )

SM
EERBAAR

✚ Met 20% roomboter
✚  De ideale basis voor kruiden-

boter en sauzen.

GOUDA’S GLORIE
BAKKEN & BR ADEN 
VLOEIBA AR 900ML
( 415123 )

Ook verkrijgbaar
in een handige 3l can 

en voordelige 10l emmer!


GOUDA’S GLORIE
BAKKEN & BRADEN EN

MARGARINE WORDT

In 2022 worden de Gouda’s Glorie margarine en 
bakken & braden producten omgezet naar Risso. 

Risso is er voor de eigentijdse chef en biedt kwalitatieve 
producten speciaal ontwikkeld voor de professionele 
keuken. Het merk Gouda’s Glorie blijft de vertrouwde 

keuze voor frituurproducten.
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PLANTAARDIGE ROOM VOOR DE KEUKEN VAN MORGEN

Ontdek alle recepten
op de Risso-website.  

Scan de code of ga naar  
risso.com/nl-nl 

 LAAT JE INSPIREREN! 

KEUKENOPLOSSINGEN    PL ANTA ARDIGE ROOM

Truffelschuim 
met pompoen-

soep



Een vegan truffelschuim in combinatie 
met pompoensoep. Een topgerecht voor iedere 

gast, vega, vegan of vleeseter. 
Met Risso Chanty® Duo Vegan als basis 

voor de truffelroom. Video van het recept? 
SCAN DE CODE

PÂTE À BOMBE
Stevige -maar luchtige- 
chocolademousse met 
Risso Chanty® Deco

CHANT Y
CHEF ( 415918 )

CHANT Y
DECO ( 415920 )

CHANT Y
DUO ( 415921 )

De toekomst is
duurzaam én lekker...

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! De Risso Chanty® range voldoet aan alle eisen die een moderne chef stelt aan de ingrediënten waarmee 
hij werkt. En... is ook een duurzame en verantwoorde keuze.

✚  Hogere opbrengst en rendement
✚  Stabiel in alle soorten toepassingen
✚  Duurzaam door gebruik van plantaardige ingrediënten
✚  Handige hersluitbare verpakking

VOOR KOKEN VOOR OPKLOPPEN VOOR KOKEN EN OPKLOPPEN

CHANT Y
DUO VEGAN 

( 415642 )

16% 28% 26%

26%

100%
VEGAN

Vega en vegan belanden in een 
stroomversnelling. Maak het jezelf 
makkelijk en maak jouw soepen,

sauzen en bijgerechten standaard vegan.

Vegan
is de trend



Video van het recept? 
SCAN DE CODE

TOP10
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Smaakmakers
van de toekomst! 

Groenten zijn hot! Veel chefs ontdekken dat met 
groenten in de hoofdrol, de menukaart duurzamer 
wordt en beter rendeert. Zuur, bitter en umami 
zijn in opmars en winnen terrein van zout, suiker 
en (dierlijk) vet. Alle lichten staan dus op groen(te) 
voor vinaigrettes die smaak en textuur toevoegen 
aan jouw gerechten. 

Culi Poké bowl 
met gebakken 

avocado


Vega poké bowl met gebakken avocado, 

komkommer, zeekraal, tofu en geroosterde 
sesam met Risso Limoen Vinaigrette.

KEUKENOPLOSSINGEN    VINAIGRET TES

✚  Hoge smaakimpact - minder product nodig
✚  Handzaam formaat - ook in te zetten op een saladebuffet
✚  Makkelijk te verwerken
✚  Goede binding met salade
✚  Koud én warm te gebruiken

SCHUDDEN
VOOR GEBRUIK

Koolzaadolie

  Azijn en
smaakmakers

2-FASEN VINAIGRETTES

10

BEEF TERIYAKI MET
THAI SOY VINAIGRETTE, 
TAUGÉ, RADIJS EN
VERSE SOJABONEN

Heerlijke biefstuk met een 
verrassende twist door de smaak-
volle Risso Thai Soy Vinaigrette.

Scan de code 
voor het hele 

assortiment van 
Risso

11

Alle lichten
op groen(te)

LIMOEN
( 73000172 )

THAI SOY  
( 73000176 )

BALSAMICO
( 73000178 )

MOSTERD
( 73000177 )

BOSBESSEN-
SORBET
Bosbessensorbet met 
Risso Balsamico 
Vinaigrette, mousse van 
granaatappelsap, gel van 
vlierbessen en kruim van 
witte chocolade met witte 
chocoladecrème.

Ontdek alle recepten
op de Risso-website.  

Scan de code of ga naar  
risso.com/nl-nl 

 LAAT JE INSPIREREN! 

Video van het recept? 
SCAN DE CODE
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MEERGRANENCROISSANT 
MET ROOMBOTER ( KB195 )

Met een verfijnde smaak 
en een lekkere bite. 
Lekker én verantwoord.

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.

Kijk voor ons
assortiment

mini broodjes
op pagina 30



RECHTE ROOMBOTER- 
CROISSANT 55G ( N302)



Als beste 
getest in 

Frankrijk!

13 ONTBIJT    CROISSANTSONTBIJT    BAKE’UP® VIENNOISERIE

Bake’Up®... Viennoiserie 
met grote voordelen!
Onze gepatenteerde technologie Bake’Up® zorgt voor 
een nog beter eindproduct met luchtige kruim, krokante 
korst en een groot volume. 

BAKE’UP® ROOMBOTERCROISSANT 
80 G ( I862 )

TOP10
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BAKE’UP® ROOMBOTER-
CHOCOLADEBROODJE ( I863 )

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

✚ 60% ruimtebesparing in de vriezer
✚ Niet ontdooien, voorbakken of glaceren
✚ Eenvoudig en in 30 minuten klaar
✚ Rijk aan roomboter en met vrije uitloopei

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

het niet! Scan de code 

 ALLE VOORDELEN VAN BAKE’UP®

Buffet-formaat luxe 
croissants...
Wij bieden in onze selectie voor hotels 
diverse formaten luxe croissants die uitermate 
geschikt zijn voor je buffet. Ze zijn niet te groot 
qua formaat, omdat je gast graag van alles wat 
van het buffet wil proeven...

ROOMBOTERCROISSANTS

Roomboter zorgt voor de extra smeuige smaak 
van de croissants. Een vaste smaakvolle keuze in 

het assortiment.

MINI ROOMBOTER-
CROISSANT ( RB67 )

Scan de code 
voor het hele 
assortiment 

Bake’Up®

BAKE’UP® ROOMBOTERCROISSANT 
60 G ( I882 )

Luxe grootte
  voor ‘a la carte’




Ideale keuze

voor op het buffet



15 ONTBIJT    MINI VIENNOISERIE14

Een mandje 
met viennoiserie... 
ideaal voor het 

ontbijt, de brunch
of lunch

Alle lekkers 
op-een-stokje!

Een lekkere traktatie voor kleine gasten 
is deze ‘mini-stick’ met mini viennoiserie 
- hier afgebeeld met een Doony’s Mini 

Donut Gesuikerd (D75).

Nuts van Pecan


MIXED BOX 
MINI ROOMBOTER 
VIENNOISERIE ( MB15 )

MINI MAPLE PEC AN 
( KB197 )

Scan de code 
voor het hele 
assortiment

VANDEMOORTELE BIEDT 
JE EEN GROOT & 

VEELZIJDIG ASSORTIMENT 
CROISSANTS EN 
VIENNOISERIE

ONTDEK ZE 
ALLEMAAL!

Klein, groot of voorzien van een 
heerlijke vulling... Ons veelzijdige 

assortiment biedt voor iedere 
vraag een kwaliteitsproduct.

Een onweerstaanbaar
assortiment mini viennoiserie 
Maak het verschil met je ontbijt- of koffiebuffet. Vul je viennoiserie-assortiment aan met de 
onweerstaanbare mini-specialiteiten van Banquet d’Or zoals de Mini Maple Pecan.

Deze Mini Maple Pecan ( KB197 ) wordt extra lekker 
met ahornsiroop en extra pecannoten als decoratie. Ook 
verkrijgbaar in een grote variant Maple Pecan ( RB15 )

BAKE’UP MINI 
ROOMBOTERCHOCOLADE-
BROODJE ( I885 )

Choco twister
Deze Roombotertwister met banket-
bakkersroom en choco crème ( KB81 ) 
is de ultieme traktatie.  



1717 KOFFIE & THEE    PL A ATC AKES

Verras je gast
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. 

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

In porties voorgesneden 

in een praktische tray. 

Handig; ook per portie 
te ontdooien.



Vertrouwde
topkwaliteit

met aandacht
voor detail

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 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). Snijd de cake met een  
scherp broodmes met een rustige en zagende beweging.

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.

APPELC AKE ( B717C21 )

CR AZ Y C ARROT C AKE 
( A241C21 )



Snijd de cakes eens
tot kleine petit fours;

dan past de cake ook 

prima als kleine traktatie 

bij een high-tea.

Tips
VAN ONZE CULINAIR ADVISEUR 
MAURICE DAAMEN

PLAATCAKEPLAATCAKE

De Choco Cocoscake (B639C21); 
een van onze hardlopers op een 
koffie/theebuffet.

Rabarbercake  (B636C21) geserveerd 
met een zachte vanillesaus

Scan de code 
voor alle 

plaatcakes

PLAATCAKES7

CHOCOLATE 
FUDGE MELT-
DOWN C AKE 

( B462C24 )

16



My
Pink-white 

     Choco   Craftie

My
Caramel

Art
Craftie

My Kids
Craftie

Een (mini) donut past ideaal 
op een buffet!
Speel makkelijk in op de vraag van de dag; alleen even ontdooien 
en je kunt de donuts serveren! Ideaal op een (koffie)-buffet, een high-tea, 
als kleine zoete traktatie bij een zakelijke lunch of coffee to-go.

Scan de code 
voor het hele 
assortiment 

donuts

We LIKE Doony’s
‘My Crafties’
‘Meet’ onze My Crafties; insta-waardige 
donuts gebaseerd op de ‘craftmanship’ 
van Vandemoortele. Kwaliteit en smaak 
gegarandeerd!

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

MY C
RA

FT
IE

S W
ORDEN GELEVERD MET GRATIS SERVEERCUPS     •

GRATIS

18 19 KOFFIE & THEE    DONUTS

✚ Direct te serveren na ontdooien 
✚ Mixed box: 3 heerlijke variaties in één doos

Al jaren geliefd met vrolijke coatings & toppings 
en natuurlijk heerlijke smaken!

MINI DOONY’S

GESUIKERD ( D75 )

K ANEELDONUT GESUIKERD ( N746 )

CHOCOLADESMA AK ( D76 )

MIXED BOX MINI DOONY’S ( D134 )

TOP10
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   Kleine traktatie
Grote waardering


Mini Doony’s; ideaal om als snack-

verstrekking te serveren bij de koffie, thee 
of (warme) chocolademelk... Kleine èn grote 

gasten zullen de traktatie waarderen!

Donuts...
All-time
favourites!
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2120 KOFFIE & THEE    C AKES & PIESKOFFIE & THEE    MUFFINS

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

CHUNK Y NUT T Y & 
WHITE CHOCOLATE PIE 
( A275C12 )

RED VELVET DOME C AKE 
( A274C12 )

C ARROT 
DOME C AKE 
( A247C12 )

TOP10
CHEFS KEUZE  •  CHEFS KEUZE  • 
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BANANA VEGAN C AKE 
( A304C12 )

Scan de code 
voor alle 

My Original Cakes

TAARTEN9

Ambachtelijke 
taarten, feestelijk 
   & smaakvolEen mini muffin

met echte stukjes 
chocolade...

Heerlijk bij een
koffie-gourmand



De alleskunner voor ieder 
genietmoment; de muffin!
In de favoriete smaken vanille en chocolade vallen onze muffins  
bij iedere gast in de smaak. Ze zijn verkrijgbaar in diverse gewichten 
en zijn geschikt voor vele toepassingen zoals het ontbijtbuffet, een 
high-tea of heerlijke traktatie bij de koffie. De muffins zijn direct te 
serveren na ontdooien. 

VANILLEMUFFIN 
( A28 )

CHOCOLADEMUFFIN 
( A29 )

MIXED BOX MINI MUFFINS
( A232 )

TOP10
CHEFS KEUZE  •  CHEFS KEUZE  • 
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S 
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UZE

Scan de code 
voor het hele 
assortiment 

muffins
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✚  Met olijfolie bereid (ook uit 1e persing)
✚  Voorgesneden, dus handig & veilig in gebruik
✚  Per stuk te ontdooien en snel te serveren
✚  Lactosevrij & veganistisch
✚  Bron van vezels & laag in zout

PANINO ( L91C )

PANINO MEERGRANEN ( B940 )

VE
GA

NISTISCH

Vezels
Bron
van

LAAG
IN ZOUT

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.

Video van het recept? 
SCAN DE CODE

LUNCH & SNACKING    ITALIA ANSE SPECIALITEITEN

Video van het recept? 
SCAN DE CODE

FLAGUETTE ( B399 )

FLAGUETTE MEERGRANEN 
( B831 )

Ontdek de Focaccia Toast
recepten. Scan de code.

Oesterzwam-
burger Royale
Bak de burger gaar. Snijd de Flaguette 

Meergranen (B831) in de lengte door-
midden en besmeer de onderste helft met 

vijgen chutney. Beleg met de burger, 
sla en gorgonzola. Werk af met cressen.

VE
GA

NISTISCH

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



PRODUCTEN
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Ook verkrijgbaar in 450G portie (L43)

in 9 porties
gesneden

FOC ACCIA
MEDITERR A AN 100G ( L44 )

FOC ACCIA
CHERRY TOMA AT ( L52 )

FOC ACCIA
TR ADITIONEEL ( L45 )

FOC ACCIA
MEDITERR ANEA ( L47 )

✚  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.

25

RONDE FOCACCIA

Authentiek Italiaans: bereid volgens traditioneel 
recept met pure ingrediënten en besprenkeld 

met de beste olijfolie...

Ligure Sandwich Focaccia’s
Ideale basis voor een origineel Italiaans belegd broodje. 
Leg het (belegde) broodje nog even in de oven voor een 
optimale smaakbeleving!

✚ Direct klaar voor gebruik
✚  Per 3 stuks verpakt; weinig derving
✚ Bereid met olijfolie (ook uit de 1e  persing)
✚  Lactosevrij & vegetarisch
✚  Geproduceerd in Italië met Italiaanse ingrediënten

FOC ACCIA LIGURE SANDWICH,
TR ADITIONEEL ( L109 )

FOC ACCIA LIGURE SANDWICH,
MEERGR ANEN ( L108 )

Vezels
Bron
van

LUNCH & SNACKING    ITALIA ANSE SPECIALITEITEN

Ontdek wat alle producten van Lanterna 
zo speciaal maakt in deze video... Scan de code. 

ONTDEK LANTERNA

FOC ACCIA
ROZEMARIJN ROND ( L41 )

FOC ACCIA
CHERRY TOMA AT 
ROND ( L57 )

FOC ACCIA
MEDITERR ANEA 
ROND ( L40 )

Focaccia
Italiana

Verrassende dubbeldekker Focaccia! 
De Focaccia Traditioneel Rond (L58) is 

klassiek Italiaans belegd met ham, mozzarella, 
tomaat en Italiaanse kruiden.



Varieer met snijtechnieken! Snijd kleine 
vierkantjes, lange repen of leuke driehoeken. 

Op deze manier kan je verschillende vormen gebruiken 
om Focaccia op een originele manier te presenteren. 

Perfect voor de Italiaanse borrelplank!

We hebben speciaal voor jou een Lanterna borrelplank samen-
gesteld. Benieuwd hoe wij dit hebben gedaan? Kijk de video of 

vraag jouw Vandemoortele vertegenwoordiger.

Inspiratie 
voor een Italiaanse 

borrelplank?

VE
GA

NISTISCH

VE
GA

NISTISCH

VE
GA

NISTISCH

Scan de code 
voor het hele 
assortiment 

van Lanterna

Borrelplank inspiratie- 
video! SCAN 

DE CODE

Nick Bogers  
Vertegenwoordiger 

Vandemoortele, 
Midden Nederland
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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 .
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get inspired!
   Bekijk deze en nog meer 

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

27 LUNCH & SNACKING    BAGUELINO’S

Scan de code 
voor alle Streetfood 

recepten met 
handige video’s!

blended
burger

 blended
burger

sticky
Asian

sticky
Asian

ciabattina
casselerrib
ciabattina

casselerrib
Baguelino’s; 
robuuste vloeroven 
broodjes met desem

Een verantwoorde keuze voor de bewuste 
consument op zoek naar gezonde, natuurlijke
voeding. De 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 
richtlijnen voor verantwoord brood. De nieuwste aanwinst in de Baguelino 
familie is de Baguelino Biologisch.

Baguelino
Gravad lax


Serveer je gasten een heerlijke en 

verantwoorde Bio Baguelino (B927) 
met gravad lax, smashed avocado en 

edame wasabi nootjes.

WIT ( B547 )

LICHT MEERGRANEN ( B667 )

DONKER MEERGRANEN ( B668 )

Vezels
Bron
van

L A AG
IN ZOUTBIOLOGISCH ( B927 )

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

BAGUELINO’S

VE
GA

NISTISCH

Vezels
Bron
van

L A AG
IN ZOUT
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PRODUCTEN

Rhomb
Pulled pork


Het krokante Ruitbroodje Wit (B866) 

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

Video van het recept? 
SCAN DE CODE

LUNCH & SNACKING    CROISSANTS, BROODJES & BAGUET TES

ROZENBROODJES

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.

VE
GA

NISTISCH

WIT ( B898 )

DONKER 
( B899 )

HALVE BAGUETTES

DUCHESSE ( B902 )

DUCHESSE MEERGRANEN ( B903 )

VE
GA

NISTISCH

WIT ( B866 )

LICHT MEERGRANEN ( B408 )

DONKER MEERGRANEN ( B407 )

RUITBROODJES

VE
GA

NISTISCH

TOP10
CHEFS KEUZE  •  CHEFS KEUZE  • 
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Tigerbun
deluxe

Video van het recept? 
SCAN DE CODE

De Tijgerbol is een krokant broodje 
met een uniek uiterlijk. 
Het Tijgerbroodje is ideaal als luxe 
hamburgerbroodje.

TOP10
CHEFS KEUZE  •  CHEFS KEUZE  • 
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 CH
EF

S 
KE

UZE

Variatie op je lunchkaart
Voor lunch, snacking en to-go matchen wij het perfecte broodje met  
jouw beleg en de behoefte van jouw gasten.

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. 

ON-THE-GO
Serveer een croissant eens anders... 
Ideaal voor een hartige snack-to-go!

K AASCROISSANT 
( KB62 )

HAM-K AASCROISSANT 
( KB61 )

Vloeroven-
brood
Onderscheidende broodjes 
door hun vorm en krokante 
korst. Door de vlakke onder-
kant zijn de Ruitbroodjes en 
Halve Baguettes Duchesse 
ideaal om te beleggen.

TIJGERBOL ( B799 )

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!



Vloeroven gebakken 
baguettes

Ambachtelijk bebloemd, meergranen of desem stokbrood, 
gebakken op een lavastenen vloeroven. Past op elk buffet 
en als maaltijdbegeleider. Rustieke uitstraling met dunne, 

krokante korst, mooie kam en luchtige kruim.

BAGUETTES

DUCHESSE 280 G ( B886 )

VE
GA

NISTISCH

BASTONCINI

BASTONCINO MET OLIJF ( L81 )

BASTONCINO MET UI ( B934 )

VE
GA

NISTISCH

GEPUNTE BAGUETTE 
PÉRÈNE (X38 )

VE
GA

NISTISCH
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Gusto d’Italia
De Bastoncini zijn rijkelijk gevuld 

met ui of olijf. ‘Bastoncino’ betekent 
trouwens ‘stokje’ in het Italiaans, 
heel begrijpelijk, gezien de vorm.



Insalata
di fichi

Snijd een ongebakken Bastoncino in 
6 lange repen. Besprenkel met olijfolie, 

kruid met wilde tijm, peper en zout.
Bak de stukken krokant.

MINI BROODJES

ASS. MINI TAFELBROODJES ( MB2 ) ASS. MINI RUSTIEKE TAFELBROODJES 
( MB9 )

ASS. MINI K AISERBROODJES  ( MB6 )

ASS. MINI LONGUETTES ( MB19 )

VE
GA

NISTISCH

✚ Met desem bereid
✚ Clean label
✚ Lactosevrij en vegan
✚ Ambachtelijk karakter

MIXED BOX MINI 
PAINS PÉRÈNES ( X58 )
MIX: CAMPAGNE / MEERGRANEN / 
SESAMZAAD

Scan de code 
voor het hele 
assortiment 

mini broodjes

Scan de code 
voor het hele 
assortiment 
baguettes

30

Mini broodjes
Uitstekend geschikt als maaltijdbegeleider, bij soep, salade, als tafelbroodjes met kruidenboter, bij de borrel 

of als aperitief. En voor bij het ontbijt of op het buffet aantrekkelijke broodjes om te (laten) beleggen.

Shared
  dining

C ASUAL DINNER    BEGELEIDEND BROODC ASUAL DINNER   MINI BROODJES

DUCHESSE MEERGRANEN 280 G ( B897 )

VE
GA

NISTISCH
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Scan de code voor 
het volledige 

assortiment van 
Vandemoortele 

per categorie

Scan de 
code voor alle 

product-
informatie

LUNCH & SNACKING

ITALIA ANSE 
SPECIALITEITEN

VE
GA

NISTISCH

FKB PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH. DOOS AFMETING

B399 FLAGUETTE 26030 100 g 28 st  40 x 30 x 26 cm    ✓	 		 ✓	 		 		 ✓	

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

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

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

L45 FOCACCIA TRADITIONEEL 49010 600 g 4 st  40 x 30 x 15 cm    ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓	 ✓	

L52 FOCACCIA CHERRYTOMAAT 49017 800 g 4 st  40 x 30 x 15 cm    ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓	 ✓	

L47 FOCACCIA MEDITERRANEA 49012 800 g 4 st  40 x 30 x 15 cm    ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

L44 FOCACCIA MEDITERRAAN 100G 14008 900 g 5 st  (x 9 port.) 40 x 30 x 25 cm    ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

L109 FOCACCIA LIGURE SANDWICH, TRADITIONEEL 51810 180 g 30 st  (10 x 3) 58 x 20 x 32 cm    ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓	 ✓	

L108 FOCACCIA LIGURE SANDWICH, MEERGRANEN 51811 180 g 30 st  (10 x 3) 58 x 20 x 32 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    ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

L58 FOCACCIA TRADITIONEEL ROND 49023 80 g 65 st  30 x 40 x 35 cm    ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

TRAKTATIES BIJ KOFFIE & THEE

PLA ATC AKES
DONUTS
MUFFINS
C AKES & PIES

FKB PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH. DOOS AFMETING

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 17 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   ✓	 	 ✓	   

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

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

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

N746 DOONY’S MINI KANEELDONUT GESUIKERD 48880 18 g 90 st  40 x 30 x 18 cm   ✓	 ✓	 	 	 	

D76 DOONY’S MINI DONUT MET CHOCOLADESMAAK 25560 20 g 110 st  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   ✓	 	 ✓	   ✓ 

A232 MIXED BOX MINI MUFFINS 42464 15 g 150 st (10 x 15) 40 x30 x 18 cm   ✓	 	 ✓	   ✓

A274C12 RED VELVET DOME CAKE 47227 1380 g 3 st  30 x 28 x 26 cm   ✓	 	 ✓	 	 	

A275C12 CHUNKY NUTTY & WHITE CHOCOLATE PIE 47800 1570 g 4 st  30 x 28 x 26 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   ✓	 	 ✓	 	 	

VE
GA

NISTISCH

UTZ

KEUKENOPLOSSINGEN

SMEREN
BAKKEN & BR ADEN
FRITUREN
PLANTA ARDIGE ROOM
VINAIGRET TES

VE
GA

NISTISCH
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UT

ENVRIJ

PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH.

RISSO RESTAURANT MARGARINE 412152 kuip, 2 kg 6 st  ✓ ✓  ✓  ✓

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

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

GG KEUKEN MARGARINE 411402 wrapper, 2,5 kg 4 st    ✓	 	 ✓

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

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

RISSO CHANTY, CHEF 415918 pak, 1 L 12 st  ✓	 ✓	 	 ✓	 	 ✓

RISSO CHANTY, DECO 415920 pak, 1 L 12 st  ✓	 ✓	 	 ✓	 	 ✓	

RISSO CHANTY, DUO 415921 pak, 1 L 12 st  ✓	 ✓	 	 ✓	 	 ✓	

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

RISSO VINAIGRETTE, MOSTERD 73000177 fles, 450 ml 12 st   ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓

RISSO VINAIGRETTE, BALSAMICO 73000178 fles, 450 ml 12 st   ✓ ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

RISSO VINAIGRETTE, LIMOEN 73000172 fles, 450 ml 12 st   ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓

RISSO VINAIGRETTE, THAI SOY 73000176 fles, 450 ml 12 st   ✓ ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓

ONTBIJTPRODUCTEN

BAKE’UP® VIENNOISERIE
CROISSANTS
MINI VIENNOISERIE

VE
GA

NISTISCH

VE
GA

NISTISCH

FKB PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH. DOOS AFMETING

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

I882 BAKE’UP ROOMBOTERCROISSANT 60G 52233 60 g 100 st  40 x 30 x 14 cm   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 ✓	

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

RB67 MINI ROOMBOTERCROISSANT 28372 25 g 100 st  40 x 30 x 12 cm   ✓	 ✓	 	 ✓	 	 	 ✓	

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

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

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

KB197 MINI MAPLE PECAN 47917 40 g 96 st  40 x 30 x 15 cm   ✓	 	 	 ✓

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

I885 BAKE’UP MINI ROOMB.CHOCOLADEBROODJE 36939 30 g 180 st  40 x 30 x 14 cm   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 ✓

MB15 MIXED BOX MINI ROOMBOTER VIENNOISERIE 24951 32 g 135 st (3 x 45) 30 x 20 x 16 cm   ✓	 	 	 ✓	 	 	 ✓	

KB81 RB. TWISTER MET B.ROOM EN CHOCO CRÈME 22289 100 g 56 st  40 x 30 x 25 cm   ✓	 	 	 ✓	 	 	 ✓

Meer weten over de producten uit deze brochure? Scan de QR-code 
hiernaast van het assortimentsoverzicht. Vul het artikelnummer in en 
je vindt alles wat je wilt weten... Zoals: bakadviezen; technische 
informatie, vergelijkbare producten en lekkere recepten!

BESTELGEGEVENS
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VANDEMOORTELE BEELDBANK

Vandemoortele denkt met je mee om een 
gevarieerd en smaakvol assortiment op je 
kaart 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 menukaart. 
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!

LUNCH & SNACKING

BAGUELINO’S
CROISSANTS, BROODJES & BAGUET TES

VE
GA

NISTISCH

CASUAL DINNER

MINI BROODJES
BEGELEIDEND BROOD

FKB PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH. DOOS AFMETING

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   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	

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

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

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

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   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 	

FKB PRODUCTNAAM ART.NR. GEWICHT               DOOSINH. DOOS AFMETING

MB2 ASSORTIMENT MINI TAFELBROODJES 22021 30 g 130 st (5 x 26) 40 x 30 x 26 cm   ✓	 	 ✓	 	 	 	 	

MB9 ASSORTIMENT MINI RUSTIEKE TAFELBROODJES 23375 35 g 100 st (5 x 20) 40 x 30 x 26 cm   ✓	 	 ✓	 	 	 	 	

MB19 ASSORTIMENT MINI LONGUETTES 28203 40 g 60 st (3 x 30) 40 x 30 x 15 cm   ✓	 	 ✓	 	 ✓	 	 	

MB6 ASSORTIMENT MINI KAISERBROODJES 50639 32 g 100 st (5 x 20) 40 x 30 x 27 cm   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 	

X58 MIXED BOX MINI PAINS PÉRÈNES 37957 50 g 75 st (3 x 25) 40 x 30 x 25 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   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	

X38 GEPUNTE BAGUETTE PÉRÈNE 25008 430 g 16 st  60 x 40 x 27 cm   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	

B934 BASTONCINO MET UI  51685 100 g 60 st  39 x 30 x 29 cm   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓	

L81 BASTONCINO MET OLIJF 49053 100 g 60 st  39 x 30 x 29 cm   ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 ✓

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! 
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CROISSANTS & VIENNOISERIE

ONZE MERKEN VOOR
HOTELLERIE

WWW.GOUDASGLORIE.COM

WWW.RISSO.COM/NL-NL

WWW.VANDEMOORTELE.COM

ONZE MERKEN

VANDEMOORTELE NEDERLAND  
Handelsweg 1 - 3899 AA Zeewolde

Foodservice : T 036 5229742, foodservice.nl@vandemoortele.com
Bakkerij : T 036 5229757, bakkerij.nl@vandemoortele.com 

www.vandemoortele.com

WWW.VANDEMOORTELE.COM

ITALIAANSE BROODSPECIALITEITEN

VEELZIJDIG BROODASSORTIMENT

HEB JE INTERESSE
IN ONZE PRODUCTEN?

Neem dan vooral contact op met je Vandemoortele
vertegenwoordiger voor meer informatie over onze
producten. Bekijk ook onze website als je meer wilt
weten over ons assortiment of onze organisatie.


