
 PASTRY AROUND
THE CL CK
De klok rond verkopen en klanten verwennen



BREAKFAST

Chococrèmebroodje 
(gele room)

83 g / stuk
144 stuks / doos

K42

Lange suisse met rozijnen 
‘Premium Quality’ 

90 g / stuk
66 stuks / doos

K128

Boterkoek 

70 g / stuk
180 stuks / doos

K44

Ronde suisse met rozijnen 
‘Premium Quality’

100 g / stuk
60 stuks / doos

K130

Boterkoek met rozijnen

70 g / stuk
180 stuks / doos

K45



K184 - Ronde botersuisse 
met rozijnen

90 stuks / doos120 g / stuk

Heerlijke botersmaak 
met een vleugje desem

Goudgele, krokante korst

Mooie gelijkmatige bladering

Exclusief voor artisanale bakkers

Boterviennoiserie 
volgens de 

Franse traditie

NEW

K184 
RONDE BOTERSUISSE 

MET ROZIJNEN

K157 - Rechte botercroissant

168 stuks / doos65 g / stuk

K158 - Boterchocoladebroodje

165 stuks / doos75 g / stuk



MORNING SNACK

Frangipane  
abrikozen koek

100 g / stuk
36 stuks / doos

KB186 Ronde suisse met                
suikerparels

120 g / stuk
60 stuks / doos

KB149 Acht met crème

100 g / stuk
40 stuks / doos

KB80

Choco choco broodje

120 g / stuk
60 stuks / doos

KB53

Boterlunette met    
chocoladedruppels

123 g / stuk
60 stuks / doos

KB75

Choco crème twist

100 g / stuk
56 stuks / doos

KB81

Choconoisette                
croissant

100 g / stuk
32 stuks / doos

RB63Suikercroissant

100 g / stuk
60 stuks / doos

KB41 Marsepeincroissant

100 g / stuk
32 stuks / doos

RB91

KB186 
FRANGIPANE  

ABRIKOZEN KOEK



LUNCH & SNACKING

Ham-kaas croissant

105 g / stuk
48 stuks / doos

KB61

Hartige lunchtoppers 
in je bakkerij: 
smaakmakers, 

maar ook 
margemakers!

Worstenbroodje 
(frikandelrol)

165 g / stuk
48 stuks / doos

RB29 Pizza margherita
 

220 g / stuk
18 x 2 stuks / doos 

L85

Margherita rol

93 g / stuk
48 stuks / doos

B936

Paprika rol

93 g / stuk
48 stuks / doos

B937

Spinazie feta rol

93 g / stuk
48 stuks / doos

B938

RB29 
WORSTENBROODJE 

(FRIKANDELROL)



Appel  
banketbakkersroomkoek

95 g / stuk
55 stuks / doos

K2 Kersen  
banketbakkersroomkoek

95 g / stuk
55 stuks / doos

K25 Appelflap met boter  
(appelstukjes)

120 g / stuk
40 stuks / doos

F22

Plakken bladerdeeg 
2,5 mm

625 g / stuk
16 stuks / doos

B01 Boterplak 
2,8 mm (CB)

714 g / stuk
14 stuks / doos

B51

Verwen je klanten ook in 
de namiddag met heerlijke 

viennoiserie

Maple pecan  
voorgeglazuurd

98 g / stuk
48 stuks / doos

KB22

COFFEE & TEA



Maple pecan:  
een absolute  
must-have in  
je bakkerij

KB22 
MAPLE PECAN

VOORGEGLAZUURD

BLADERDEEG: 
1 veelzijdig 

product, 
1001 creatieve 
mogelijkheden

Met volledige 
pecannoten 

Met zachte 
esdoornstroop



Elk moment van de dag is een eetmoment geworden. Daar kan je als bakker slim op inspelen.  
Grijp élk moment van de dag aan om te verkopen én je omzet te verhogen! 

Van zoet tot hartig, met Reflets de Gelfin’Or® en Banquet d’Or® is er voor elk wat wils. 
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INSPIRATIE
Scan de QR-code en ontdek 

nog meer tips voor een 
optimaal productassortiment

PASTRY AROUND
THE CL    CK

9

12

6

3

Verhoog je omzet de klok rond!
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Ottergemsesteenweg-Zuid 816 - B-9000 Gent
T 09 240 17 41 - vdmprofessional@vandemoortele.com
    VandemoorteleProfessional - www.vandemoortele.comVe
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