
Seizoens Kick-off
Ook voor jouw type zaak

ACTIE
ACTIE
  3+1*

Contact: Ann-Julie Wittevrongel
Regio Manager West-Vlaanderen

+32 (0)478 94 37 36
ann-julie.wittevrongel@lantmannen.com

Ontdek ons volledig aanbod op www.lantmannen-unibake.be



Unibake Academy
TRAINING VOOR JOU EN JE PERSONEEL

CURSUSSEN

WHAT’S IN IT FOR YOU?

Een belangrijke pijler voor jouw suc-
ces? Dat is kennis. Kennis van de nieu-
wste trends, inzichten in de klant, 
bake-off technieken, effi ciënte manier-
en van werken, succesvolle recepten en 
zo meer. In de Unibake Academy delen 
we onze kennis precies op maat van wat 
jij nodig …om nog beter te worden. Met 
training en workshops voor jou en je 
team. Bij ons in de Unibake Academy of 
bij jou in de zaak. Maak je keuze!

de basis van lekker 
bake-off brood

Bak veilig en ge-
zond

Verras met
 broodjes

Haal Bake-off     
advies in huis

Culinaire 
inspiratie à la carte

Win met gourmet 
burgers en hotdogs

Foodpairing

Boost je business Je motor:mise en 
place

• Meer tevreden klanten
• Sneller, effi ciënter, fl exibeler werken
• Meer voedselveiligheid
• Meer rendement en marge
• Minder afval (lees: foodcost)
• Hands-on advies en ondersteuning
• Culinaire inspiratie en ideeën à volonté

Schrijf je in op onze website: www.lantmannen-unibake.be/unibake-academy



bestelbon
horeca

mijn gegevens
bedrijf:

contactpersoon: 

straat:            nr: 

postcode:   plaats:

telnr.:

e-mail: 

grossier:

        sluitingsdag: M  D  W  D  V  Z  Z

        

         ik wens gecontacteerd te worden door de regiomanager

           ik wens een catalogus te ontvangen

* Max 9+3 op bovenstaand assortiment. Te bestellen vóór 1 april 2018 bij de deelnemende grossiers. Uitlevering in samenspraak met de grossier.
1 bestelling per klant

gratis
*3+1 

versnijbroden & ciabatta’s - kort te bakken 

25360001 rustiek stokbrood 40cm 320g 18 € 1,020

25550000 artisanaal stokbrood 26cm 130g 50 € 0,480

25370001 alpenbrood 29cm 600g 14 € 2,230

23610001 molenaarsbrood wit 28cm 800g 4x2 € 2,300

23600001 molenaarsbrood meergranen 28cm 800g 4x2 € 2,300

kleine broodjes 

27270000 assortiment mini ronde broodjes ± ø 7cm 35g 3x20 € 0,240

27240000 mini bagnat wit ± ø 7cm 35g 5x20 € 0,210

27230000 mini tijgerpistolet ± ø 7cm 35g 5x20 € 0,210

24410000 mini bagnat bruin ± ø 7cm 35g 8x20 € 0,190

ontbijt

25350001 speltbroodje 11,5cm 85g 80 € 0,430

26970001 assortiment biologische broodjes 8,5cm 70g 3x25 € 0,560

17900000 “premium” croissant gebogen (roomboter) 70g 48 € 0,490

17920000 “premium” puur chocoladebroodje (roomboter) 75g 48 € 0,520

27040000 premium mini meergranen croissant 30g 3x50 € 0,250

22260000 mini croissant recht 30g 3x50 € 0,200

22270000 mini chocoladebroodje 30g 3x50 € 0,200

22320000 mini viennoiserie ass.(croissant-choc koek-suisse) 30g 3x50 € 0,240

#

 st/ds     prijs/st.        bestelling

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



gratis
*3+1 

sandwich - gourmet croque - burger - enkel ontdooien

25880000 pain bagnat meergranen - prokorn multi ø 13cm 105g  2x11 € 0,520

16840001 italiaanse witte bol ø 13cm 100g 4x11 € 0,460

25260001 bagel wit sesam ø 11cm 75g 36 € 0,410

18480001 sandwino sun bun bruin 13x13cm 130g 22 € 0,720

25870000 sandwino prokorn multi 13x13cm 130g 22 € 0,720

24700000 panini kruiden gegrild voorgesneden 26cm 130g 50 € 0,410

25830000 toastbrood wit 9x9cm - 20 + 2 sn. 500g 8 € 1,470

26100000 toastbrood wit 11x11cm - 20 + 2 sn. 800g 4 € 2,180

16320000 viking thinbread (rechthoekige wrap) 80g 4x10 € 0,600

hamburger buns - enkel ontdooien, eventueel grillen reeds voorgesneden

26840001 premium brioche bun ø 11cm 75g 2x15 € 0,470

25760000 Rustieke sesam hamburger bun ø 13cm 100g 35 € 0,650

26380001 black pepper hamburger bun ø 12,5cm 90g 3x12 € 0,640

26450000 steakhouse hamburger bun ø 11,5cm 80g 5x6 € 0,530

26500000 glutenvrije hamburger bun ø 11,5cm 80g 36 € 1,430

26990000
burger mix pack-steakhouse hamburger bun 80g 1x15

€ 1,620
burger mix pack-100% holstein rundsvlees 170g 3x5

Bestelbon snacking

mijn gegevens
bedrijf:

contactpersoon: 

straat:            nr: 

postcode:   plaats:

telnr.:

e-mail: 

grossier:

        sluitingsdag: M  D  W  D  V  Z  Z

         ik wens gecontacteerd te worden door de regiomanager

           ik wens een catalogus te ontvangen

* Max 9+3 op bovenstaand assortiment. Te bestellen vóór 1 april 2018 bij de deelnemende grossiers. Uitlevering in samenspraak met de grossier.
1 bestelling per klant

#

st/ds       prijs/st.       bestelling


