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VERWEN UW KLANTEN
MET KLASSIEKERS

WAAR ZE DOL OP ZIJN.
In een wereld die volop verandert, verlangen consumenten  

meer dan ooit naar tijdloze klassiekers, traditionele smaken en  
herkenbare looks. Verwen ze met kraakverse Belgische classics  

die hen doen genieten vanuit hun kot. 

Comfort food en 
feelgood-producten 

zijn populairder  
dan ooit!

Betaalbare kwaliteit  
en herkenbare  

smaken winnen.

Zet daarom Belgische 
klassiekers van bij  

ons op de kaart! 

Consumenten 
herontdekken lokale 

producten overal  
ter wereld.

Contacteer infoBE@llbg.com
voor meer info

TOON HET MET EEN KAARTJE 
BELGIUM’S BEST LOVED
Laat je klanten kennismaken met  

Belgium’s Best Loved vanuit je toonbank. 
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• Heerlijke La Lorraine-klassiekers: authentieke recepten  
boordevol kwaliteitsingrediënten.

• Al 80 jaar gebakken met passie: de verkozen smaak  
van héél wat consumenten!

• Ondersteund door aantrekkelijke promotiematerialen  
die Belgium’s Best Loved succesvol in je winkel neerzetten.

Hoog tijd om te verrassen met
BELGIUM’S BEST LOVED

Bakkerijproducten van de bovenste plank.

ZEG HET MET EEN TAARTJE
2 zoete gebakjes, onmisbaar  

op élke menukaart.
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SEP SEP OKT
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DEC

Appelcake TS 12x potje chocolademousse 80G

CONFITUURPLAAT KOB

FRANGIPANETAARTJE- 
BLADERDEEG KOB

Worstenbroodje met ketchup

Boterkoek met rozijnen KOB

Belgische suikerwafel

-15% korting 
2008007

-15% korting 
2401612

-15% korting 
2505108

-15% korting 
2007431

-15% korting 
2104577

-15% korting 
2204231

-15% korting 
5000105

Oma’s best bewaarde recept met  
verse stukjes appel, goudgeel deeg  
en een hemelse zachte bite bij  
elke hap. Lekker authentiek tot  
de laatste kruimel!

Smeuïg, luchtig en gemaakt met  
échte Belgische chocolade. Ideaal  
als romig dessert, tussendoortje of  
als feestelijke toets op tafel!

Het gepimpte worstenbroodje  
met knapperig bladerdeeg,  
pittige frikandel en in het hart…  
zalige ketchup!

Laat je verleiden door zijn zoete 
rozijntjes, zachte kruim en vooral:  
écht goede boter. Deze smaakmaker  
is op en top Belgisch en verkoopt  
als zoete broodjes!  

Elke uur is confituur met deze zalig 
krokante en zoete carré confiture.  
Een hemelse combo van bladerdeeg  
en abrikozenconfituur. 

Heerlijk zoet amandeltaartje met  
een licht laagje glazuur, confituur én  
een rijke binnenkant bomvol smaak. 

Gewoonweg onweerstaanbaar, 
deze Luikse wafel! Ruitvormig, 
gekarameliseerd én met suikerparels. 
Voor on-the-go genieten.

Mini Mix Boerenpistolet

-15% korting 
2104434

Rustiek, karaktervol en licht 
bebloemd: een artisanale trots om in 
élk broodmandje te leggen. Zoet of 
hartig beleggen? Aan jou de keuze.   

Je neemt ze mee om mooie momenten onvergetelijk te maken,  
even solo te genieten of gewoon omdat het zondag is.  

Met een smaak al even rijk als hun geschiedenis, toveren deze twee taartjes  
een glimlach op élke familietafel: lokaal, geliefd en 100% Belgisch. 


