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1905 
Het begon in het centrum van 
Spakenburg. Aart de Graaf, een 
visserman op het IJsselmeer werd 
zeeziek en zocht werk aan wal. Hij 
opende een kleine dorpsbakkerij 
in het centrum van Spakenburg.

2022 
Instore bakery specialist
De Graaf Bakeries is een moderne 
‘instore bakery specialist’ die 
continu innoveert vanuit de 
traditionele bakkersgedachte.
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54 degraafbakeries.nl your instore bakery specialist

OVER ONS
Met een track record van ruim 3 decennia is De Graaf Bakeries de professionele  
instore bakery specialist.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van een breed Hollands 
assortiment met de hoogste CSO waardering voor de appeltaarten. Onderscheidend 
daarbij is ons totale Category Management pakket dat klanten ontzorgt van A tot 
Z. Wanneer het gaat over bakken met traditionele recepten en het ontwikkelen van 
vernieuwende concepten, is de koek nooit op! Ieder jaar bedenken en ontwikkelen 
specialisten maar liefst 20 innovatieve producten in ons eigen Bakery Lab. Zo 
introduceerden we in maart 2021 als allereerste in Europa, 4 soorten verse Mars® 
branded cookies. 

Door uitbreiding van het American Bakery segment in juni 2021 heeft u een nóg 
ruimere keus door een completer aanbod.

Resource & Development
Van ingrediënt tot product

Onderscheidend in
√ Category management advies en begeleiding

√ Hoge klantenservice

√ Concurrerende prijzen

√ Kwalitatieve producten waar consumenten van houden

Certificeringen

“Als instore bakery specialist 

creëren we continu de beste 

en vernieuwende zoete- 

en hartige snackbeleving.”

ONZE BELOFTE

Markt- en 
trendanalyse

Klantwens
afstemmen

Smaak & 
textuur 

ontwikkelen

Eindproduct
produceren

Higher level

DUURZAAMHEID 
Met minder dan 10 jaar te gaan om de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in 2030 
te halen, is er nog veel te doen. Hierin nemen we onze 
verantwoordelijkheid en richten ons op vijf pijlers. 
Scan de QR code en bekijk ze hier.



AMERICAN BAKERY
De Graaf Bakeries, de specialist in American 
cookies, Mars®-branded cookies, brownies, 
cake bars & cheesecakes.

CHOCO CHIP WALNUT COOKIE
art. 071117
bake-off
130 gram | 50 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

art. omschrijving

071117 Choco chip walnut cookie n.v.t. n.v.t. 165˚C 22 min n.v.t.

Bakadvies

NEW YORK COOKIES

Choco chip walnut cookie

Geïnspireerd op het nr. 1 cookie van New York ontwikkelde De Graaf Bakeries deze 
super sized en ooey gooey cookie belevenis! Door de combinatie van echte Belgische 
chocolade, echte roomboter en walnoten is deze nieuwkomer the ultimate craving voor 
cookie liefhebbers. Knapperige en plakkerige verwennerij. Het liefst rechtstreeks uit 
de oven. Enjoy!



AMERICAN COOKIES

Ons assortiment American Cookies is gebaseerd op beroemde originele Amerikaanse 
recepten. De koeken zijn krokant aan de buitenkant en ‘chewy’ aan de binnenkant, 
precies zoals ze horen te zijn. Onze koeken hebben hun succes in zowel de retail als de 
foodservice bewezen. Leverbaar als bake-off en afgebakken product. Beschikbaar in 
UTZ gecertificeerde kwaliteit (indien van toepassing). Onze American Cookies zijn er in 
verschillende soorten en maten. De Graaf Bakeries is specialist in American Cookies.

Homemade style 

Deze cookies lijken zo uit de 
eigen keuken te komen. Ze 
zijn groter en dikker dan de 
traditionele American Cookies 
en ze zijn rijkelijk gevuld met de 
lekkerste ingrediënten. De bite 
van deze koeken is extra ‘chewy’.

American style

Deze American Cookies 
kenmerken zich door hun platte 
en vloeiende structuur. 

De cookies zijn krokant van 
buiten en hebben de typisch 
Amerikaanse bite.

Choose 
your style

Gaat u voor de extra 
gevulde homemade style, 
lava of de authentieke 
American style cookies?

Lava cookies

De unieke combinatie van zowel 
een knapperige buitenkant als 
een smeuïge binnenkant: Lava 
Cookies! De smaken van de 
lavavullingen zorgen voor een 
ware smaakexplosie! Elke unieke 
vulling is heerlijk romig, zonder 
te druppelen. De krater in de 
vulkanische bovenkant van het 
koekje toont de lava die de korst 
vult.
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CHOCOLATE  CHUNK COOKIE
art. 01568
bake-off
110 gram | 60 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

WHITE CHOCOLATE & 
MACADAMIA NUTS COOKIE
art. 08385
bake-off
110 gram | 60 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

TRIPLE CHOCOLATE COOKIE
art. 50050
bake-off
110 gram | 60 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

SpeciaalTraditioneel

RAINBOW COOKIE
art. 08391
bake-off
110 gram | 60 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

ROOMBOTER OATMEAL - CRANBERRY 
COOKIE
art. 00631
bake-off
110 gram | 60 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

HONEY-RAISIN-NUT COOKIE
art. 79102
bake-off
110 gram | 60 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

Seizoen

SPECULAAS-CHOCOLATE COOKIE
art. 070179
bake-off
100 gram | 60 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

Haver

CHRISTMAS COOKIE
art. 070891
bake-off
80 gram | 60 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

Homemade style:
Deze cookies lijken zo uit de eigen keuken 
te komen. Ze zijn groter en dikker dan de 
traditionele American cookies en ze zijn rijkelijk 
gevuld met de lekkerste ingrediënten. De bite 
van deze koeken is extra ‘chewy’

PEANUTBUTTER COOKIE
art. 02141
bake-off
85 gram | 60 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

AMERICAN COOKIES
Homemade style 
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ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

Bakadvies geldig voor alle
Homemade style traditionals, 
specials, haver en seizoens-
artikelen. 

0 min 190˚C 160˚C 15 min dicht

Bakadvies



CHOCOLATE  CHUNCK COOKIE
art. 070024
ontdooien en serveren
75 gram | 48 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

WHITE CHOCOLATE & 
MACADAMIA NUTS COOKIE
art. 070837
ontdooien en serveren
75 gram | 48 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

TRIPLE CHOCOLATE COOKIE
art. 070023
ontdooien en serveren
80 gram | 100 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

Ontdooien en serveren

MINI CHOCOLATE  CHUNCK COOKIE
art. 071389
ontdooien en serveren
22 gram | 120 st/doos | 128 ds/pallet
voorraad

COFFEE COOKIE
art. 070575
bake-off
80 gram | 100 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

Bake-off

BANOFFEE COFFEE
art. 070653
bake-off
80 gram | 100 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

MINI WHITE CHOCOLATE & 
MACADAMIA NUTS COOKIE
art. 071386
ontdooien en serveren
22 gram | 120 st/doos | 128 ds/pallet
voorraad

AMERICAN COOKIES
American style 

MINI DOUBLE CHOCOLATE COOKIE
art. 071388
ontdooien en serveren
22 gram | 120 st/doos | 128 ds/pallet
voorraad

CHOCOLATE  CHUNCK COOKIE
art. 01427
bake-off
75 gram | 100 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

TRIPLE CHOCOLATE COOKIE
art. 01429
bake-off
80 gram | 100 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

WHITE CHOCOLATE & 
MACADAMIA NUTS COOKIE
art. 01428
bake-off
75 gram | 100 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

Mini American cookies:
Mini American cookies zijn verkrijgbaar 
in drie heerlijke smaken: Chocolate Chunk, 
Double Chocolate & White Chocolate Macadamia. 
Met chocolade van duurzame oorsprong en 
UTZ gecertificeerd; afkomstig van boeren 
met liefde voor mens en milieu.
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AMERICAN COOKIES
American style 

ROOMBOTER OATMEAL - CRANBERRY 
COOKIE
art. 01699
ontdooien en serveren
80 gram | 100 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

Bake-off

WHITE CHOCOLATE & 
RASPBERRY COOKIE
art. 01594
ontdooien en serveren
80 gram | 80 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

LAVA COOKIE COCONUT
art. 01668
bake-off
75 gram | 55 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order

LAVA COOKIE KARAMEL-ZEEZOUT
art. 01666
bake-off
75 gram | 55 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order

Lava cookies

LAVA COOKIE VANILLE
art. 01669
bake-off
75 gram | 55 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order

LAVA COOKIE HAZELNOOT
art. 01667
bake-off
75 gram | 55 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order

ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

Bakadvies geldig voor
alle Lava Cookies

30 min 190˚C 160˚C 15 min dicht

Bakadvies

Lava Cookies 
soft taste explosion
De unieke combinatie van zowel een 
knapperige buitenkant als een smeuïge 
binnenkant. De smaken van de lavavullingen 
zorgen voor een ware smaakexplosie! Elke 
vulling is heerlijk romig, zonder te druppelen. 
Door de krater in de vulkanische bovenkant 
van het kookje verschijnt de lava die de korst 
vult. Probeer ze allemaal en kies uw favoriete 
Lava Cookie.

RED VELVET COOKIE
art. 070748
bake-off
80 gram | 100 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order
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ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

Bakadvies geldig voor alle
American style traditional en 
American style Specials
(excl. mini American cookies)

0 min 190˚C 160˚C 15 min dicht

Bakadvies



MARS® BRANDED COOKIES
In de vier meest geliefde chocoladesmaken: TWIX®, 
SNICKERS®, M&M’S Peanut® en M&M’S Choco®. 



MARS® BRANDED COOKIES
M&M’S® SNICKERS® TWIX® 

Baked vs. Bake-off
American style cookies van 
Mars® merken zijn leverbaar 
in 2 varianten: Afgebakken en 
Bake-off. 

Na twaalf minuten afbakken 
presenteert u de Bake-off 
cookies vers op het schap.

Mars branded cookies
Wie kent ze niet, de lekkere chocolade 
pastilles en repen van M&M’s®, 
SNICKERS® en TWIX®? 
De Graaf Bakeries presenteert 
4 nieuwe en exclusieve cookies in 
American style met favoriete Mars 
smaken.

M&M’S® CHOCOLATE COOKIE
art. 071405
ontdooien en serveren
4x45 gram per CE
40 CE/ds | 120 ds/pallet

SNICKERS® COOKIE
art. 071408
ontdooien en serveren
4x45 gram per CE
40 CE/ds | 120 ds/pallet

Mars® branded cookies

M&M’S® PEANUT COOKIE
art. 071411
ontdooien en serveren
4x45 gram per CE
40 CE/ds | 120 ds/pallet

TWIX® COOKIE
art. 071410
ontdooien en serveren
4x45 gram per CE
40 CE/ds | 120 ds/pallet

M&M’s®, SNICKERS® en TWIX® handelsmerken worden gebruikt onder licentie.
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MARS® BRANDED COOKIES
M&M’S® SNICKERS® TWIX® 

M&M’S® CHOCOLATE COOKIE
art. 070477F
bake-off 
2x50 gram per CE
76 CE/ds | 80 ds/pallet

SNICKERS® COOKIE
art. 070478F
bake-off  
2x50 gram per CE
76 CE/ds | 80 ds/pallet

Mars® branded cookies

M&M’S® PEANUT COOKIE
art.  071082F 
bake-off 
2x50 gram per CE
76 CE/ds | 80 ds/pallet

TWIX® COOKIE
art. 070479F
bake-off  
2x50 gram per CE
76 CE/ds | 80 ds/pallet

M&M’s®, SNICKERS® en TWIX® handelsmerken worden gebruikt onder licentie.

ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

Bakadvies geldig 
voor alle Mars Cookies

0 min 190˚C 160˚C 12 min dicht

Bakadvies
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CAKE BARS, CHEESECAKES & BROWNIES
Dit Instagrammable premium segment is gericht
op consumenten die op zoek zijn naar 
verrukkelijke verwennerij.



  

PEANUT BUTTER CAKE BAR
art. 82001
ontdooien | 95 gram | 3 platen/ds 
24 st/plaat | 72 st/ds | 80 ds/pallet
made-to-order

ROCKY ROAD BROWNIE 
art. 82004
ontdooien | 55 gram | 3 platen/ds 
36 st/plaat | 108 st/ds | 80 ds/pallet
voorraad

PINKY PIE BROWNIE
art. 82005
ontdooien | 75 gram | 3 platen/ds 
24 st/plaat | 72 st/ds | 80 ds/pallet
voorraad

Cake bars

LUXE NOTEN BROWNIE
art. 82002
ontdooien | 55 gram | 3 platen/ds 
36 st/plaat | 108  st/ds | 80 ds/pallet
made-to-order

COOKIES & CREAM BROWNIE
art. 82003
ontdooien | 85 gram  | 3 platen/ds 
24 st/plaat | 72 st/ds | 80 ds/pallet
voorraad

AMERICAN BAKERY
Cake bars & brownies 

CHOCO KOKOS CAKE BAR
art. 82006
ontdooien | 95 gram | 3 platen/ds 
24 st/plaat | 72 st/ds | 80 ds/pallet
made-to-order

RED VELVET CAKE BAR 
art. 82008
ontdooien | 80 gram | 3 platen/ds 
24 st/plaat | 72 st/ds | 80 ds/pallet
made-to-order

VANILLE KERS CAKE BAR 
art. 82010
ontdooien | 80 gram | 3 platen/ds 
24 st/plaat | 72 st/ds | 80 ds/pallet
voorraad

CARROT CAKE BAR
art. 82007
ontdooien | 90 gram | 3 platen/ds 
24 st/plaat | 72 st/ds | 80 ds/pallet
voorraad

BANAAN CHOCO CAKE BAR
art. 82009
ontdooien | 85 gram | 3 platen/ds 
24 st/plaat | 72 st/ds | 80 ds/pallet
made-to-order

PECAN BROWNIE
art. 82018
ontdooien | 55 gram | 3 platen/ds 
36 st/plaat | 108 st/ds | 80 ds/pallet
voorraad

* het gewicht per cake bar is indicatief i.v.m. verdeling van de decoratie 2524 degraafbakeries.nl your instore bakery specialist



KRUIMELCAKE GELE ROOM
art. 82014
ontdooien en serveren
300 gram | 14 st/doos | 60 ds/pallet
made-to-order

KRUIMELCAKE KERSEN
art. 82016
ontdooien en serveren
300 gram | 14 st/doos | 60 ds/pallet
made-to-order

Kruimelcakes 

KRUIMELCAKE APPEL 
art. 82015
ontdooien en serveren
300 gram | 14 st/doos | 60 ds/pallet
made-to-order

KRUIMELCAKE MAANZAAD
art. 82017
ontdooien en serveren
300 gram | 14 st/doos | 60  ds/pallet 
made-to-order

AMERICAN BAKERY
(Cheese) cakes 

CHEESECAKE CARAMEL
art. 82012
ontdooien en serveren
125 gram | 48 st/doos | 84 ds/pallet
made-to-order

CHEESECAKE CHOCO DELUXE
art. 82011
ontdooien en serveren
125 gram | 48 st/doos | 84 ds/pallet
made-to-order

Cheesecakes

Cheesecakes
Cheesecake is waarschijnlijk de hipste taart van alle-
maal.

Of je ze nu Caramel noemt,  Choco deluxe noemt of 
oldschool kwarktaart, cheesecake is niet te weer-
staan.

De overdadige, romige vulling is gemaakt van rijke 
roomkaas in uiteenlopende smaken. In combinatie 
met de biscuitbodem zijn ze een heerlijke hit!

CHEESECAKE CHOCO
art. 82013
ontdooien en serveren
125 gram | 48 st/doos | 84 ds/pallet
made-to-order

NEW YORK CHEESECAKE
art. 82019 
ontdooien en serveren
125 gram | 48 st/doos | 84 ds/pallet
made-to-order

CHEESECAKE RASPBERRY 
art. 82020 
ontdooien en serveren
125 gram | 48 st/doos | 84 ds/pallet
made-to-order
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CAKEPLAKKEN LEMON-FUDGE
art. 01770
ontdooien en serveren
110 gram | 45 st/doos | 128 ds/pallet
made-to-order

CAKEPLAKKEN CHOCOLADE-FUDGE
art. 01499
ontdooien en serveren
110 gram | 45 st/doos | 128 ds/pallet
made-to-order 

AMERICAN BAKERY
Cakeplakken 

BANANABREAD
art. 01497
ontdooien en serveren
350 gram | 5 st/doos | 170 ds/pallet
made-to-order
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KOEKEN, CAKES & TAARTEN

Van traditioneel Hollandse gevulde koeken tot de 
lekkerste appeltaarten, ambachtelijke kwaliteit.



KOEKEN, CAKES & TAARTEN
De bakkerijmarkt in Nederland staat bekend om veel traditionele producten. 
De Graaf Bakeries was één van de eerste Nederlandse producenten van
bake-off koeken en snacks.

Koeken 
Met ons uitgebreide Nederlandse 
assortiment verrast u uw 
klanten met de allerbeste 
banketspecialiteiten. Onze 
gevulde koek is het eerste en 
één van de meest verkochte 
producten van ons bedrijf.

Cakes
Onze roomboter cake staat 
bekend om zijn romige en zachte 
textuur en rijke smaak. We 
garanderen de beste kwaliteit 
door alleen de beste ingrediënten 
te gebruiken.

Taarten
Onze Nederlandse appeltaart 
met hoogste CSO waardering, 
is een musthave in restaurants 
en winkels.  Onze heerlijke 
appeltaarten zijn gemaakt van 
lokaal geteelde appels van de 
allerbeste kwaliteit! Wij bieden 
hele taarten of voorgesneden 
stukken om uw klanten direct 
te kunnen bedienen!

“Om snacks op de ideale 
manier af te bakken en te 
presenteren, trainen we 
winkelpersoneel op locatie 
of in ons trainingscenter.”
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ROOMBOTER AMANDEL CLASSIC  
GEVULDE KOEK  
art. 00100 
bake-off | Ø 10 cm
90 gram | 48 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

ROOMBOTER AMANDEL DELUXE
GEVULDE KOEK
art. 00848 
bake-off | Ø 11 cm
115 gram | 42 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

ROOMBOTER AMANDEL GEVULDE KOEK  
art. 00104BL 
bake-off | Ø 11 cm
100 gram | 48 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

Gevulde koeken

ROOMBOTER AMANDEL 
GEVULDE KOEK MINI 
art. 00437N
bake-off | Ø 7 cm
50 gram | 100 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

Seizoens vormen

ROOMBOTER AMANDEL 
GEVULDE KOEK MINI 
bake-off | Ø 7 cm
50 gram | 100 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order 
*bevat van nature aanwezige suikers

KOEKEN, CAKES & TAARTEN
Typisch Nederlands

Art. 00104BL is ook verkrijgbaar in de vormen:
- Hart
- Dennenboom
- Kroon
- Ster
- Paashaas

ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKER* 

ROOMBOTERKOEK
art. 00484N    
bake-off | Ø 17 cm
375 gram | 12 st/doos | 110 ds/pallet
voorraad

KOKOSMAKROON MET OUWEL
art. 00114
bake-off
100 gram | 48 st/doos | 110 ds/pallet
voorraad

KOKOSMAKROON
art. 050262
bake-off
85 gram | 36 st/doos | 96 ds/pallet
voorraad

Traditioneel Nederlands

MINI ROOMBOTERKOEK
art. 00412su
bake-off | Ø 10 cm
100 gram | 48 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

Bakadviezen  Z.O.Z.
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ROOMBOTER ROSE FONDANT PENCEE
art. 070591
ontdooien en serveren
85 gram | 48 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

ROOMBOTER AMANDELPENCEE 
art. 00123MS
bake-off | Ø 9 cm
80 gram | 48 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

ROOMBOTER WALNOOTPENCEE 
art. 00429MS
bake-off | Ø 9 cm
80 gram | 48 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

Traditioneel Nederlands

ROOMBOTER APPELPENCEE 
art. 00112MS
bake-off | Ø 9 cm
80 gram | 48 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

ROSE TOMPOUCE
art. 00290N
ontdooien en serveren
90 gram | 24 st/doos | 150 ds/pallet
voorraad

ROOMBOTER APPELNOTENKOEK
art. 00633
ontdooien en serveren
80 gram | 48 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order

KOEKEN, CAKES & TAARTEN
Typisch Nederlands

ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

art. omschrijving

00100
00104BL
00848
00437N

RBA Classic 
RBA Gevulde koek
RBA Deluxe
RBA Mini

30 min 210˚C 180˚C 14 min dicht

nieuw RBA Mini suikervrij 30 min 190˚C 175˚C 13 min dicht

00484N Roomboterkoek  60 min 190˚C 150˚C 28 min dicht

00412SU Mini Roomboterkoek 30 min 190˚C 170˚C 20 min dicht

00114 Kokosmakroon ouwel 30 min 200˚C 175˚C 22 min dicht

50262 Kokosmakroon 30 min 190˚C 165˚C 23 min dicht

01684 Kokosbeslag 24 uur 200˚C 180˚C afhankelijk v. gewicht dicht

00123MS
00112MS
00429MS

Amandelpencee
Appelpencee
Walnootpencee

30 min 200˚C 180˚C 14 min dicht

00290N Tompouce 2 uur n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

00633
070591

RB Appelnotenkoek
RB Rose fondant 
pencee

90 min n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bakadvies
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ROOMBOTER NATUREL CAKE 
art. 01251
ontdooien en serveren
400 gram | 5 st/doos | 170 ds/pallet
made-to-order

Cakes 

ROOMBOTER MARMER CAKE 
art. 01723
ontdooien en serveren
400 gram | 5 st/doos | 170 ds/pallet
made-to-order

TARTE AU CHOCOLAT
art. 01334
ontdooien en serveren
350 gram | 6 st/doos | 128 ds/pallet
made-to-order

ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

art. omschrijving

01251
01723
01334

RB Naturel cake 
RB Marmer cake
Tarte au chocolat

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

070556
070681
070679

070680

070682

RB Appel tartelette
RB Kersen tartelette
RB Frambozen 
tartelette
RB Granaatappel-jo-
hannesbes tartelette
RB Mango-passie-
vrucht tartelette

30 min n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bakadvies

KOEKEN, CAKES & TAARTEN
Cakes & tartelettes

ROOMBOTER APPEL TARTELETTE 
art. 070556
ontdooien en serveren | Ø 8 cm
100 gram | 36 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order 

ROOMBOTER FRAMBOZEN TARTELETTE 
art. 070679
ontdooien en serveren | Ø 8 cm
100 gram | 36 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order 

Fruittartelettes

ROOMBOTER KERSEN TARTELETTE 
art. 070681
ontdooien en serveren | Ø 8 cm
100 gram | 36 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order 

ROOMBOTER MANGO-
PASSIEVRUCHT TARTELETTE 
art. 070682
ontdooien en serveren | Ø 8 cm
100 gram | 36 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order 

ROOMBOTER GRANAATAPPEL- 
JOHANNESBES TARTELETTE 
art. 070680
ontdooien en serveren | Ø 8 cm
100 gram | 36 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order 

Onze tartelettes
Heerlijke vruchtentaartjes van patissier kwaliteit. 
Geïnspireerd door de zomerse fruittaartjes uit 
Frankrijk. Zorgvuldig gemaakt met de beste 
ingrediënten en het lekkerste fruit. Laat ze een half 
uurtje buiten de vriezer en ze zijn klaar voor verkoop. 
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ROOMBOTER APPELCAKETAART 
art. 070481
ontdooien en serveren | Ø 18 cm
550 gram | 6 st/doos | 80 ds/pallet
voorraad

ROOMBOTER APPELTAART XL
art. 08430N
ontdooien en serveren | Ø 18 cm
730 gram | 6 st/doos | 80 ds/pallet
voorraad

Appeltaarten

ROOMBOTER APPELTAART 
art. 06776
ontdooien en serveren | Ø 16 cm
640 gram | 6 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order

ROOMBOTER MINI APPELTAART
art. 10183
ontdooien en serveren | Ø 9 cm
95 gram | 45 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order 

ROOMBOTER APPELTAART
art. 00839
bake-off | Ø 18 cm
450 gram | 8 st/doos | 120 ds/pallet
bakadvies: zie etiket
made-to-order

OMA’S ROOMBOTER APPELTAART 
DELUXE
art. 00980N
ontdooien en serveren 
150 gram (punt) | 4x12 st/doos | 66 ds/pallet
voorraad

KOEKEN, CAKES & TAARTEN
Appeltaarten

De Graaf ’s appeltaarten
Onze Nederlandse bake-off appeltaarten zijn een musthave in restaurants en winkels. We gebruiken hiervoor de 
sappigste lokaal geteelde appels van de allerbeste kwaliteit! Natuurlijk met een vleugje kaneel en zoete rozijntjes. 
Bestelt u liever geen hele taarten maar handige voorgesneden parten Dat regelen we voor u! Piece of cake... 

Kies naast de populaire traditionele versie ook eens voor de nieuwe vegan variant. Of steel de show met een 
echte eyecatcher. Het nieuwe vega appel-noten taartje heeft niet alleen een luxe look, de rijke noten-, zaden- en 
vruchtenmix geeft een extra bite en smaakdimensie.

ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

art. omschrijving

06776
10183

RB Appeltaart
RB Mini appeltaartje 30 min 190˚C 165˚C 12 min open

070481 RB Appelcaketaart
Vegan Appeltaart
Vegan Appel-noten-
taartje

90 min - - - -

08430N RB Appeltaart - 220˚C 185˚C 10 min open

00839 RB Appeltaart - 200˚C 190˚C 20 min open

00980N Oma’s RB deluxe 180 min n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bakadvies

VEGAN APPELTAART
art. 071297
ontdooien en serveren 
430 gram | 12 st/doos | 30 ds/pallet
appeltaartje wordt aangeleverd 
in klapblister
made-to-order

VEGAN APPEL-NOTENTAARTJE
art. 000728N
ontdooien en serveren 
780 gram | 4 st/doos | 120ds/pallet
made-to-order
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CROISSANTS

Topkwaliteit bake-off croissants met 
Franse korst voor de beste prijs.



CROISSANTS
Hartig & zoet

Onze croissants
Met de introductie van deze luxe
bake-off croissants spelen we in op de 
toenemende vraag naar het gemak van 
bake-off producten voor een betaalbare
prijs.

Deze luxe roomboter croissants van 
80 gram passen op elk moment van de 
dag. Het knisperend fijne bladerdeeg 
heeft een extra luchtige Franse korst 
en is gevuld met de lekkerste zoete en 
hartige ingrediënten.

ROOMBOTER HAM-KAAS CROISSANT
art. 10605
bake-off
100 gram | 100 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

Hartig

ROOMBOTER CROISSANT
art. 10596
bake-off
80 gram | 60 st/doos | 48 ds/pallet
made-to-order

CROISSANT MET 
HAZELNOOTPASTA VULLING
art. 10603
bake-off
100 gram | 60 st/doos | 48 ds/pallet
made-to-oder

Zoet

MEERGRANEN CROISSANT NATUREL
art. 10602
bake-off
85 gram | 60 st/doos | 48 ds/pallet
made-to-order

CROISSANT MET VANILLE EN 
CARAMELVULLING
art. 10604
bake-off
100 gram | 60 st/doos | 48 ds/pallet
made-to-order

ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

art. omschrijving

10605
10596
10602
10603
10604

Roomboter Ham-Kaas
Roomboter
Meergranen
Hazelnootpasta
Vanille-caramel

30 min 220˚C 165˚C 21 min dicht

Bakadvies

30 sec. stoom
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ZOETE BLADERDEEG SNACKS

Het kleine zusje van de geliefde appelflap is de appel-
verwenner. Fris zoete appelstukjes in een krokant jasje.



ZOETE BLADERDEEG SNACKS
 
De beste kwaliteit bladerdeeg maken we met echte roomboter in combinatie met 
verschillende vullingen van vers fruit, afgewerkt met fijn kristalsuiker voor de beste 
smaak- en kraakbeleving. U kunt ook kiezen voor maragrinevarianten. 

Snacks maken we met verschillende technieken; de traditionele Hollandse korst  
of de unieke luchtige Franse korst.

Klassiekers 
De appelflap is misschien wel 
het bekendste ‘oer-Hollandse’ 
product in deze categorie. Gevuld 
met de beste appels, zoete 
rozijnen en ook als margarine 
variant te bestellen. 

Bladerdeegrollen
Bladerdeegrollen met 
verschillende vullingen zijn 
verdraaid lekker! Hun knappe 
buitenkant en fruitige binnenkant 
geven net die leuke twist. 
Heerlijk voor bij de koffie!

Vlechtbroodjes
Deze mooie vlechtbroodjes zijn 
een lust voor het oog. Bestrooid 
met amandelschaafsel of 
kristalsuiker en gevuld met de 
lekkerste ingrediënten.

Gecertificeerde bakkerij 
Al jaren op rij behalen we de IFS standaard 
Higher level. Zo borgen we voedselveiligheid en 
productkwaliteit. Wij zijn ook gecertificeerd voor 
Beter Leven en Rainforest Alliance (bekend als 
UTZ). Voor duurzame producten met oog voor 
dierenwelzijn, milieu en eerlijke handel.
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ROOMBOTER KERSENCARREE 
art. 10523
bake-off
120 gram | 40 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order

Vruchtenflappen

ROOMBOTER ABRIKOZENHOEF 
art. 10524
bake-off
120 gram | 40 st/doos | 120 ds/pallet
made-to-order

ROOMBOTER APPELFLAP
art. 09628
bake-off
125 gram | 46 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

ROOMBOTER APPELFLAP
TRADITIONEEL GEVOUWEN
art. 10540
bake-off
130 gram | 40 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

ZOET BLADERDEEG 
Klassiekers

APPELFLAP
art. 10575
bake-off
130 gram | 40 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

ROOMBOTER MINI APPELFLAP
art. 09631
bake-off
40 gram | 110 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

VANILLEROL
art. 10647N
bake-off
100 gram | 70  st/doos | 104 ds/pallet
voorraad
Ook in de smaken kers en aardbei.

Zoete bladerdeeg specialiteiten

APFELSTRUDEL-BROODJE 
art. 08557
bake-off
120 gram | 40 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

ROOMBOTER AMANDELBROODJE
art. 10590N
bake-off
100 gram |  56 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

art. omschrijving

10523
10524
10540
10575

RB Kersencarree
RB Abrikozenhoeve
RB Appelflap trad.
Appelflap

45 min 220˚C 185˚C 25 min open

09628 
09631 
10647N
08557
10590N
10585

RB Appelflap 
RB Mini appelflap 
Vanillerol
Apfelstrudel-broodje
RB Amandelbroodje
Appelverwenner

30 min 210˚C 180˚C 25 min open

Bakadvies

APPELVERWENNER
art. 10585
bake-off
50 gram |  60 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad
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HARTIGE BLADERDEEG SNACKS
Een favoriete Nederlandse snack is het 
frikandelbroodje met currysaus.



HARTIGE BLADERDEEG SNACKS
 
De combinatie van knapperig bladerdeeg met een hartige vulling is een echte traktatie. 
Ons assortiment hartige snacks heeft heerlijke variaties. Bekend zijn het roomboter 
saucijzenbroodje, frikandelbroodje met currysaus en ons roomboter kaasbroodje met 
originele Goudse kaas.

Klassiekers 
Een frikandel met currysaus 
tussen heerlijk knapperig 
bladerdeeg is een echte favoriet! 
Dit broodje met Beter Leven 
keurmerk is leverbaar in 3 
verschillende formaten.

Croqui’s
Deze heerlijke hartige snack is 
familie van de croissant maar met 
een heel eigen karakter. 

Europees, streetfood 
of liever vega? 
Deze snacks zijn gebaseerd op 
internationale Streetfood gerechten. 
Kenmerkend van dit deeg is het 
robuuste uiterlijk, de krokante 
korst, een stevige bite en een volle 
smaak. Het desemdeeg is een ideale 
basis voor het beleggen van een 
uitgebreide variatie aan rijk gevulde 
ingrediënten.

Nieuwe concepten
Het Bakery Lab is ons 
kloppend hart. Met veel passie 
en liefde werken onze bakkers 
elke dag aan het maken 
van de beste en lekkerste 
ambachtelijke zoete en hartige 
snackbelevingen voor én met 
onze klanten. 
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CROQUI HUMMUS 
art. 10592
bake-off
120 gram | 40 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

CROQUI MOZZARELLA-TOMAAT 
art. 10593
bake-off
120 gram | 40 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

CROQUI BACON-EI 
art. 10594
bake-off
120 gram | 40 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

CROQUI SPINAZIE-KAAS 
art. 10595
bake-off
120 gram | 40 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

De perfecte combinatie 
 
Door het getoerd gerezen korstdeeg, in combinatie met een heerlijke 
hartige vulling en een knapperige topping, zijn de Croqui’s een lust 
voor het oog. Kiest uw klant steeds vaker voor minder vlees en vis? 
Dan heeft u keuze uit drie vegetarische varianten. Bon appetit!

HARTIG CROISSANTDEEG
Croqui’s

Bakadvies ZIE PAGINA 62
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KROKETBROODJE MET 
MOSTERDSAUS 
art. 00872N
bake-off
170 gram | 30 st/doos | 104 ds/pallet
voorraad

FRIKANDELBROODJE
MET CURRYSAUS XL
art. 10661
bake-off
175 gram | 30 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

FRIKANDELBROODJE
MET CURRYSAUS SMALL
art. 10663
bake-off
145 gram | 56 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

ROOMBOTER SUPER
SAUCIJZENBROODJE
art. 10665N
bake-off
135 gram | 40 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

Typisch Nederlands

FRIKANDELBROODJE
MET CURRYSAUS
art. 51112
bake-off
165 gram | 46 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

ROOMBOTER MEGA 
SAUCIJZENBROODJE
art. 10666N
bake-off
150 gram | 40 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

HARTIG BLADERDEEG
Klassiekers

Klassieke en typisch 
Nederlandse snacks
Met ons uitgebreide Nederlandse assortiment 
verrast u uw klanten met de beste 
banketspecialiteiten van Nederland.

ROOMBOTER SAUCIJZENBROODJE
TRADITIONEEL GEVOUWEN
art. 07482
bake-off
110 gram | 60 st/doos | 88 ds/pallet 
voorraad

ROOMBOTER 
KALFSSAUCIJZENBROODJE  
art. 10619N
bake-off 
110 gram| 48 st/ds | 120 ds/pallet
voorraad

GEHAKTBALBROODJE MET SATÉSAUS 
art. 09773 
bake-off
150 gram | 30 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

ROOMBOTER 
SAUCIJZENBROODJE
art. 10620N
bake-off
110 gram | 56 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

KIPSATÉBROODJE 
art. 09443
bake-off
125 gram | 40 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad
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KAASBROODJE
art. 51034
bake-off
100 gram | 50 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

ROOMBOTER KAASBROODJE
art. 10693
bake-off
110 gram | 48 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

CURRYWÜRSTBROODJE
art. 070475
bake-off
150 gram | 42 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

Europese smaken

HAM-KAASBROODJE
art. 01589
bake-off
100 gram | 36 st/doos | 112 ds/pallet
made-to-order

ROOMBOTER PREMIUM KAASBROODJE
art. 20627
bake-off
135 gram | 40 st/doos | 120 ds/pallet
voorraad

HARTIG BLADERDEEG
Specialiteiten

HOTDOG SNACK DELUXE
art. 070857
bake-off
120 gram | 40 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

HOTDOG SNACK
art. 070464
bake-off
150 gram | 40 st/doos | 88 ds/pallet 
made-to-order

CURRYWÜRSTSNACK 
art. 070820
bake-off
150 gram | 36 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

TEX MEX SNACK 
art. 070454
bake-off
155 gram | 36 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

SMOKEY BBQ CHICKEN SNACK 
art. 071092
bake-off
150 gram | 36 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

BROODDEEG SNACKS 
Hartige snacks

BAKE-OFF WORSTENBROODJE
art. 071115 
bake-off 
105 gram | 50 st/doos | 88 ds/pallet 
voorraad

BROQUET
art. 070167
bake-off 
128 gram | 30 st/doos | 88 ds/pallet 
voorraad
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ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

art. omschrijving

 
10592 
10593 
10594 
10595

CROQUI’S 
Croqui Hummus
Croqui Mozzarella 
Croqui Bacon-ei 
Croqui Spinazi-kaas

30 min 210˚C 180˚C 25 min open

 
10661
51112 
10663

KLASSIEKERS 
Frikandelbr. XL
Frikandelbr.
Frikandelbr. small

60 min 210˚C 180˚C 28 min open

10666N 
10665N
10619N 
10620N 
07482 
09773

RB Mega saucijzenbr.  
RB Super saucijzenbr.
RB Kalfssaucijzenbr. 
RB Saucijzenbr. 
RB Saucijzenbr. trad. 
Gehaktbroodje

30 min 210˚C 180˚C 28 min open

00872n Kroketbroodje 90 min 210˚C 180˚C 25 min open

09443 Kipsatébroodje 30 min 210˚C 180˚C 25 min open

 
51034 
01598
10693 
20627 
070475 
070857

SPECIALITEITEN 
Kaasbroodje 
Ham-kaasbroodje 
RB Kaasbroodje 
RB Kaasbroodje 
Currywürstbroodje 
Hotdog deluxe

30 min 210˚C 180˚C 25 min dicht

070464 Hotdog snack
30 min 220˚C 200˚C 12 min dicht

070820 
071092 
070454

Currywürst snack 
Smokey BBq snack 
Tex Mex snack

30 min 210˚C 190˚C 12 min dicht

071115 Worstenbroodje 30 min 200˚C 185˚C 12 min 30 sec. stoom

070167 Broquet 30 min 210˚C 180˚C 12 min open

 
10592 
10593 
10595

VEGA(N) SNACKS 
Croqui Hummus
Croqui Mozzarella 
Croqui Spinazi-kaas

30 min 210˚C 180˚C 25 min open

01579 Sauzijzenbroodje 30 min 210˚C 190˚C 25 min dicht

071148 Frikandelbroodje 30 min 210˚C 180˚C 25 min dicht

071358 Violife vegan 30 min 210˚C 180˚C 25 min open

HARTIGE SNACKS
Bakadviezen

Bakadvies

Het zakje is geschikt om in een warmhoudkast te leggen.
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VEGA SAUCIJZENBROODJE
art. 01597
bake-off
100 gram | 60 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

VEGA FRIKANDELBROODJE 
art. 071148
bake-off
130 gram | 46 st/doos | 88 ds/pallet
voorraad

Vegetarische snacks

VEGA(N) SNACKS
Overzicht

CROQUI SPINAZIE-KAAS 
art. 10595
bake-off
120 gram | 40 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

CROQUI HUMMUS 
art. 10592
bake-off
120 gram | 40 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

CROQUI MOZZARELLA-TOMAAT 
art. 10593
bake-off
120 gram | 40 st/doos | 88 ds/pallet
made-to-order

VIOLIFE VEGAN BROODJE 
GOUDA FLAVOUR
art. 071358 
bake-off 
105 gram | 50 st/doos | 88 ds/pallet 
voorraad

Bakadvies ZIE PAGINA 62

BÖREK SPINAZIE & FETA
art. 071331
bake-off
100 gram | 55 st/doos | 84 ds/pallet
voorraad

BÖREK KIP & GROENTE
art. 071332
bake-off
100 gram | 55 st/doos | 84 ds/pallet
voorraad

BÖREK ROOMKAAS MET HONING
art. 071820
bake-off
100 gram | 55 st/doos | 84 ds/pallet
voorraad

Börek
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SEIZOENSPRODUCTEN 

Een bijzonder smakelijk assortiment  
voor seizoen en feestdagen. 



SEIZOENSPRODUCTEN 

Het najaar staat bol van tradities en traditionele snacks.
Wat is een heerlijk avondje zonder speculaas en amandelletters?
En oudejaarsavond is pas compleet met de lekkerste oliebollen en appelbeignets.

Speculaas 
Met speculaas maken 
we de lekkerste soorten 
seizoensproducten. 
Zoals speculaasbrokken, 
speculaasstaven met 
amandelspijs, gevulde speculaas, 
speculaastaart of gevulde 
speculaaskoeken. 
Voor ieder wat wils.

Amandel- en 
speculaasstaven
Onze bake-off amandelletters 
en -staven met knapperig 
bladerdeeg zijn gevuld met de 
allerbeste amandelspijs. De 
gevulde speculaasstaven van 
gekruid deeg met krokante 
korst bestelt u met of zonder 
amandelen en schaafsel. 

Oliebollen & 
appelbeignets 
Onze oliebollen worden met 
liefde gebakken maar ook met 
een heerlijke vulling van zoete 
rozijntjes. Met onze bake-
off variant tovert u in een 
handomdraai verse oliebollen op 
het schap.

De traditionele appelbeignets met 
Hollands korstdeeg zijn gevuld 
met friszoete Hollandse appels en 
amandelkaneelspijsvulling. Het 
laagje kaneelsuiker geeft deze 
beignets een luxe uitstraling en 
een krakende buitenkant.
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RBA SPECULAAS GEVULDE KOEK
art. 00629R
bake-off | Ø 12 cm
90 gram | 48 st/doos | 120 ds/pallet
gedecoreerd met amandelschaafsel
op voorraad in seizoen

RB SPECULAASBROK GROOT 
art. 00407AM
bake-off | 14 x 10 cm
125 gram | 60 st/doos | 50 ds/pallet
gedecoreerd met amandelschaafsel
op voorraad in seizoen

Speculaas specialiteiten

RB MINI SPECULAAS GEVULDE KOEK 
art. 00630N
bake-off | Ø 7 cm
45 gram | 100 st/doos | 120 ds/pallet
gedecoreerd met amandelschaafsel
op voorraad in seizoen

RBA SPECULAASTAART 
art. 00405AM
bake-off | Ø 17 cm
400 gram | 8 st/doos | 120 ds/pallet
gedecoreerd met amandelschaafsel
op voorraad in seizoen

SEIZOENSPRODUCTEN
Najaar

RBA SPECULAAS PICCOLO 
art. 00136AM
bake-off 
100 gram | 50 st/doos | 110 ds/pallet
gedecoreerd met 1 halve amandel
op voorraad in seizoen

RBA SPECULAASPLAAT GEBAKKEN 
art. 00890
ontdooien en serveren
3750 gram | 2 st/doos | 48 ds/pallet
gedecoreerd met amandelstiften
op voorraad in seizoen

Sinterklaas 
met speculaas!

ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

art. omschrijving

00629R RBA Sp. gevulde koek 20 min 210˚C 180˚C 14 min dicht

00630N RBA Mini sp. gevulde koek 30 min 210˚C 180˚C 12 min dicht

00407AM RB Speculaasbrok groot 30 min 190˚C 160˚C 25 min open

00405AM RBA Speculaastaart 60 min 210˚C 180˚C 20 min dicht

00136AM RBA Speculaas piccolo 30 min 210˚C 180˚C 15 min dicht

00681 RBA Speculaasstaaf 30 min 210˚C 180˚C 18 min dicht

10810N+
10760

RB Amandelstaaf
RB Amandelstaaf (pil)

60 min 220˚C 185˚C 28 min open

Bakadvies

RBA SPECULAASSTAAF
art. 00681
bake-off | 28 cm
250 gram | 24 st/doos | 110 ds/pallet
wordt zonder decoratie geleverd
op voorraad in seizoen

RB AMANDELSTAAF
art. 10810N+
bake-off | 30 cm
275 gram | 22 st/doos | 120 ds/pallet
1x gestreken met ei
op voorraad in seizoen

RBA AMANDELSTAAF (PIL)
art. 10760
bake-off | 60 cm
550 gram | 20 st/doos | 56 ds/pallet
afbeelding is afwerkvoorbeeld, 
artikel wordt zonder decoratie geleverd 
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SEIZOENSPRODUCTEN
Beignets & oliebollen

FANCY LABEL 
OLIEBOLLEN
GEVULD 
art. 070771
ontdooien
zak 10 x 60 gram 
10 ds/pallet
op voorraad in 
seizoen

FANCY LABEL
OLIEBOLLEN
NATUREL 
art. 070772
ontdooien
zak 10 x 60 gram 
10 ds/pallet
op voorraad in 
seizoen

OLIEBOLLEN GEVULD 
art. 070740
Bake-off
80 gram | 96 st/doos 
vraag naar meer mogelijkheden

Oliebollen

OLIEBOLLEN NATUREL 
art. 070741
Bake-off
80 gram | 96 st/doos 
vraag naar meer mogelijkheden

Waar komt de oliebol vandaan?
 
Oliebollen zijn typisch Nederlands. De historie gaat ver 
terug, wel tot de tijd van de Bata ven en de Friezen die 
aan het begin van onze jaartelling leefden.

Appelbeignets gefrituurd

GEFRITUURDE APPELBEIGNET 
POTPOURRI
art. 00201WG
ontdooien
90 gram | 30 st/doos | 120 ds/pallet
op voorraad in seizoen

GEFRITUURDE APPELBEIGNET 
SCHIJF & SPIJS 
art. 00214WG
ontdooien
95 gram | 30 st/doos | 120 ds/pallet
op voorraad in seizoen

GEFRITUURDE MINI APPELBEIGNET 
POTPOURRI
art. 070451
ontdooien
55 gram | 50 st/doos | 120 ds/pallet
op voorraad in seizoen

ROOMBOTER APPELBEIGNET 
MET SCHIJF ELSTAR APPEL EN 
AMANDEL-KANEELSPIJS
art. 071515
ontdooien
110 gram | 30st/doos
op voorraad in seizoen

Appelbeignets 

bake-off & Bakadvies  
           Z.O.Z.
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SEIZOENSPRODUCTEN
Appelbeignets

APPELBEIGNET POTPOURRI 
art. 00200N
bake-off
90 gram | 40 st/doos | 110 ds/pallet
op voorraad in seizoen

APPELBEIGNET SCHIJF & SPIJS 
art. 00232N
bake-off
95 gram | 40 st/doos | 110 ds/pallet
op voorraad in seizoen

Appelbeignets bake-off

ontdooien voorverwarmen baktemperatuur baktijd schuif

art. omschrijving

070771
070772
070740 
070741

FL Oliebollen gevuld
FL Oliebollen naturel
Oliebollen gevuld los 
Oliebollen naturel los

90 min n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

00201WG
00214WG
070451
071515

Gefritueerde
appelbeignets
(alle soorten)

60 min n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

00200N
00232N
071514

Bake-off appelbeignets 
(alle soorten) 0 min n.v.t. 180˚C 10 min n.v.t.

Bakadvies

ROOMBOTER APPELBEIGNET 
MET SCHIJF ELSTAR EN 
AMANDEL-KANEELSPIJS 
art. 071514
bake-off
110 gram | 30 st/doos | 110 ds/pallet
op voorraad in seizoen
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KOM IN CONTACT

Bestel via onze nieuwe webshop of 
neem contact op met uw accountmanager. 
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KOM IN CONTACT
Wij helpen u graag

7978 degraafbakeries.nl your instore bakery specialist

Sales-team

Team customer service

 088-0242100  |   customerservice@degraafbakeries.nl

Nouscha 
Schuring
Teamleider 
customer service

Danine 
van de Geest
Medewerker 
order en support

Denise
Rietvelt
Customer service 
medewerker

Nelleke 
van Heusden
Medewerker 
order en support

Jacques 
van Diermen
Commercieel manager

 088 024 2108

Marry Berkhout-
de Koning
Account group 
manager

 088 024 2109

Frank 
Cornelissen
Account group 
manager

 088 024 2114

Dick
Broer
Key account manager

 088 024 2111

Jurre
Pommer
Accountmanager

 06 8222 7026

Jeff
Estié
Jr. Key Accountmanager

 06 4500 2176

De Graaf Bakeries 
Spanje
Jeroen Meijs

 +34 931 81 67 56 
j.meijs@degraafbakeries.es

De Graaf Bakeries 
Duitsland
Andreas Dienberg

 +49-172-5258689
a.dienberg@degraafbakeries.de

Gryanne
de Graaf
Customer service 
medewerker

√ Bestel online 

√ Eenmalig registreren

√ Inloggen met eigen account

√ Maak handige bestellijsten aan

√ Kies zelf een bezorgdatum 

Bestel makkelijk en snel online. 

Dat kan al vanaf 1 doosje.

SHOP.DEGRAAFBAKERIES.NL webshop

Ga naar SHOP.DEGRAAFBAKERIES.NL

√ Snelle levering door het hele land

√ Chatfunctie; persoonlijk contact

√ Downloadbaar assortiment 
   en specificaties

Jan
Mesman
Commercieel manager 
export

 06 2290 2415

Tom
De Graaf
Accountmanager

 06 5119 1118
tom.degraaf@degraafbakeries.nl



De Graaf Bakeries 

Your instore bakery specialist 
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