Ovenvers en handgemaakt brood en banket
met de beste biologische ingrediënten.
Broodcompany B.V. staat voor lekkere biologische brood- & banketproducten. Wij houden van lekker & gezond
en daarom kiezen wij bewust voor eerlijke & biologische ingrediënten.
Op basis van biologisch meel en grondstoffen maken wij, op een verantwoorde duurzame wijze, handgemaakte
betaalbare authentieke brood- en banketproducten. Onze producten zijn 100% biologisch en natuurlijk, zonder
additieven en/of conserveringsmiddelen.
De basis van onze overheerlijke broden bestaat uit: biologische natuurlijke ingrediënten als volkorenmeel,
rogge, spelt of haver, water en een beetje zout. En om onze biologische producten compleet te maken,
wordt daar nog het vakmanschap van onze zorgvuldig geselecteerde, trotse bakkers aan toegevoegd én
een langdurig rust- en rijsproces van de degen.
Tijd, traditie en vakmanschap zorgen ervoor dat we niet alleen het beste, maar ook erg
lekker biologisch brood mogen presenteren aan onze klanten. En daar zijn we trots op!

LEKKER

Lekker & biologisch gaan
bij Broodcompany samen
door de bewuste keuze van
biologische ingrediënten en
de specifieke bereidingswijze.

BIOLOGISCH

De bereidingswijze staat onder
controle van Stichting SKAL, die
er op toeziet dat de processen
op de juiste wijze verlopen en
dat wij uitsluitend biologische
grondstoffen gebruiken.

BEWUST

Broodcompany is zich
bewust van haar
verantwoordelijkheid
naar mens en milieu.

EERLIJK

Alle producten zijn
natuurlijk en eerlijk.
Wij doen er alles aan
om bij te dragen aan
een betere wereld.

ZOVEEL SMAKEN ZOVEEL WENSEN, WIJ BAKKEN HET.

NIEUW! SHOP IN SHOP WINKELCONCEPT
elke dag
heerlijk
biologis
brood ech
n
banket

Een eigen biologische bakkerij afdeling. Dat kan met ons shop in shop
winkelconcept. Samen met u kunnen wij met ons totaalconcept, uw onderneming
niet alleen voorzien van het allerlekkerste biologisch brood en banket, maar ook
de ondersteuning ervan is bij ons in goede handen. Met verpakkingsmateriaal,
prijskaartjes, flyers, topkaarten en actieve ondersteuning maken wij ook uw
biologische bakkerijafdeling succesvol.
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biologisch brood en banket voor iedereen

Wij bieden speciale concepten voor horeca, groothandel, retailers en overige grootverbruikers.
Broodcompany denkt graag met u mee in maatwerk.

Distributie

Voor horeca en vers-speciaalzaken leveren wij vanaf 15-20 dozen per levering in heel Nederland.
Voor retail, groothandel en wederverkopers kunnen wij onze producten op palletniveau aanbieden
aan uw distributiecentrum of de groothandel van uw keuze.

@broodcompany
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