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Overheerlijke recepten met 
respect voor ambachtelijk 

vakmanschap
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B ij L’Ar tisan Gourmet willen we dat iedereen van die 
momenten aan tafel  kan genieten om gezellig bij  te 

praten en gewoon bij  elkaar te zijn. 

We bieden u gerechten die in slecht s enkele minuten klaar 
zijn,  zonder aan smaak en k waliteit  in te boeten.

Samen genieten van 
gezellige momenten 
aan tafel …
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… met aandacht 
voor mens 
en milieu

We blijven trouw aan onze waarden. 
Alle ingrediënten uit  onze gerechten 
worden geproduceerd met een har t 
voor het milieu.

Een
vakmanschap

dat
voortdurendwordt
 vernieuwd...
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D e ingrediënten van onze gerechten worden 

met de groot ste zorg geselec teerd door onze 

lokale leveranciers die op een doordachte en 

milieuvriendelijke manier te werk gaan.

Lokale productie met 
oog voor de mens en de 
sociale uitdagingen



Artisan Gourmet - 5

Onze heerlijke, huisbereide 

quiches worden gemaakt zonder 

toegevoegde bewaarmiddelen. 

Ze bevatten uitsluitend gezonde 

ingrediënten met een gecontroleerd

zoutgehalte. 

 

En toch proeft u bij ons de overheerlijke 

smaak van boterdeeg in een quiche 

met een krokante korst en een smeuïge 

vulling. Gewoon zoals vroeger eigenlijk.

Een 100% huisgemaakte 
bereiding

Een verantwoordelijk team 
met echte kennis van zaken

Een unieke en zorgzame expertise die 
zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt

Gezonde en smakelijke 
recepten op basis van 

ambachtelijk vakmanschap
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Lekker eten zonder uren in de 

keuken te staan? 

Dat kan! 

Elke dag werken we met har t en ziel 

om u te laten genieten van een snelle 

en evenwichtige maaltijd waar van de 

smaken zelfs de meest veeleisende 

fijnproevers weten te bekoren.

Een 
uitgebreid 

aanbod 
hapklare 

quiches 
en hartige 

taarten
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O nze quiches en har tige 

taar ten weerspiegelen de 

versheid en de k waliteit  van de

gebruikte ingrediënten om u van 

een authentieke en overheerlijke 

maaltijd te laten genieten.

Verse en 
kwaliteitsvolle 

producten

Lekker eten zonder uren 
in de keuken te staan ? 

D a t  k a n ! bewaarmiddelen
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3 kazen

4 kleine groenten 
met tijm

Boschampignons 
bestrooid met 

peterselie

Asperges 
met ham

Champignons 
met spekjes

Ons 
ruime en 
gevarieerde 
aanbod aan 
quiches
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Verse geitenkaas 
met waterkers

Verse geitenkaas, 
druiven en 
pepermunt

Witloof

Verse geitenkaas, gegrild 
spek met honing en tijm

Witloof en 
gerookte zalm

Verse geitenkaas, prei, 
tomaten en rozemarijn

Tonijn, tomaten 
en basilicum

Gratin van 
witloof en ham

Meer dan 30 
recepten voor 
lekkere quiches 

en hartige 
taarten
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Een deeg met 
pure boter, 
een romige 

bereiding en geen 
bewaarmiddelen

Gratin van 
bloemkool en ham

Herve-kaas en 
peren

Preien

Duo van olijven en 
gedroogde tomaten 

met fetakaas

Kip, courgette, 
tomaat en oregano

Spinazie

Uien

Geitenkaas en 
gerookte zalm
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Lorraine

Provençaals

Zalm met broccoli

Roquefort en 
selders

Gerookte zalm

Roquefort en 
appels

Tartiflette

Broccoli

Om zo goed mogelijk 
tegemoet te komen aan 
de behoeften van onze 
distributiepartners 
zijn al onze recepten 
beschikbaar in 
verschillende formaten:

Als kers op de 
taart bieden we 
ook 7 biologische 
referenties aan!

2 x 145 gr
300 gr
400 gr
1350 gr
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Elke dag werken we vol passie 

om u als professional uit de 

voedingsmiddelensector, en uw

klanten optimaal tevreden te stellen. 

Divers, rendabel, efficiënt en betrouwbaar 

zijn voor u zowel voordelen als redenen

om met ons samen te werken!

Een dertigtal verschillende, 

overheerlijke quiches, dat zijn ook 

een dertigtal gelegenheden

om uw klanten gelukkig te maken. 

Onze uitgebreide waaier aan 

gerechten is de perfecte aanvulling op 

uw assortiment. Onze verschillende 

publiciteitsmogelijkheden zorgen 

er voor dat uw zaak er ook financieel 

wel bij vaart.

Divers en 
rendabel

L’Artisan Gourmet in 
uw winkel
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E en menselijke en persoonlijke relatie,  een 

strategisch voorraadbeleid, een hoge

ser vicegraad (99,8%) … 

 

Van de bestelling tot de ont vangst van de 

produc ten zorgen we er voor dat de logistiek 

vlekkeloos verloopt . 

Onze produkten zijn niet vaccum verpakt maar 

wel onder « beschermende atmosfeer» zodat ze 

na de levering minstens 21 dagen houdbaar zijn.

Efficiënt
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S inds 1993 werken we met 

handelaars die onze 

waarden delen: 

Aandacht voor de consument 

en sociale uitdagingen 

Kwaliteitsvolle en 

gezonde producten 

Liefde voor smaak en 

ambacht

We beschouwen onze verdelers 

als echte partners waardoor we 

een langdurige en duurzame 

vertrouwensrelatie met hen 

kunnen uitbouwen.

Betrouwbaar

Artisan Gourmet
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G oed eten zonder 

urenlang te koken? 

 

Wij werken elke dag om onze 

klanten te laten genieten van 

een evenwichtige maaltijd 

die in enkele minuten klaar 

is en waarvan de smaken 

de meest veeleisende 

fijnproevers zullen bekoren.

Adres

6, rue du Chénia

7170 Manage

België

Contact

+32 (0)64 84 11 82

ventes@artisan-gourmet.be 

BTW: BE 0885.954.547

www.artisan-gourmet.be


