
CATERING CONCEPT



CREAMER

1 STICKS CREA1000-2.5 1000

PORTIEVERPAKKINGEN

2 KARTONS PEPERZAKJES VC-PEPE1000-2 1000

3 KARTONS ZOUTZAKJES VC-ZOUT1000-1 1000

4 CITROENDOEKJES CIT250 250

5 CITROENCUPS EUROCITRIO 150

HOT CHOCOLATE

6 HOT CHOCOLATE STICK HC01 40
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VIVA – PLASTIC CUPS – 35% VRUCHTEN

1 CONFITUUR ASSORTI - 25 G VI-CONF25 120

VIVA – CHOCOPASTA

2 CHOCOPASTA HAZELNOOT - 18 G VI-CHOC18 120

ROSE – HONING STICKS

3 HONING STICKS - 10 G STHO100-10 100

TTE – HONING STICKS - ALU

4 HONING STICKS - 8 G STHO80-8 80

1

4

2

3



Nijverheidsstraat 100 • B-2160 Wommelgem
Tel. +32 (0)3 355 27 10 
Fax. +32 (0)3 353 06 43 
info@vancrombruggen.be
www.vancrombruggen.be
www.pureteacompany.com

HORECAWE

VAN CROMBRUGGEN IN DIENST VAN  “HORECA”
HYGIËNE EN VOEDSELVEILIGHEID 
Ondersteund door systeem certificeringen zoals HACCP, BRC, IFS, Bio en Fairtrade, bouwen wij verder aan een toekomst 
waarin kwaliteit en voedselveiligheid hoog in het vaandel worden gedragen.

ONDERSCHEID DOOR KWALITEIT
Door het uitvoeren van een uiterst zorgzame en zorgvuldige selectie van onze leveranciers en hun grondstoffen, maken 
wij het onderscheid en staan we garant voor de beste kwaliteitsproducten.

RESEARCH & DEVELOPMENT
In deze snel veranderende wereld en maatschappij spelen wij continue in op de aanhoudende vraag naar vernieuwing 
in onze producten en productieprocessen. Dit met het oog op een positief resultaat voor al onze relaties en partners.

ECOLOGIE EN MILIEU
We kunnen er niet meer omheen!  Ook moeder natuur vraagt onze aandacht en eist erkenning voor haar krachten en 
kwaliteiten.  Daarom zijn wij steeds op zoek naar innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen om onze gezamelijke 
ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken.  

CREATIVITEIT IN ONTWIKKELING
Creativiteit is het vermogen om iets nieuws te scheppen hetzij bij het creëren van een nieuw concept hetzij bij het 
vinden van een originele oplossing voor een probleem.  Ten allen tijde trachten wij al onze relaties bij te staan in hun 
proces van creatie. Of dit nu gaat over de ontwikkeling van een nieuwe folie of concept of in de zoektocht naar een 
oplossing voor een nieuwe uitdaging die zich aandient.

AANDACHT EN ZORGVULDIGHEID
In het hele productieproces, van ontwikkeling tot productie, richten wij onze onverdeelde aandacht op alle aspecten 
van het systeem.  Met uiterste zorgvuldigheid proberen wij om elke stap zo moeiteloos mogelijk te laten verlopen, 
hierbij rekening houdend met alle wensen van onze klanten.

https://www.devlieghere.be

