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NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT

NIEUWS VOOR FASTSERVICE, CAFETARIA, EETCAFÉS, SPORTVERENIGINGEN EN STRANDHORECA

IN DEZE UITGAVE:
• Out of Home Partners

• Oplopende prijzen

• Minisnacks en fingerfood

• Verhoeven Bakkerij

• Karaage Chicken Bites

• Nieuw in ons assortiment



Out of Home Partners stelt zich graag voor!

Out of Home Partners is een samenwerkingsverband tussen Broekhuyzen Horecagroothandel BV 

te Noordwijkerhout, Horeca Groothandel Tilburg BV en MarSchee BV te Helmond. Out of Home 

Partners is aangesloten bij SuperTrade. SuperTrade is een sterke inkoopcombinatie waardoor we 

tegen scherpe prijzen voor u in kunnen kopen.

Onze kernactiviteiten richten zich vooral op de segmenten; Fastservice, Cafetaria, Eetcafés, 

Sportverenigingen, strandhoreca en het restauratieve middensegment.

Out of Home Partners is een belangrijke schakel tussen de leveranciers en haar klanten. Het is onze 

ambitie om deze verbinding te versterken. Onze groothandels zijn echte familiebedrijven en hebben 

vaak al jarenlange relaties met zowel de klanten als de leveranciers. Het onderlinge vertrouwen en 

gemeenschappelijke doel speelt hierin een belangrijke rol. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

• Korte lijnen. U bent geen nummer maar echt een Partner.

• Meedenken in gerichte oplossingen. Uw belang is ons belang.

•  Wij doen dit met zeer gemotiveerde medewerkers, zij werken met passie en plezier en  

dát maakt het verschil!

• Is een product niet op voorraad dan melden we dit en bieden een alternatief.

•  Ons uitgebreide Private Label assortiment kenmerkt zich door een uitstekende prijs / 

kwaliteitsverhouding en is daarmee veelal een fantastisch alternatief voor merkproducten.

•  Onze actiefolder ‘Partner Voordeel’ komt 13 keer per jaar uit en biedt u de mogelijkheid om scherp 

in te kopen.

Bent u gevestigd in de onderkant van Noord-Holland, in Zuid-Holland, Noord-Brabant of Limburg? 

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

De groothandels van Out of Home Partners staan voor u klaar!

Vooraankondiging 

prijsmutaties

Momenteel ontvangen wij ontzettend veel 

(meer dan normaal) prijsmutaties van onze 

leveranciers.De mutaties zijn helaas vaak fors 

en worden marktbreed doorgevoerd. Als 

belangrijkste argumentatie wordt gegeven;

•  Stijging grondstof kosten. Vaak een gevolg 

van tekorten op de markt.

• Hogere transport en energiekosten.

•  Tekort aan verpakkingsmaterialen (karton, 

kunststof) en productiecapaciteit.  

Dit drijft de prijs verder op.

Natuurlijk doen we er met onze inkoop-

combinatie alles aan om de prijsmutaties 

voor u zo beperkt mogelijk te houden, maar 

we zullen er helaas niet aan ontkomen om de 

komende maanden een flink aantal mutaties 

door te moeten voeren.

Wij adviseren u dan ook om de verhogingen 

door te voeren in de consumentenprijs, zodat 

uw marge niet onder druk komt te staan.

Als u het prettig vindt, kunnen wij samen  

met u bekijken of er goedkopere alternatieven 

beschikbaar zijn waarvan de kwaliteit minimaal 

van hetzelfde niveau is. Onze Private Labels 

kenmerken zich door een uitstekende prijs/

kwaliteitsverhouding en zijn een fantastisch 

alternatief voor A-merken.

Onderstaand een korte opsomming van 

leveranciers die op dit moment een mutatie 

hebben aangekondigd. Wij verwachten echter 

dat hier nog leveranciers bij zullen komen.

Leveranciers

Amstelveld

Baker & Baker (CSM)

Beltaste

Brugel

Coertjens

Dr. Oetker

Elite

Essity

Goodlife Foods

Jong Food

Kraft Heinz

La Lorraine

Lantmannen

Levo

Nestlé

Oliehoorn

Olympia

Paardekoper / Depa

Remia

Riedel

Smilde Foods

Topking

Unilever

United Soft Drinks

Van Geloven 

Van Osch

Verstegen

Meer informatie: www.outofhomepartners.nl

www.broekhuyzen.nl 

T (0252) 70 02 00

E verkoop@broekhuyzen.nl

www.hgt-tilburg.nl

T (013) 571 17 90

E verkoop@hgt-tilburg.nl

www.marschee.nl 

T (0492) 52 29 73

E verkoop@marschee.nl



Het spaarprogramma

Wist u dat Buitenhuis ook een eigen 

spaarprogramma heeft? U kunt via dit programma 

sparen voor mooie cadeaus zoals verschillende 

giftcards van onder andere Bol.com, de Nationale 

Bioscoopbon en wijnvoordeel.nl. Ook kunt u 

sparen voor bijvoorbeeld een tafelvoetbaltafel, 

IPads en gratis Buitenhuis artikelen. Voor iedere 

Buitenhuis klant is er wel een perfect spaaritem 

te verkrijgen, inschrijven en sparen kan via 

www.buitenhuissnacks.nl 

Buitenhuis Old 
Amsterdam 
bitterballen

Buitenhuis Old Amsterdam 
kaasbitterballen zijn 
diepgevroren minisnacks 
en makkelijk te bereiden. 
Gevuld met een smeuïge, 
pittige en lichtzoete 
ragout en omhult met 
een krokante korst. 
Een bitterbal met de 
onmiskenbare smaak 
van Old Amsterdam 
kaas, ideaal voor op de 
borrelplank. De bitterbal 
weegt ruim 25 gram. 

Buitenhuis Kipnuggets

Buitenhuis Kipnuggets zijn diepgevroren 
minisnacks, makkelijk te bereiden en geschikt 
voor elke borrelplank. Deze klassieke 
kipsnack is favoriet bij jong en oud en heeft 
een licht krokant korstje. En door de vier 
verschillende vormpjes ogen ze extra leuk op 
het bord of bij een kindermenu. Ook leuk, er 
worden extra serveerbakjes geleverd bij de 
Kipnuggets. Zo serveert u de nuggets weer 
eens op een andere manier. 

Buitenhuis Vega mix 

Buitenhuis Vega Mix is een 
100% vegetarische mix van 
diepgevroren snacks. Dit zijn 
vier verschillende minisnacks 
gevuld met fris gekruide 
groenten, rijst, aardappel 
en mozzarella. Gasten die 
dus liever geen vlees eten, 
verwent u met een eigen Vega 
borrelgarnituur. Tip: combineer 
met Uienringen en maak een 
Cheese & Onion garnituur. 

Als familiebedrijf Verhoeven zijn wij vanaf 1984 gespecialiseerd 

in het vervaardigen van zacht kleinbrood met een ambachtelijke 

touch. Met de smaak en textuur van vroeger en de smaak van nu!

Daarbij spelen wij in op de eisen en wensen van onze relaties, 

maar ook op nieuwe trends in de markt. Innovatie staat in ons 

denken en handelen centraal. 

Onze filosofie is om er voor te zorgen dat met ons team 

enthousiaste bakkers en medewerkers, ú als klantrelatie van 

Out of Home Partners, méér dan tevreden bent en iedere 

dag in uw verwachtingen wordt overtroffen. 

Voor Out of Home Partners heeft Verhoeven Bakkerij recent een 

“Klassiek assortiment” Horeca broodjes ontwikkeld, de Kadet 

Wit, Kadet Sesam en een speciaal Puntbroodje Wit. De Horeca 

broodjes worden vervaardigd uit hoogwaardige grondstoffen en 

zijn rondom “los” gebakken voor een ambachtelijke en constante 

uitstraling. 

Voor een snelle verwerking op uw locatie worden de broodjes 

vooraf 90% ingesneden en direct na het bakken ingevroren. 

Een gesloten systeem dat de malsheid en verwerkbaarheid  

van uw broodjes na het ontdooiproces ten goede komt. 

Mits goed geconditioneerd (ca. 21 C.) en in een gesloten 

verpakking bewaard, blijven uw broodjes daarna geruime  

tijd vers en verwerkbaar.

Onze bakkerij processen zijn IFS, SKAL en RSPO (duurzame 

palmolie) gecertificeerd met een actieve inzet op MVO-beleid. 

Naast de Classic-lijn is er ook een lijn biologische en wellness 

broodjes ontwikkeld. Mocht u interesse hebben in deze broodjes, 

dan kunt u dit met uw contactpersoon binnen  

Out of Home partners bespreken.

Kortom, wij hopen dat óók u kiest voor de Klassieke broodjes 

van Out of Home Partners, uw gasten zullen het zeker 

waarderen!

Met Liefde en Passie voor kleinbrood, 

Buitenhuis, hét merk 
voor alle minisnacks 
en fingerfood!
Buitenhuis heeft het meest uitgebreide assortiment warme 

snacks van uitstekende kwaliteit. Om te beginnen met een 

reeks handige mixverpakkingen. Deze variëren van de 

meest populaire snacks tot dimsum mixen. Wilt u helemaal 

zelf uw eigen borrelschaal samenstellen? Dan kunt u kiezen 

uit het uitgebreide assortiment minisnacks variërend van 

klassiekers als bitterballen, kaashapjes en kipnuggets tot 

garnalen en vegetarische snacks.

De mixen en formaten van de snacks zijn erop afgestemd dat alle hapjes 

na bereiding precies de goede temperatuur en smaak hebben. U hoeft 

dus geen verschillende bereidingstijden in te stellen.

Speciaal voor de klanten van Marschee, Horeca Groothandel Tilburg en 

Broekhuyzen zetten wij de volgende minisnacks in de schijnwerpers:

Buitenhuis Old Amsterdam bitterballen (5001), Vega mix (2000)  

& Kipnuggets (5016).

 Team Verhoeven Bakkerij

Liefde voor 
klein brood!

Meer informatie: www.OutofHomePartners.nl



Enjoy your Meal: 
Nieuwe lijn in 
snackzakken en 
draagtassen!
Deze nieuwe lijn snackzakken en draagtassen wordt 

vervaardig van bruin kraft papier.

Bruin kraft staat voor ecologisch, is ongebleekt 

papier en daardoor milieuvriendelijker.

Het bruine papier dat we gebruiken voor onze 

snackzakken en draagtassen is FSC gecertificeerd. 

Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk 

(Forest Stewardship Council®) verzekert dat 

grondstoffen voor hout- en papierproducten 

afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. 

Het FSC keurmerk is wereldwijd het bekendste 

keurmerk voor verantwoord bosbeheer. U heeft zo 

dus niet alleen zeer verantwoorde snackzakken en 

draagtassen, maar door de opdruk zijn ze modern en 

sluiten ze altijd aan op uw eigen stijl!

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT: 

kipnuggetdoosje
Wilt u de door uw klanten bestelde portie kipnuggets 

eens op een andere manier verpakken? Kies dan 

voor dit vrolijke kipnuggetdoosje. Het is nieuw in ons 

assortiment. Het doosje heeft een vrolijke uitstraling 

wat zeker ook de kinderen zal aanspreken.

De afmeting van het doosje is 130x80x60mm.  

Ze zijn verpakt per 250 stuks in een omdoos.  

De doosjes zijn vervaardigd van FSC gecertificeerd 

GC2 karton (geschikt voor levensmiddelen)  

en hebben een coating. Wilt u ze eens proberen? 

Bestel ze bij uw groothandel.

Nieuw: Duca Karaage,  
dé snack met bite!

Duca heeft een nieuwe snack in het assortiment die u uw klanten echt 

moet laten proberen. De sappige stukjes kip worden op traditioneel 

Aziatische manier bereid en hebben een typisch Japans gekruide, brosse 

coating. Hierdoor ontstaat een verrassend, smaakvolle krokante bite die 

uw gasten zeker zullen waarderen. Wilt u de nieuwe snack eens proberen? 

Bestel hem dan vandaag nog bij uw horecagroothandel. 

Streetfood to share

BESTEL
VANDAAG 

NOG!

NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT

Meer informatie check www.outofhomepartners.nl

Uitermate geschikt om te 

combineren met onze Ultiem 

Kipnuggets 2 x 1 kg (Halal) 

NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT
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Aangesloten bij out of home partners:


