
Klaar voor Quarto?

Op maat én sma� voor jou!



Waarom Quarto?
Taarten zijn de grootste categorie binnen patisserie. 

Variatie bieden in het klassieke assortiment is belangrijk én uitdagend.

Daarom innoveren we met Quarto: een gamma klassieke taarten in 
een nieuw formaat, met populaire smaken, om te delen.  

 
Ze bieden een perfecte verhouding tussen korst en vulling  

waardoor ze heerlijk smaken.

Wat wordt uw favoriete Quarto?

Nieuw 
taartformaat

Populaire smaken

Heerlijke korst-vulling
verhouding

Om samen te delen
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Evolueer mee 
met uw klanten

• Variatie 

• Vernieuwing

• Kleinere porties

• Kwaliteit

Consumenten zijn op zoek naar

Quarto helpt u!

We houden van taart:

Een perfect taartaanbod geeft:

42%

VARIATIE

ELKE

BINNEN 
PATISSERIE

GEEFT

TAART IS ER OM TE PROEVEN, OM TE DELEN EN TE GENIETEN > QUARTO

BELG
HEEFT

Taart is populair! Daarom willen we blijven 
zoeken naar innovatie in de grootste familie 
binnen patisserie.

Keuze is van belang, want iedereen heeft zijn 
favoriete taart!

Belgen houden van gezellige momenten, waar 
het het delen van taart centraal staat. Iedereen 
kiest graag uit één of meerdere taartjes.

IS TAART

INSPIRATIE

EEN FAVORIET

• Kwalitatieve & dynamische 
patisserie

• Look & feel van bij de bakker
• Keuze in smaken en formaten

• Variatie in het ‘classic’ assortiment

• Balans tussen aankoop en 
doorverkoop: aantrekkelijke rayon 
met zo weinig mogelijk shrink
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Wat is Quarto?

Nieuw 
taartformaat
Met 1/4e portie van een 10p taart 
brengen we een nieuw taartformaat, 
onder een innovatief concept en in 
een ecologische verpakking.

Perfecte smaak-
verhouding
Onze patissiers hebben de perfecte 
verhouding tussen het zachte deeg 
en de vulling gevonden.  
De smaken zijn klassiek en populair 
bij uw klanten.

Extra 
Consu-moment
Met Quarto rekruteren we dankzij 
nieuwe consumptiemomenten: 
kleinere huishoudens, meer 
impulsieve deelmomenten, delen in 
grotere groep. 

Quarto, uw patisserieconcept voor succes

Taart 
op maat en smaak

voor iedereen Nieuwe  ecologische 
verpakking

Variatie brengt 
inspiratie
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Voordelen 
voor u

• Meer variatie op dezelfde oppervlakte 

• Goede balans tussen formaten en smaken

• Nieuw concept binnen retail

• Toegankelijk assortiment binnen de klassieke patisserie

• Extra impuls verkoop, zowel in de week als in het weekend

• Rekruteren van kleinere gezinnen

• Promotionele ondersteuning van belangrijkste familie

Quarto Abrikoos
met abrikozenconfituur en parelsuiker

Quarto Rijst
met smeuïge rijstvulling

Quarto Bresilienne
met crème, slagroom en 
bresiliennenootjes

Quarto Breughel
met appelmousse en rozijnen, 
afgewerkt met gekarameliseerde 
amandelschilfers

Quarto Eskimo
met abrikozenconfituur, slagroom en 
witte chocoladeschilfers

Quarto Kriek
met kriekenconfituur en parelsuiker
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Quarto,
6 populaire smaken

Met Quarto kiezen we smaken  
die populair zijn op de Belgische markt.

Alle Quarto’s zijn gemaakt van een zacht taartdeeg  
en variëren met een smaakvolle vulling. 

Vul uw rayon met deze 6 populaire smaken en  
geef klanten de kans om meerdere Quarto’s te kiezen!

CODE CODE CODE

QUARTO ESKIMO 

3 p. 10619

€ 4,25 THT 2

10/11

QUARTO BRESILIENNE 

3 p. 10617

€ 4,25 THT 2

4/11

QUARTO ABRIKOOS 

3 p. 10614

€ 4,25 THT 3

10/11

QUARTO BREUGHEL 

3 p. 10618

€ 4,25 THT 3

10/11

 

QUARTO RIJST 

3 p. 10616

€ 4,25 THT 3

4/11

 
QUARTO KRIEK

3 p. 10615

€ 4,25 THT 3

4/11

CODE CODE CODE

AVP

AVP

AVP

AVP

AVP

AVP
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Quarto Speculoos-appel
met een vulling van speculoos, 
een laagje appelmoes, 
schijfjes appel, afgewerkt met 
amandelschilfers

Quarto Frangipane-appel 
met frangipane en een laagje 
abrikozenconfituur, afgewerkt met dunne 
stukjes gekarameliseerde appel

Quarto Crème-knobbel
banketbakkersroom 
met een suikercrumble

Quarto Krieken special
met banketbakkersroom, 
krieken en slagroom, afgewerkt 
met chocoladeschilfers en 
poedersuiker

Quarto Pruim
met pruimenconfituur

Quarto Chocomousse- karamel
chocoladepudding, karamel en 
chocomousse, afgewerkt met 
chocoladeschaafsel

6 regionale 
Quarto’s!

Speciaal voor uw regio:   
unieke en originele recepten  

waarmee u zich kan onderscheiden.
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Traditie
Populaire regionale smaken

Respect
Ontwikkeld door patissiers uit de regio,  
met respect voor de lokale cultuur

Uniek
Unieke en onderscheidende smaken

Aanbod
Voor elk wat wils, met variatie doorheen het jaar

De smaak 
van de regio

  
QUARTO CHOCOMOUSSE-
KARAMEL 

3 p. 10621

€ 4,25 THT 2

04/11

  
QUARTO FRANGIPANE-
APPEL

3 p. 10623

€ 4,25 THT 2

10/11

  
QUARTO SPÉCULOOS- 
APPEL

3 p. 10622

€ 4,25 THT 2

04/11

CODE CODE CODE

AVP

AVP

AVP

AVP

AVP

AVP

  
QUARTO CRÈME-KNOBBEL  

3 p. 10620

€ 4,25 THT 2

04/11

  
QUARTO KRIEKEN-SPECIAL 

3 p. 10624

€ 4,25 THT 2

10/11

QUARTO PRUIM

3 p. 10625

€ 4,25 THT 3

10/11

CODE CODE CODE

1514



Taarten bij La Lorraine
 
La Lorraine biedt een volledig gamma voor een succesvolle taartenverkoop.  
 
We variëren met:  Porties:  2x1p, 4p, 6p, Quarto 
    Smaken:  aardbei, vers fruit, appel, rijst, brésilienne, kriek, abrikoos, flan, frangipane en nog veel meer 
    Texturen:  zachte of krokante bodem 
    Gamma’s  voor elk type consument

Op maat én sma� voor jou!

Overzicht assortiment*

Classic - Share 80% Premium - Share 20%

*Het volledige assortiment kan u vinden op Weborder. Vraag meer informatie bij uw vertegenwoordiger!

Single Single

Multi

Multi
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