
Liefde voor lokaal
Onze bakkers en partners zijn lokale ondernemers 
met grote liefde voor het ambacht, onze klanten, 
de dagverse producten en – natuurlijk – de eigen 
streek. We zijn trots op onze herkomst. Dat ziet u in 
onze streekspecialiteiten. We kiezen bewust voor 
grondstoffen van hoge kwaliteit, zo mogelijk van 
biologische of duurzame oorsprong en bij voorkeur 
uit uw buurt. Die korte lijnen garanderen u 
ambachtelijke producten, die dagelijks lekker
vers op uw locatie aankomen. 

Samen genieten
Ook in onze samenwerking met u staat samen 
genieten voorop als belangrijke basis voor een 
langdurige, succesvolle samenwerking. En door 
de unieke spreiding van onze ca. 85 ambachtelijke 
bakkers en partners over geheel Nederland 
geniet u van de grootste fl exibiliteit en hoogste 
leveringsbetrouwbaarheid. Met korte lijnen en 
persoonlijke contacten tussen u en onze mensen.

Overal en altijd. 

Top Bakkers B.V.
Lunch Service Nederland B.V.
Saba 10, 7332 BH Apeldoorn
Postbus 20052, 7302 HB  Apeldoorn
www.topbakkers.nl
www.lunchservicenederland.nl

Samen genieten
van lekker eten, 
overal en altijd!

HERKOMST,
LOKAAL,

DUURZAAM

Meer weten?
Bel of mail ons!
Tel  055 – 599 82 22
Fax  055 – 599 82 28
kantoor@topbakkers.nl
kantoor@lunchservicenederland.nl

Uw gasten verrassen en laten genieten van lekker eten tijdens 
hun ontbijt, lunch of ieder ander eetmoment. Overal waar ze 
zijn en altijd wanneer ze trek hebben. Dat is waar wij voor 
staan. Elke dag weer: vers, ambachtelijk brood en banket en
de heerlijkste lunches en hapjes.

Uw gasten verrassen en laten genieten van lekker eten tijdens 

161Groninger notenkoek en Groninger hardbrood,twee van onze 161streekspecialiteiten.

streek. We zijn trots op onze herkomst. Dat ziet u in 
onze streekspecialiteiten. We kiezen bewust voor 
grondstoffen van hoge kwaliteit, zo mogelijk van 
biologische of duurzame oorsprong en bij voorkeur 
uit uw buurt. Die korte lijnen garanderen u 
ambachtelijke producten, die dagelijks lekker
vers op uw locatie aankomen. 

Meer weten?
Bel of mail ons!
Tel  055 – 599 82 22
Fax  055 – 599 82 28
kantoor@topbakkers.nl

Zeeuwse

Bolussen

Kijk voor nog meer

streekspecialiteiten op 

www.topbakkers.nl


