BANKETBAKKERIJ
DE MARO
- Wij staan voor echte,
ambachtelijke banketproducten -

BANKETBAKKERIJ DE MARO
Wat mensen vandaag willen? Dat is eigenlijk heel simpel.

De Maro is in het bezit van de prestigieuze keurmerken BRC AA+

Wat mensen vandaag de dag willen, zijn echte producten. En

en IFS higher level. Bovendien kiezen we voor UTZ gecertificeerde

met echt bedoelen we producten die dagvers bereid worden

chocolade, biologische producten met het SKAL keurmerk en

uit pure ingrediënten. Vooral bij bakkersproducten is dat es-

ook is ons bedrijf RSPO gecertificeerd.

sentieel want je proeft absoluut het verschil.
De Maro is specialist in de volgende zes productgroepen:
De Maro is dan wel een industriële bakkerij

eierkoeken, witte koeken, bake-off producten, meringues,

Onze producten zijn als die van het kleine ambachtelijk zaakje

cakeproducten en koek.

op de hoek. Wij geloven in authenticiteit en creativiteit, zowel
qua bedrijfsvoering als in de recepturen die door onze eigen

De allerlekkerste eierkoeken

proefbakkers worden ontwikkeld. Dat vinden we mooi, daar

Eierkoeken zijn iets typisch Hollands. Deze luchtige, ronde

doen we het voor. Samen met onze partners in de retail,

koeken worden veel gegeten als tussendoortje, makkelijk uit de

horeca en groothandel. De Maro onderscheidt zich hierin van

hand. Of met een laagje boter. Heerlijk! De Maro is van oudsher dé

andere industriële bakkerijen. Bij ons zijn de lijntjes kort en de

eierkoekenspecialist van het land, wij bieden een heel gevarieerd

daadkracht groot.

assortiment. Van de traditionele goudgele koek tot smakelijke
specials als stroopwafel- en ontbijt-eierkoeken.

De witte koek
Dit is iets bijzonders! Oer-Brabants en hard onderweg om heel
Nederland te veroveren met zijn heerlijke chewy bite. De witte
koek (ook wel bekend als de witte eierkoek) is een echte lekkernij.
Het bijzondere bakproces maakt de koek luchtig en zacht van
binnen en knapperig krokant van buiten. De harde toplaag die
een beetje breekt als je er je tanden inzet en dan die wat zachtere
onderkant. Het heeft wel iets weg van een macaron. Maar, de
witte koek is anders. Hij is nóg beter!

Bak ‘m Beet: deeg & beslag dat direct klaar is voor gebruik.

Koekjes

De geur en smaak van vers eigen deeg met het gemak van bake-

Koekjes van De Maro? Da’s andere koek. Maar echt, wij durven

off. Dat is Bak ‘m Beet. Een totaalassortiment van diepgevroren

onze bakkers met een gerust hart meesterbakkers te noemen.

deeg en beslag dat direct klaar is voor gebruik. Het is heel

Helemaal als het om onze koekjes gaat. Je zou het misschien niet

eenvoudig in gebruik doordat de degen en beslagen kant en klaar

denken, maar koekjes maken is echt vakmanschap. Want alleen

worden aangeleverd in de juiste hoeveelheid. Op die manier kun

met zorgvuldig op elkaar afgestemde ingrediënten krijg je een

je mensen verrassen met een versgebakken product en behoud

deeg dat na het bakken precies voldoende uithardt. We geven

je een stukje ambachtelijkheid.

onze koekjes de tijd zodat ze perfect bros worden en natuurlijk:
vol van smaak.

Rijkgevulde plaatcakes
Een stoere en goedgevulde plaatcake is een aanwinst voor elk
banket-assortiment. Onze plaatcakes zijn voorzien van rijke, verse
vullingen. Ze zijn afgebakken en vervolgens direct diepgevroren
voor maximaal behoud van versheid. Eén verpakking is goed
voor minimaal 35 porties. Vanuit de koeling zijn deze tot wel
twee weken vers te serveren.
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