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Traditie,
dat smaakt.
De specialist in Belgische wafels.

Welkom bij Vitalgaufre, België’s wafelspecialist bij uitstek. Al sinds 1998 staan
we garant voor de allerhoogste kwaliteit en bestaat onze missie erin om van
de Luikse wafel, toch wel een hoogtepunt in de Belgische culinaire traditie,
overal ter wereld een bekend begrip te maken.
De Luikse wafel werd in de XVIIIe eeuw ontwikkeld, speciaal voor de prinsbisschop van de stad. Perfect gebakken, lichtjes gekarameliseerd, heerlijk geurend
naar vanille en verrukkelijk zacht en knapperig van de eerste tot de laatste hap.
Uitsluitend met natuurlijke ingrediënten en op ambachtelijke wijze bereid, zijn wij altijd trouw gebleven aan het
oorspronkelijke recept, dat hier bij Vitalgaufre al twintig jaar tot op de letter wordt gevolgd... Dat noemt men nu traditie.

« Ons recept ?
Een evenwichtige
combinatie van kwaliteit
en innovatie. »
Sabri Kéraï, oprichter van Vitalgaufre

Traditie en creativiteit kunnen hand in hand gaan, zoveel is zeker.
Dat bewijst Vitalgaufre dan ook door bovenop het originele recept
met vanille nu eveneens een gamma met gloednieuwe smaken te
ontwikkelen. Stuk voor stuk heerlijke variëteiten waar zowel jong als
oud met moeite aan weerstaan. Wie weet met welke overheerlijke
combinaties onze ambachtelijke patissiers u morgen zullen
verrassen?
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Het authentieke recept van de Luikse wafel is op zich vrij simpel,

« De geur van vanille die
opstijgt tijdens het bakken
trekt voorbijgangers
duidelijk aan.”

maar wat betreft de exacte hoeveelheid van elk ingrediënt en de
nodige vakkennis vertrouwen wij steevast op onze specialisten.
Ons deeg wordt op ambachtelijke wijze en uitsluitend met
natuurlijke ingrediënten bereid, en zowel de kwaliteit als de traceerbaarheid hiervan worden strikt gecontroleerd.

Michel, franchisehouder in Brussel
Makkelijk te hanteren en eenvoudig te bereiden, waarmee u zelf in
een handomdraai verrukkelijk verse Luikse wafels bakt, authentiek
en gecertificeerd Belgisch.

« I’m not a huge waffle fan, but
the hot apple waffle was
slighty caramelized and crispy
on the outside, and warm and
chewy on the inside. So good ! »
Deb G., Washington USA

Het merk Vitalgaufre omvat eveneens een netwerk aan
franchisenemers verspreid over heel België alsook in het buitenland.
Onze partners kunnen niet enkel genieten van de kwaliteit van ons
deeg, maar ook van onze talrijke diensten:

● Commerciële ondersteuning door ons marketingteam
● Communicatietools
● Professioneel materiaal: toonbanken, wafelijzers,
roosters, spiesen, werkkledij

« Het “takeaway” concept
is bijzonder praktisch en
perfect georganiseerd.»
Bernard, franchisehouder in Parijs

Vitalgaufre is steeds op zoek naar nieuwe ambassadeurs. Indien u
graag authentieke Belgische wafels zou verkopen (als hoofd- of als
nevenactiviteit), aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

BEL G
Industriepark 24 - 1440 Braine-le-Château
T: +32 2 428 80 25 - info@vitalgaufre.com

www.vitalgaufre.com
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