Kijk op
bussingbrood.nl
voor meer inspiratie
en sample
aanvragen!

50 grammer

1 Tafelbrood gratis geven of
kwalitatieve storytelling
verkopen?
2 Goede tafelsuggesties
leveren meer omzet op
3 Vervang anoniem brood
door smaakvol tafelbrood
met een verhaal
4 Laat kiezen uit twee
broodsuggesties
5 Brood is een mooie
binnenkomer, niet bedoeld
om de gast vol te krijgen
6 Zorg voor opvallende en
kwalitatieve presentatie
7 Extra geschikt voor
groepen: zorg voor keuze
in brood en smeersels
8 Wees niet te enthousiast
met de porties en laat het
niet “oud” worden, geven is
beter dan weggooien
9 Maak een apart hoofdstuk
rondom tafelbrood op
je menu- of tafelkaart
10 Brood delen werkt
verbindend, zorg voor een
leuke schaal, plank, blik
of doos voor je presentatie
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GRATIS GEVEN OF
KWALITEIT VERKOPEN?
Het is een ongeschreven wet in de horeca: suggesties doen aan
tafel levert meer omzet op. Maar wat verwachten je gasten als het
gaat om tafelbrood. Gratis of tegen betaling. Wij presenteren u een
aantal tips om tafelbrood duidelijk op de kaart te zetten.

Zorg ervoor dat je tafelbroden en de
presentatie daarvan echte eyecatchers
zijn. Naast kleurrijk moeten ze
smakelijk ogen. Nog beter, maak het
instagrammable. Zorg dat de andere
gasten het ook zien en er spontaan
trek van krijgen.

WAAROM UW TAFELBROOD
DAN WEL?
Tafelbrood is te vaak anoniem. Het is belangrijk
om medewerkers te informeren over het belang
van goed tafelbrood. Een goed stuk brood aan
tafel is plezierig om te krijgen of om te bestellen
als men net aan tafel zit. Vertel daarom het
verhaal van de bakker. Het verhaal van Jan
Bussing. Dat zorgt voor meer kwaliteitsbeleving
aan tafel.
Wij bakken sinds 1899 iedere dag Bussing
Brood in onze familiebakkerij in Numansdorp.
Het gaat ons altijd om de beste smaak.
Dat kost tijd. Tijd om de juiste granen te
selecteren. Tijd om het deeg lekker lang te
laten rijzen. We gebruiken onze eigen
gekweekte desem voor een volle, niet zure
broodsmaak. De meeste broden bakken we in
de steenoven en soms op de vloeroven als dit
de smaak ten goede komt.

PUUR
GENIETEN.

Breekbrood

In de praktijk is al zo vaak bewezen, dat
delen werkt. Tafelbrood is bij uitstek
geschikt om te socializen. Leuk en
handig gepresenteerd op een grote
plank of schaal is het een gegarandeerd
succes op het terras.

GEEF JE GAST ALTIJD
EEN BROODSUGGESTIE
Een gast wil aandacht krijgen en
verwend worden. Aandacht en
suggesties leiden bijna altijd tot
een hogere besteding én ook tot
een lagere prijsperceptie. Zelfs als
je brood gratis geeft, geef dan
kwaliteit en laat de medewerkers
vertellen dat er bewust is gekozen
om kwaliteitsbrood te serveren.

ZIEN
ETEN
DOET
ETEN

MAAR WAAROM
GRATIS GEVEN?
Stem je broodsuggestie af op de
behoefte van jouw gast. Komt men
voornamelijk voor het exquise
hoofdgerecht? Of voor een avond
vol gezelligheid? Start dan met
brood in combinatie met rolletje
boerenboter, fleur de Sel, olijfolie,
huisgemaakte dip of smeersel.

MAAK KIEZEN MAKKELIJK
Help de gast met hun bestelling of hun broodkeuze. Brood is gespreksstof aan tafel.
Ook voor een tafeltje van 1 of 2 personen. Stem de hoeveelheid brood precies af op het
aantal personen. Biedt verschillende broodmandjes of broodplanken aan, bijvoorbeeld
basis, royaal of excellent. Een suggestie doen is niet alleen gastvrij, het zorgt ook voor
meer broodomzet. Geef uw gasten keuzemogelijkheden en als u gratis verstrekt, vertel dan
het verhaal achter het brood.

ÉCHT OVERTUIGEN?
Zorg dan dat je niet alleen een mooie beschrijving geeft, maar daarbij ook de smaak laat
beleven. Beschrijf wat het brood zo lekker maakt, vertel van de milde desemsmaak en
omschrijf de smaken zorgvuldig. Bijvoorbeeld Pain de Camarque: Een zoetig, iets zeeltig,
spekkig brood met bloemige harde korst, kruidige, boterige geur. Zeker weten, dat de gast
het water in de mond loopt.
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