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11  exclusieve 
IMPORT
merken

Ruime keuze aan 
Belgische producten

 

Een eigen merk
Belgische limonade 

 

Ongeveer
200

producten

Wij bieden u een kwalitatief assortiment. Vernieuwend. Alternatief.

Meer dan
 450

verkooppunten 

 

Een team van
 5 personen 

 



Ze vertouwen ons 



Drankjes
 
 



Het gezonde,
biologische en

Belgische alternatief
voor energiedrankjes.

Gemaakt van
superfoods, Buddy
stimuleert het op

natuurlijke wijze het
geheugen, de focus

en de energie.



Local & Fun Mixed in a Bottle

Pompelmoes

Sinaasappel

Citroen

New!

Made in     
with



.
Lokaal, biologisch, laag in suiker,
zonder theïne of toevoegingen.

Een gezond en lekker drankje
dat het hele gezin zal plezieren!

 

froui is een subtiele
infusie van gedroogd fruit en

gedroogde planten met
  fruitsap

 



JE DAGELIJKSE GEMBER SHOT !!



Organic Craft
Mixer

Verfrissende, biologische en
natuurlijke frisdranken.

LEAMO COLA
LEAMO GINGER BEER



De traditionele Zuid-Amerikaanse drank
gemaakt van geïnfuseerde yerba mate-

bladeren.
 



Laag in calorieën,Noda is:
bruisend water, biologisch
vruchtensap en dat is het!







Het perfecte
alternatief voor

alcoholische
dranken of 

 gezoete
frisdranken

KOMBUCHA 
MADE IN BRUSSEL 



UITZONDERLIJKE IJSTHEE

Trakteer uzelf op een moment
van harmonie, respect,
zuiverheid en sereniteit.



De natuur doet het goed...
Appelsap

Biologisch - Natuurlijk 
Geen toegevoegde suikers

en Belgisch...



Natuur, rosé of

alcoholvrij, Wignac

is de natuurlijke

cider die traditie en

innovatie

combineert.



Snacks
 
 



BLAST is een gezonde energiereep en een alternatief

voor alle zoete tussendoortjes



Knapperige
amandelen met

Provençaalse
smaken voor uw

aperitief...



DE APERITIEFKOEKJES... VAN HET MERK BOUDINES
GLUTENVRIJ, MELKVRIJ, EIVRIJ MAAR NIET ZONDER IMPACT!!



#biscuitspourtous
A partager sans se séparer!

Glutenvrij, lactosevrij,
melkeiwitvrij, ei-vrij, soja-
vrij, maïs-vrij, pinda-vrij…
maar niet zonder liefde!

Zero-waste

DURABLE

AMbachtelijk



RAW BARS 
 



Uitzonderlijke chocolade.
"MILLESIMES". Biologisch.

Bean to bar.



GRANOLA BAR
 

Vegan.
Rijk aan vezels.

Delicious.





Deze mini Corn Crackers zijn uniek, biologisch,
glutenvrij en niet gefrituurd. Ze bevatten in

gemiddeld 65% minder vet dan traditionele chips.



Heerlijk
biologisch en

knapperig fruit



Een artisanale chips
met 100% natuurlijke

ingrediënten. De
smaak en

knapperigheid van
traditionele recepten

voor boeren en
fijnproevers die het

anders zien! 



Andere
 
 



Vind alle
eigenschappen 
 van aloë vera in

het sap, de
drinkgel en de

lichaamsgel van
BIOVITAM



Voor het perfecte
ontbijt ...

JOY jams !!



EEN BIOLOGISCHE MOSTERD, 100% AMBACHTELIJK EN GEMAAKT IN LUIK,
VAN ZAADJE TOT MOND!



Laat je meevoeren naar
Italië dankzij de drie

uitzonderlijke producten
van Guillaume: zijn

biologische extra vergine
olijfolie, zijn artisanale

limoncello en zijn heerlijke
succo.





Geluk in een pot! Seizoensgebonden producties getransformeerd net na de oogst,
de beste biologische ingrediënten... Pipaillon-jam zal uw jeugdherinneringen doen
herleven... 
Wat de zoute producten betreft, het zal uw smaakpapillen van 's ochtends tot 's
avonds laten dansen!


