
ANTWERPEN

ALLES VOOR HORECA & GROOTVERBRUIK

Wist je dat Horeca Totaal de enige groothandel 
is waar de afdelingsmanager van de vis 
’s morgens vroeg steeds naar de vismijn 
van Zeebrugge gaat? Verser dan vers, 
rechtstreeks van de veiling. 
Groenten en Fruit: ‘s ochtends op het veld, na de 
middag al in de winkel. Elke ochtend kiest Jan op 
de veiling alleen het beste wat de markt 
te bieden heeft.

Horeca Totaal biedt heerlijk vlees & het mooiste 
gevogelte aan. Een groot aanbod van vlees is 
afkomstig van eigen boerderijen. 
Deze topkwaliteit is bereid met vakkennis van 
onze slagers.
De passie van Olivier, onze kaasmeester vertaalt 
zich in een prachtig aanbod kaas.

Een uitgebreide non food afdeling ligt op je te 
wachten. 
Horeca Totaal selecteert de juiste producten die 
om hun onberispelijke kwaliteit bekend staan.  

Door de aansluiting bij meerdere 
aankoopgroeperingen zorgt ervoor dat Horeca 
Totaal een sterke prijs kan garanderen. 
Daarbij bieden we tal van eigen huismerken aan, 
die staan voor de juiste kwaliteit- prijsverhouding.

Ontdek Horeca Totaal en laat je leiden door je zintuigen

Horeca Totaal Brugge, Oostende & Antwerpen
kan steunen op enkele troeven: 
Kenmerkend voor dit familiebedrijf is de keuze voor artisanale, authentieke, 
duurzame, pure en innovatieve producten, vaak van kleinere boeren en 
producenten in binnen- en buitenland. Omdat zij meer tijd en passie 
aan de smaak besteden, brengen ze top-kwalitatieve producten. 



Beste klant, 

U kreeg alvast de brief in handen betreffende de samenwerking 
van De Kaaspoort en Horeca Totaal.

Via uw bestaande leverancier zal u voortaan o.a. groenten en fruit, 
verse vis en vlees kunnen bestellen. Dit totaalgamma kan in 
uw horecazaak in 1 keer geleverd worden. Wij kunnen nu naast de 
gekende merken een volledig gamma aanbieden met de huismerken.

U kan makkelijk online uw bestelling doorgeven tot 24 uur ‘s nachts.

Uw vaste Kaaspoort vertegenwoordiger blijft u van dienst en 
zal u weldra bezoeken. Graag leggen we de online shop uit, 
om uit het assortiment van 35000 artikelen te kunnen bestellen.

U bent van harte welkom voor een rondleiding met uw vaste 
contactpersoon in de cash en carry in Brugge.  
Uw vertegenwoordiger zal u uitnodigen om het gamma te bekijken.

ONZE SERVICE IS OP-EN-TOP
Als je van zondag t.e.m. 

vrijdag ‘s nachts
voor 24 uur bestelt,

ontvang je de volgende dag
al de levering.

Inspiratiebron en totaalleverancier voor horeca 
en grootkeuken met dagverse kwaliteitsproducten

Check ons op 
Facebook!



Daniël Thirion
manager
TEL (0032) 0496 52 76 88 
daniël.thirion@horeca-totaal.be 

Thierri D’haene
verkoop
TEL (0032) 0477 72 59 45
thierri.dhaene@horeca-totaal.be 

Carla Galifi
verkoop
TEL (0032) 0472 19 06 57 
carla.galifi@horeca-totaal.be

Patricia Thirion
verkoop
GSM (0032) 0475 77 42 67
patricia.thirion@horeca-totaal.be 

Martijn Verheyen
verkoop
GSM (0032) 0470 17 33 22
martijn.verheyen@horeca-totaal.be

Alexander Desmet
verkoop
GSM (0032) 0495 10 20 46
alexander.desmet@horeca-totaal.be

Ma - Vrijdag: 
Zaterdag:

Zondag:

7h - 17h 30
7h - 13h
9h - 11h

HORECA TOTAAL

BRUGGE
CASH & CARRY

+32 (0)50 31 31 59

info@horeca-totaal.be

St.-Pietersgroenestraat 8/10 
8000 Brugge

Ma - Vrijdag: 
Zaterdag:

Zondag:

7h 30 - 17h 30
7h 30 - 12h
8h - 11h

HORECA TOTAAL

OOSTENDE
CASH & CARRY

+32 (0)59 33 02 14

info.oostende@horeca-totaal.be

Zandvoordeschorredijkstraat 26 
8400 Oostende

RECHTSTREEKSE  AFDELINGEN:
Vis - Dominique
TEL (0032) 050 32 90 73
vis@horeca-totaal.be

Groenten & Fruit - Jan
TEL (0032) 050 32 90 74
groentenenfruit@horeca-totaal.be

www.horeca-totaal.be

VOOR UW 
BESTELLINGEN 
DOOR TE GEVEN: 
verkoop@horeca-totaal.be

TEL (0032) 050 31 31 59
info@horeca-totaal.be

Non-Food
TEL (0032) 050 32 90 88
nonfood@horeca-totaal.be

Wijn & Sterke Dranken
TEL (0032) 050 32 90 92
wijn@horeca-totaal.be

HORECA TOTAAL

ANTWERPEN
WEBSHOP HORECA TOTAAL

+32 03 644 11 12

verkoop@horeca-totaal.be

Vosveld 19 
2100 Wijnegem

Ma - Vrijdag: 
Zaterdag:

Zondag:

7h - 17h
8h - 14h
gesloten



DE KAASPOORT EN HORECA TOTAAL …
SAMEN NAAR DE TOEKOMST  


