Tekst voor de website: Bakker Beeldfabriek010.


Slogan: bak ze bruin met uw ambachtelijke bakker in Rotterdam.


Welkom
Welkom op de website van Bakker Beeldfabriek010.
In onze bakkerij maken onze brood- en banketbakkers een breed assortiment brood-, koek- en banketproducten. Elke dag bakken wij zo'n 25 soorten brood en in het weekeinde komen daar nog 15 bij.

Met onze ambachtelijke bereidingswijzen streven wij naar de hoogste kwaliteit. Hierdoor kunt u heerlijk genieten van de lekkerste, verse producten!

Naast kwaliteit en smaak besteden wij veel aandacht aan het uiterlijk van onze producten. Om al deze kwaliteits- (en hygiëne!)aspecten te garanderen, gebruiken wij alleen de allerbeste grondstoffen.



Beste producten

Bruin Brood
Heerlijk donker en met veel pitjes!
2,00 Euro

Wit Tijger Brood
Lekker luchtig maar met vlekken!
1,75 Euro

Volkoren Brood
Echt donker waar je goed op moet kauwen!
2,25 Euro



Algemeen
Openingstijden van Bakker Beeldfabriek
Maandag: 9:00 -  18:00 
Dinsdag: 8:30 - 18:00
Woensdag: 8:30 - 18:00
Donderdag: 8:30 - 20:00
Vrijdag: 8:30 - 18:00
Zaterdag: 8:00 - 17:00
 


Contactgegevens: 
Wilhelminakade 320 
3072 AR Rotterdam 
Tel: 010 - 2718430 
Bakker@beeldfabriek.nl

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons op de volgende manieren bereiken. Uw bestellingen voor al onze vestigingen kunt u plaatsen via Bakker@beeldfabriek.nl


Bestellen bij Uw Echte Bakker

Via onderstaande bestellijst kunt u uw bestelling plaatsen. Nadat u "bestelling controleren" heeft aangeklikt kunt u aangeven in welk filiaal u uw bestelling wenst af te halen. Indien u uw bestelling graag bezorgt wilt hebben, tegen een vergoeding, dan kunt u dat hier ook aangeven. Tevens bestaat de mogelijkheid om nog opmerkingen toe te voegen. Betaling van uw bestelling vindt plaats bij aflevering.

Wilt u een foto op een taart laten drukken? Dat kan. U kunt hieronder de door u gewenste taart bestellen en uw foto seperaat mailen aan: bestellen@beeldfabriek.nl. Wilt u bij in het opmerkingenveld aangeven dat het om een fototaart gaat? Het plaatsen van een foto op een taart kost 5,50 extra.



Assortiment
Onze bakkerij produceert een uitgebreid assortiment: van het stevige meergranen brood tot het fijnste gebak.

En..... voor feestjes en partijen kunt u kiezen uit allerlei leuke taarten en lekkere gebakjes!
Ons assortiment uit de bakkerij naast de winkel bestaat uit meer dan 35 (!) verschillende soorten groot- en kleinbrood.  

Rond, hoog, knip, vloer, met maan- of sesamzaad, tijger, rond of vierkant desem, akkergoud, knip, melk, maïs, fijn of grof, meergranen, walkorn, vikorn, zonnebloempitten, amaro en nieuw: het Opkikkertje. Kadetten wit en bruin, hard of zacht, puntjes, krenten- of mueslibollen, ciabatta, stokbrood, uienbrood en natuurlijk onze handgemaakte croissants. Krentenbrood, suikerbrood notenontbijtkoek, gemberontbijtkoek en oudewijvenkoek met en zonder rozijnen. 

Specialiteiten

Fryske specialiteiten
Echte Bakker Boonstra staat bekend om zijn fryske specialiteiten. Laat u verrassen door al deze lekkernijen of geef eens een fryske specialiteit kado. Onderstaande producten zijn in al onze vestigingen te verkrijgen.

Oranjekoek 
Typisch frysk gebak, een kruidige koek bodem met amandelspijs gevuld, hierover een dun laagje suiker glazuur en royaal afgewerkt met slagroom of botercreme.

Fryske Sûkerbôle
Sûkerbôle met een klontje roomboter is niet te versmaden, het wordt bereid volgens traditioneel recept met de juiste hoeveelheid suikerklontjes en kaneel.

Fryske Dúmkes 
Dit fryske koekje wordt bereid met de allerbeste ingrediënten: tarwebloem, roomboter, basterd suiker, bakpoeder, stukjes amandel en anijszaad

Diverse soorten koeken
De populairste koeke in ons bedrijf is de zoetelief, gemaakt volgens oud Knypster recept, waarbij de juiste verhouding van roggebloem en suiker bepalend zijn voor de malsheid van deze fryske specialiteit.  
Onze ontbijtkoek is uniek, deze is namelijk uitsluitend bereid met zuivere honing en is dus geschikt voor mensen met een suiker allergie. 
Naast deze twee soorten koeke bestaat ons assortiment verder nog uit:
Blanke reepkoek - Bruine reepkoek (Deventerkoek) - Keallepoat - Kruidkoek -Notenkoek - Vruchtenkoek - Oudewijvekoek

Volkoren Producten
Bakker  Beeldfabriek is gespecialiseerd in volkoren producten. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de groeiende vraag naar gezonde voeding. De producten smaken verassend lekker!

De broers Marten en Roel Beeldfabriek besteden veel tijd aan de ontwikkeling van deze volkoren producten. De producten zijn verkrijgbaar onder de naam SKVR Volkoren.

Bakker Roel: “We denken dat deze producten in de smaak vallen bij de bewuste consument. Ik nodig dan ook iedereen uit deze producten te proeven”.   



Prijslijst
Bruin brood: 2,00
Wit brood: 1,80
Krentebrood: 0,35
Croisant: 0,80
Pizza broodje: 2,50
Kampioentje: 0,30
Klein broodje: 0,30

Geschiedenis Bakker Beeldfabriek
Bakker Beeldfabriek (onze opa) was banketbakker en eerste voorzitter van het hoofdbestuur van de in 1924 opgerichte eerste Nederlandse banketbakkersvakschool te Amsterdam, sinds 1956 “De Berkhoff” genaamd. Berkhoff verwierf bekendheid doordat hij in 1901 bij het huwelijk van Koningin Wilhelmina (1880-1962) en Prins Hendrik (1876-1934) een bruidstaart aanbood. Daarmee introduceerde hij de toen nog Engelse wedding cake-traditie in Nederland. Zijn “Banketbakkerij en Salon voor Ververschingen”, later “Berkhoff Patisserie Tearoom” in de Leidsestraat, was ruim vijfenzeventig jaar een begrip in Amsterdam en omstreken. 


Ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina (1880-1962) en Prins Hendrik (1876-1934) in 1901 nam Berkhoff het initiatief het Koninklijk bruidspaar een bruidstaart aan te bieden. In het Engeland van de tweede helft van de negentiende eeuw gold de royal wedding cake als het "vlaggenschip van de Engelse bankethandel", maar in Nederland was het gebruik onbekend. De aanbieding van de bruidstaart bracht Berkhoff en het banketbakkersvak bekendheid. De bruidstaart bij het huwelijk van Koningin Juliana en Prins Bernhard in 1937 zou gemaakt worden door J. Jongert, leraar aan de NBV vakschool “De Berkhoff”.

Als lid van de in 1885 in Amsterdam opgerichte Nederlandse Banketbakkers Vereniging (NBV), zette Berkhoff zich actief in om het tot dan toe ontbrekende georganiseerde banketbakkersvakonderwijs vorm te geven. Het in 1907 geïntroduceerde leerlingstelsel en examenregeling bleek na aanvankelijk succes niet te voldoen.] Ondertussen was het ledental van de NBV landelijk dusdanig gegroeid, dat het verenigingsbestuur gesplitst werd in een hoofdbestuur en een afdeling Amsterdam, de laatste onder voorzitterschap van Berkhoff. Als zodanig werd hij de stuwende kracht achter de oprichting van een landelijke banketbakkers vakschool in Amsterdam, de eerste in zijn soort in Europa.

In 1924 opende, mede met Rijks- en gemeentesubsidie, de banketbakkersvakschool haar deuren aan de Quellijnstraat 80. In het speciaal voor het doel gebouwde schoolgebouw, werd naast theoretisch en praktisch onderwijs, lesgegeven in moderne talen, boekhouden, handelsrekenen, Nederlandse taal, schoonschrijven en sierkunsten. In de hoogste klassen werd verder nog onderwezen in warenkennis, wetskennis en bedrijfscontrole. In het schoolgebouw vond ook de historische collectie van de NBV onderdak, bestaande uit literatuur, kookboeken, menu’s en gereedschap.

Berkhoff zou van 1924 tot 1933 optreden als voorzitter van het vakschoolbestuur.[2] Als eerbetoon werd de school na de verhuizing in 1956 naar de huidige locatie aan de Wibautstraat 220-222, “De Berkhoff” genoemd. Als voorzitter van het NBV hoofdbestuur (1927-1934) en redacteur van het vakblad De Banketbakkerij (1935-1942), zou Berkhoff nog lange tijd een belangrijke rol in de banketbakkerswereld vervullen. Als blijk van waardering voor zijn inspanningen om tot Europese samenwerking met vakgenoten te komen, werd hij door de Belgische en Franse zusterorganisaties tot erelid benoemd.

-------


Nieuws: 
(voor berichten)

1. 
Nieuwe Bakker BF010 in Veldhoven
Met trots presenteren wij jullie: Bakker Bart Veldhoven. De bakkerij van ondernemersechtpaar Willem en Jeanette Kepser is de tweede Nederlandse Bakker Beeldfabriek010 die werkt volgens onze nieuwe winkelformule, waar het bakken en bereiden van onze verse broodproducten centraal staat! Meer zien van deze prachtige nieuwe winkel? U bent welkom op Meent 1 in Veldhoven en kijk op onze Facebook page voor meer foto's op:
https://www.facebook.com/bakkerbartNL/posts/1075696829159692


2.
Meld je nu aan voor onze informatiebijeenkomsten in juni!
Bakker Beeldfabriek010 trekt door het land. In juni organiseren wij in twee Bakkereeldfabriek010 winkels, een informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond zal de Bakker SKVR formule gepresenteerd worden. Daarnaast wordt er een rondleiding gegeven, om direct te laten zien waar we het over hebben. Een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan!

Data:
21 juni: Bakker Beeldfabriek010 Weert
28 juni: Bakker Beeldfabriek010 Roosendaal
Aanvang bijeenkomst: 19:00 uur


3.
Bakker Beeldfabriek010 feestelijke heropening van de winkel in Hogeveen
Eigenaar Dennis Klein Poelhuis nam de winkel anderhalf jaar geleden over van de vorige eigenaar. Nu was het tijd voor een nieuwe stap. De hele zaak is verbouwd en vernieuwd.
Video code:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AXAUEyw3P6k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


4.
Nieuwe winkel in Dordrecht
Afgelopen zaterdag heeft Madelon Janssen, Bakker Beeldfabriek010 Dordrecht overgenomen en is zij gestart als franchisenemer daar. Een kijkje nemen in haar winkel en meteen lekker lunchen? Ga naar Achterom 14 te Dordrecht. Veel succes Madelon!
Google Maps code:
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d9866.590934215783!2d4.6670553!3d51.812597!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x6297c19053d03fae!2sBakker+Bart!5e0!3m2!1sen!2snl!4v1464094595242" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>




--------



