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Nu de kou ons land alweer uit 
is en we om een echte win-
ter te zien alleen nog maar 

op het Journaal terechtkunnen (90 
centimeter sneeuw aan de oostkust 

Wendy Hendriksen
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De Franse keu-
ken is beroemd 
om zijn produc-
ten, zijn stijl en 

zijn levenskunst. Het as-
sortiment van Les Belles 
Saveurs is een afspiegeling 
van het Franse gastrono-
mische erfgoed. Naast de 
typische klassiekers zoals 
confi t de canard, cassou-
let, foie gras en vele soor-
ten rillettes, wijnen en 
champagnes, bevat het as-
sortiment ook versproduc-
ten zoals charcuterie, sau-
cisses, kazen en galettes. 
Ook vindt u hier een ruime 
keuze aan chocolade, bis-
cuits en gateaux. Dank-
zij het brede assortiment 
aan kruiden & specerijen, 
oliën, azijn en vinaigrettes 

kunt u in uw eigen keuken 
een Frans recept net even 
dat typische extra vleugje 
smaak meegeven. Net zo-
als in Frankrijk. 
De producten komen uit 
geheel Frankrijk, van fami-
liehuizen, lokale ambachts-
lieden en kleine producen-
ten met voorouderlijke en 
regionale knowhow, waar 
kwaliteit voorop staat. U 
vindt dan ook specialiteiten 
uit alle windrichtingen van 
het land, van de Savoye tot 
Bretagne, van Bourgogne 
tot aan de Côte d’Azur en 
van de Alsace tot aan Pays-
Basque.
Kortom, een ruime keuze 
die de meeste fi jnproevers 

zal verrassen!

Les Belles Saveurs
EPICERIE FRANÇAISE.

Door een samenwerking met peddler kun-
nen binnen Den Haag de producten nog 

dezelfde dag geleverd worden, 
per fi etskoerier! Zelfs de versproducten 

worden zo eenvoudig thuisbezorgd.

Les Belles Saveurs aan de Breitnerlaan 14 in winkelgebied Van Hoytemastraat is een delicates-
senzaak met 100% Franse kwaliteitsproducten uit alle regio’s van Frankrijk. Hier vindt u alles 
wat u nodig heeft voor een culinaire reis naar Frankrijk, of het nou gaat om een gezellig Frans 
“Apéro”, alles voor tijdens een picnic of voor het bereiden van uw favoriete Franse recept.

Kortom, een ruime keuze 
die de meeste fi jnproevers per fi etskoerier! Zelfs de versproducten 

worden zo eenvoudig thuisbezorgd.

EPICERIE FRANÇAISE.


