


Gastronomie 
is een 

totaalbeleving…
 

De waarde van presentatie 
en sfeer zijn minstens even 

belangrijk als het eten 
en de service !

Hip, klassiek of trendy…

We zoeken samen 
met elke klant 

een passend servies
en staan u graag bij 

met professioneel
advies.

Een greep uit het assortiment: Revol, Bonna, St.-James, Chic, Young, Porcelite

P OR SELEIN



A glass 
for every 
occasion !

Heldere of gekleurde glazen voor 
cocktails, wijn, water en warme 
dranken…
 
Uiteraard behoort ook 
personalisatie tot de 
mogelijkheden.

Ontdek ons uitgebreid assortiment: 
Libbey, Arcoroc, Durobor, Luigi 
Bormioli, Bormioli Rocco, Chef & 
Sommelier,…

GL A SWERK



WE STELLEN U GRAAG 
ONS ASSORTIMENT ETERNUM VOOR!

BE STEK

Dit Belgische bedrijf is sedert  1924 

gespecialiseerd in de creatie en 

productie van bestekken in rvs.

Door het gebruik van

 rvs 18/0 of 18/10 

kunnen we kwaliteitsproducten 

aanbieden tegen de beste prijs.

Bestek 
is een belangrijk

 onderdeel van de 
gastronomie-beleving.



TAFELBENODIGDHEDEN 
EN BARMATERIA AL

Een ruime keuze  peper- en zoutmolens,
 tafelplaatjes, broodmandjes, olieflessen en zoveel meer.

Verschillende stijlen, leuke en originele  ideeën!

Kleine details voor een complete beleving.
U kunt bij ons in het assortiment onder andere Peugeot, Cole & Mason, 

Bormioli, APS en Style point terugvinden.

Wat heeft u nodig voor het bereiden van die ene fantastische cocktail? 
Met het juiste materiaal bent u op de goede weg!

Uiteraard mogen ook kurkentrekkers, wijnkoelers, bierborstels, 
condimentboxen enz. niet ontbreken achter de bar.



Een prachtig gedekte, 
uitnodigende tafel om uw gasten 
te verwelkomen.
De warme, stijlvolle tafellopers 
en placemats van Pavelinni 
voegen dat extra element toe.

Tafellopers en placemats in eco-leder.
Dit materiaal is zeer makkelijk schoon te houden, soepel, laat geen vocht door, 

neemt geen geurtjes op en is beschikbaar in 41 eigentijdse kleuren.

Met uw menukaart spreekt u de stijl van uw zaak uit.
Niet alleen de inhoud, maar ook de vormgeving is belangrijk!

Een assortiment in zowat alle formaten en kleuren.
Personalisatie met uw naam of logo behoren tot de mogelijkheden.

TAFELLOPER S, PL ACEMATS, 
MENUB OEKEN



Van maatbekers, snijplanken, bewaardozen
 en klein keukenmateriaal tot knijpflessen, 

zeven en bestekbakken.

Alle artikelen werden met zorg voor u uitgekozen en zijn HACCP goedgekeurd.

KEUKENMATERIA AL

We bieden een ruim gamma 
praktische tools voor de keuken



Demeyere
Het Demeyere kookgerei werd 
ontwikkeld om aan de noden van 
de moderne professionele kok te 
voldoen.
Duurzaamheid, rendement 
en optimale controle over de 
bereidingsprocessen zijn van 
groot belang…

De Buyer
Al sinds 1830 streeft De Buyer 
naar betrouwbaarheid, 
robuustheid en kwaliteit. 
Een combinatie van know-how 
en vernieuwing zorgt voor een 
product dat chefs helpt om 
efficiënt te werken.

Staub
Bij Staub ligt de focus op het 
kookgerei in gietijzer en keramiek 
voor fijnproevers die op zoek zijn 
naar een passionele kook-en 
smaakervaring.
Om de volle smaak, aroma’s en 
vitamines van de ingrediënten te 
behouden, helpen Staub pannen 
je om zacht en gezond te koken.

P OT TEN EN PANNEN



KEUKENME SSEN

De keuze van een mes is zeer persoonlijk…
Met onze uitgebreide collectie Zwilling en Miyabi helpen we 

u graag op weg naar werkplezier met een fantastisch resultaat.

Ook voor accessoires zoals messenslijpers en snijplanken 
kunt u bij ons terecht.

Kies voor het klassieke meesterstuk 
dat veiligheid biedt en u verzekert 

van comfort uit de Four Star reeks…
 

Of laat u leiden door de kwaliteit, 
traditie en efficiëntie van de 

Professional “S” reeks.

Met een mes uit de Miyabi reeks 
scoort u altijd!

Oosterse elegantie hand in hand 
met vlijmscherpe prestaties!



B&B, Hotel 
of feestzaal…
Wij bieden een ruim assortiment 
sapdispencers, koelplateaus, 
chafing dishes en nog veel 
meer innovatieve presentatie-
producten !

Wist je dat…
Veel van onze buffetitems 
op diverse wijze op uw buffet 
kunnen ingezet worden?
Verschillende presentaties 
met dezelfde items.
Creativiteit troef!

Hulp nodig bij de samenstelling 
van uw volledig buffet?
 
We nemen graag alle 
mogelijkheden met u door.

BUFFE TMATERIA AL



Historiek
21/12/1965 
Oprichting van de firma “DEVISCH-FAICT ZUIVEL” 
door De Heer Roger Devisch en Mevrouw Nicole Faict.

01/01/1994 
De zoon Peter Devisch neemt de zaak over onder de naam 
Devisch Zuivel.
De zaak is met de jaren uitgegroeid van een kleine zuivelhandel 
naar een grote onderneming met een volledig uitgebreid gamma 
voor de toelevering naar de horeca, van zuivel, diepvries, vers, 
dranken tot non-food. 
In de startperiode van Peter gebeurde de lading van de vrachtwagens 
vanuit het magazijn te Koksijde.

1998 
Peter koopt een magazijn te Diksmuide van waaruit nu dagelijks alle 
vrachtwagens vertrekken richting binnenland en kust. Hij treedt 
ook met veel Goesting in 1998 toe tot Interfrost – hedendaagse 
Oresto Food Partners.
Het magazijn te Koksijde wordt omgebouwd tot winkel waar zowel 
horecaklanten als particulieren terecht kunnen.

01/01/2006 
De firma veranderde haar statuten en BVBA DEVISCH FOODSERVICE 
werd opgericht.

DEVISCH FOODSERVICE BVBA telt voor het ogenblik 10 personeelsleden, 
waaronder 1 magazijnier, 3 bedienden en 7 chauffeurs.

2013
Renovatie van Cash & Carry in Koksijde, waar de Klanten tijdens 
het zomerseizoen ook op zondag terecht kunnen.
Steeds op zoek naar kwaliteitsproducten, altijd het onderscheid willen 
maken, van vers tot diepvries over droog tot non-food en hygiëne…. 
Geen wonder dat ze het vertrouwen gewonnen hebben van zowel 
horecazaken aan de kust als uit het binnenland. 
Een jonge ploeg staat dagelijks, voor dag en dauw klaar, om stipt uit 
te leveren in de regio. 
Alles in het teken van de Klant, want hier draagt men graag zorg 
voor de Klant!

Uw beste keuze!
Wij bieden u een totaalgamma
van verpakte vers- en 
diepvriesproducten, dranken, 
droge voeding en non-food.
Gericht op horeca, traiteurs, ...

Devisch Foodservice is lid 
van Oresto Food Partners,
de grootste groepering van
horecagrossiers in België, 
met een uitgebreid gamma 
van kwalitatieve private 
labelproducten aan sterke 
prijzen.

Naast afhaling ook dagelijkse
leveringen aan de Westkust 
en de Westhoek.

DE VISCH



Bekijk ons assortiment op 

WWW.DEVISCH.BE -> Kitchen and Tableware -> Klik op link


