
Lotus opent eerste
koffiebar in Amerika
Lotus Bakeries is vast van plan Amerika te verove-
ren met zijn'koekje-bij-de-koffie-concept' en
opent vandaag een eerste BiscoÍf CoÍfee Corner in
San Francisco.

BRUSSEL I Lotus probeert vol-
op voet aan de grond te krijgen in
het Verre Oosten. Elke bezoeker
van het Belgisch paviljoen op ale
werelaltenloonstelling in Sj ang-
hai krijgt een Lotus-koekje aan-
geboden. Vijfjaar geleilen zorgde
die tactiek op de Werelalexpo in
Aichi meteen voor de grote door-
braak in Japan. Maar ook de VS
moeten voor de bijl.
Vandaag opent de koekj esfabri-
kant met een lokale partner zijn
eerste BiscoffCoffee Corner op de
prestigieuze PIER 39, de trendy
wijk-aan-de-waterkant van San
Francisco. Biscoff, een samen-
trekking mn biscuit eÍ\ coffee, is
de merknaam waaronaler l-otus
zijn speculaaskoekjes in de Ver-
enigde Staten op ile maÍkt brengt.

Nieuwe maÍkt

De Vlaamse koekjesproducent
stak eerder toevallig de grote plas
ovel, toen Delta Airlines in deja-
ren'80 dekoekjes ontdektein ons
land. De Amerikaanse luchwaart-
maatschappij begon ze uit te de-
len op haar vluchten en de vraag
naar de speculaaskoekies steeg
zienderogen.

Maar het traditionele' koekje bij
de koffie is in ale Verenigde Staten
nog lang niet zo ingeburgerd als
bij ons. De Biscoff Coffee Corner
moet daar nu verandering in
brengen.

ldeale partner

'IMij kdjgen elke dag gasten van
over de hele v/ereld over de vloer',
zegt Scooter Simmons, eigenaar
van de Simmons Family Water-
front Hospitality-restaurants
met wie Lotus Bakeries North
Ámerica nu in zee gaat. 'Het leek
ons dus maar normaal om ale Eu-
ropeanen ook hier het genot van
een koekje bij de koffie te laten
smaken en ale koekjes meteen te
laten proeven doormensen die ze
nog niet kennen.'
Volgens Marco de Leeuw, execu-
tive president vau ile Nooril-Ame-
rÍkaanse Lotus-vestiging, is'Sim-
mqns Family de ideale partner
om het Europese koekje-bij-de-
koffre-concept in de Yerenigde
Staten op de kaart te zetten.' (krs)
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