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Lotus oÍtent
lroffiebàr in
Amerika
Lotus Bakeries is vast vàn
plan Amerika te veroveren
met zijn'koekje-bij'de-koffie-
concept' en opent vandaag een
eerste 'Biscoff Coffee Corner'
in san Flancisco. Biscoff, een
sanentrekking van'biscuit'
en toffee', is de Amerikaanse
merknaam van het legendari-
sche Maamse speculaaskoek-
je met roots in Lembeke.
KR|SÍOF Sl OEltS

Terwijl Lotus volop voet aan de
grond probeert te krijgen in het
Verre Oosten - elke bezoeker
van het Belgisch paviljoen op de
wereldtentoonstelling in Shan-
gai krijgt een Lotus-koekje aan-
geboderl vijfjaar geleden zorg-
de die tactiek op de Wereldexpo
in Aichi meteen voor de grote
doorbraak in Japan - zet Lotus
Bakeries al een nieuwe stap in
de verovering ván de wereld.
Vaadaag opent de kodjesfabri-
kant met een lokale partner ziin
eercte Nscof Cofee Coner op de
prestigieuze PItÀ 39, de trendy
wijk-aan-de-waterkant van San
Francisco. Biscoff, een samen-
trekkiflg van biscuit en cofee, is
de merknaam waaronder Lotus
zijn speculaaskoekjes in de Ver-
enigde Staten op de markt
brengt.

Nieuwe markt
De Vlaamse koekjesproducent
stak eerder toevallig de Grote

Plas over, toen Delta Aidines in
dejaren '8o de koekjes ontdekte
in ons land. De Amerikaanse
luchtvaartnaatschappij begon
ze uit te delen op haar vluchten
en de waag naar de speculaas-
koekjes steeg zienderogen.
Maar het 'traditionele' koekje
bij de koffie is in het land van
Obama nog lang niet zo inge-
burgerd als bij ons. De Blseof
Cofee Coraer n:óet óaar r^wvet
andering in brmgen.
'Wij krijgen elke dag gasten van
over de hele wereld over de
vloer,' zegt Scooter Simmons, ei-
genaar van de Sirnmons Family
\ry'aterfront Hospitality restau-
rants met wie Lotus Bakeries
North America nu in zee gaat.
'Het leek ons dus maar normaal
om de Europeanen ook hier het
genot van een kodie bij de kof-
fie te laten smaken en de koekjes
meteen te laten proeven door
mensen die ze nog niet kennen.'
Volgens Marco de Leeuw, exe-
cutive president van de Noord-
Amerikaánsè Lotus-vestiging,
is 'simmons Family de ideale
partner om het Europese koek-
je-bij-de-koffie-concept in de
Verenigde Staten op de kaart te
zetten.'
Te beginnen in San llancisco,
vanafvandaag.
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