Supermarkt Spegelaere
innoveert met gloednieuw
versconcept in Oostende

spegelaere

Versmarkt opent de deuren
Eén van de grootste troeven van Supermarkt Spegelaere, met
vestigingen in Oostende, Oudenburg, Jabbeke en Eernegem,
is sinds jaar en dag hun focus op dagverse (streek)producten
van topkwaliteit. Omdat het familiebedrijf op dat vlak wil
innoveren en trendsetter wil blijven, breidde het Oostendse
filiaal zopas flink uit. Op dinsdag 11 december opende Spegelaere haar ‘Versmarkt’. Het is meer dan gewoon een nieuwe afdeling. Het is een gloednieuw winkelconcept, uniek in
de regio en zelfs in België. Want het is een winkel binnen de
winkel waarbij alles van versproducten werd gegroepeerd op
een overzichtelijke manier, waar je een zee van ruimte hebt
en de indeling voor een aangename winkelervaring zorgt.
De familie Spegelaere deed voor dit versconcept en frisse winkelinrichting inspiratie op overal in Europa, waaronder Barcelona en Milaan. De goed uitgekiende indeling wijst je vlot de weg naar het grootste aanbod
vers vlees, vis, groenten, fruit, brood en banket.
Naast de honderden producten in de zelfbediening, kan je ook
bij het personeel aan de toonbank bediend worden op uw wens.
Alle bereidingen worden ambachtelijk in huis gemaakt en de
versmarkt beschikt ook over een ‘warme bakkerij’. Men investeerde immers in ovens die ook de ambachtelijke bakkers gebruiken. Verser en kwaliteitsvoller kan niet. De hele dag door worden
er vers brood en aanverwante producten gebakken. Eén van de
specialiteiten van deze versmarkt zijn ook de ter plaatse met de
fijnste ingrediënten samengesteld en vers gebakken pizza’s.
Omdat de geur van het vers gebakken brood en de aantrekkelijk uitgestalde vis, vlees en charcuterie je het water in de mond
doet krijgen, creëerde Spegelaere in deze versafdeling ook ‘The
Place’. Het is een gezellig ingerichte plek in de winkel, met de
uitstraling van een tearoom waar je in de winkel aangekochte

versproducten in selfservice kan eten. Er prijkt een microgolfoven om iets snel op te warmen. Een aanrader in ‘The Place’
vormt zeker het lekker geurige kopje koffie voor slechts 1 euro.
Bij de bouw en inrichting is ook het ecologische aspect
niet uit het oog verloren. Bewijs hiervan is de keuze voor
natuurlijk daglicht, energiezuinige ledverlichting en de keuze voor niet milieubelastende koeling met speciaal gas.
Binnenkort wordt ook de rest van de winkel onder handen genomen, met name de volledige vernieuwing van de afdelingen
droge voeding en dranken. Tegen Pasen moet deze operatie
achter de rug zijn en is de Oostendse vestiging van Supermarkt
Spegelaere ook de komende jaren weer dé supermarkt met de
grootste keuze in dagverse topkwaliteit aan een eerlijke prijs.
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