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NATUURLIJK VAN ZEELAND’S ROEM

Roem van Yerseke is sinds 1942 tot op heden actief als familiebedrijf in de schelpdiersector. In deze 
periode is het bedrijf uitgegroeid tot één van Europa’s grootste spelers op de markt. Verse mosselen, 
oesters en garnalen spelen de hoofdrol. Ervaring, knowhow en toekomstvisie vormen de basis van het 
succes. Zo’n 150 mensen spannen zich dagelijks in om het beste resultaat te bereiken.

Roem van Yerseke is specialist in:

Mosselen
Verse mosselen, mosselconserven, diepvries mosselen, mossel-
specialiteiten en vers gekookt mosselvlees. Deze mosselvarian-
ten worden in verschillende maten, verpakkingen en smaken 
geleverd.

Oesters
Platte oesters (Ostrea edulis) en Creuses ‘Fines de Zélande’ 
(Crassostrea gigas). Verschillende soorten en maten zijn het 
hele jaar beschikbaar in de traditionele houten mandjes of in 
lekvrije verpakkingen.

Garnalen
De Hollandse garnaal (ofwel de grijze garnaal of Noordzee 
garnaal), MSC koudwatergarnalen en een breed assortiment 
aan tropische garnalen.

Om het u gemakkelijk te maken levert Roem van Yerseke ook 
convenience producten op basis van schaal- en schelpdieren 
en daarnaast een groot aantal aanverwante artikelen zoals 
mosselpannen, mosselkruiden, schelpdiervariatie, Japanse 
zeewiersalade (Chuka Wakame) en oestermessen.

Waarom kiest u voor Roem van Yerseke als partner?
•  Kwaliteitsgarantie door beheersing van het proces van 

kweek tot eindproduct.
•  Geografi sche spreiding met uitgestrekte kweekpercelen in 

Zeeland en de Nederlandse en Duitse Waddenzee.
• Roem van Yerseke is IFS gecertifi ceerd.
•  Toekomstgericht denken en handelen door het opzetten 

en uitvoeren van Aquacultuurprojecten met bijvoorbeeld 
MZI’s (Mosselzaad Invang Installaties) en Schelpdier 
Hatchery (Broedhuis voor schelpdieren).

• Promotionele ondersteuning van het merk Zeeland’s Roem.
•  Meedenken met u als partner als het gaat om acties, 

nieuwe verpakkingen, nieuwe producten.

Ondanks de vergaande automatisering staat persoonlijk 
contact bij Roem van Yerseke voorop. Ons verkoopteam 
staat altijd voor u klaar. De binnendienst voor telefonisch 
contact en de buitendienst maakt graag een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek.

Kijk op www.zeelandsroem.nl voor meer informatie over ons 
bedrijf en onze producten.

Roem van Yerseke
Uw betrouwbare zakenpartner, nú en in de toekomst!

Roem van Yerseke is op alle fronten klaar voor een succesvolle en duurzame toekomst!


