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Catering en traditionele patisserie
In 1950 start Rocco Martinucci, als vervolg op het werk van vader Giovanni, 
een bedrijf gespecialiseerd in catering en patisserie in Specchia (Puglia in 
het zuiden van Italië). In de loop der jaren wordt het bedrijf onder zijn leiding 
uitgebreid en verder geprofessionaliseerd. Op dit moment staat de volgende 
generatie aan het roer. Kwaliteit, traditie, innovatie en respect voor het milieu 
staan centraal bij de ontwikkeling van de producten.

 
Ambachtelijk bereid en een gevarieerd assortiment
“Leren van het verleden om te kunnen bouwen aan de toekomst” is de  
bedrijfsfilosofie van Martinucci. In al die jaren heeft men middels ambachtelijke 
bereidingswijzen, traditionele smaken en ingrediënten een kwalitatief  
hoogstaand assortiment aan patisserie en ijsdesserts op de markt gebracht. 

Bij ons kun je genieten van het Martinucci-assortiment bestaande uit  
Italiaanse cheesecakes, tiramisu, sacher gebakjes en Italiaanse taarten.

 
Dudok Patisserie
Het begon allemaal ruim 28 jaar geleden, aan de Meent in Rotterdam. In een 
klein hoekje in de eerste vestiging van café brasserie Dudok startten ze met 
het bakken van de heerlijke Dudok Appeltaart voor hun gasten. De appeltaart, 
gebakken volgens een geheim recept, werd al snel beroemd. Ook buiten de 
stadsgrenzen kwamen lekkerbekken op deze taart af en inmiddels is hun 
appeltaart in heel Nederland een begrip.

Bij Dudok Patisserie houden ze van bakken! Dagelijks zetten ze hun  
vakmanschap dan ook in om heerlijke lekkernijen te maken en te verbeteren, 
dat doen zij op ambachtelijke wijze en alleen met natuurlijke ingrediënten.

dolce



Torta Limone Meringa  4.0 
Citroentaart met citroenroom bedekt  
met citroen meringue.

Cheesecake New York  4.0 
Traditionele naturel cheesecake. Heerlijk zachte  

roomkaas en ricotta crème op een biscuitbodem.

Tart Ricotta e Gocce Cioccolatto  4.0 
Taart met ricotta en stukjes 
donkere chocolade.

Tiramisù al Mascarpone  4.4 
Tiramisu-gebakje van mascarpone en zabaglione  

crème op lange vingers met espresso, bedekt met  
een laagje cacao.

DOLCE SPECIALE 

Sacher bol  4.4 
Gebakje van chocoladecake met abrikozenjam,  
overgoten met pure chocolade.

Dudok Appeltaart  3.8 
Op ambachtelijke wijze bereide taart met  

verse appels, rozijnen en kaneel, afgedekt  
met een heerlijke kruimellaag.

M A R T I N U C C I 

Maestri pasticceri 
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Patisserie 

Kijk in de vitrine voor ons complete patisserie aanbod


