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THE HOUSE OF STOEMP & BALLEKES

WWW.BALLSNGLORY.BE

DO YOU  
HAVE THE  

BALLS?
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Als kleinzoon van echte boeren en 
zoon van een slager, zit het klaar-
maken van vlees me in het bloed. 
Als kind keek ik altijd uit naar de 
traditionele gehaktballen van mijn 
grootmoeder, en nu zijn ze nog steeds 
mijn lievelingskostje.

Op mijn negentiende, in 2006, begon 
ik mijn allereerste zaak. De wereld 
van concept en catering ging voor 
me open. Ik leerde de kneepjes van 
het vak en draaide mee op topevene-
menten over heel de wereld. Lang-
zaamaan leerde ik dat "handcrafted 
food" wereldwijd erg gesmaakt werd. 
Tijd om terug te keren naar mijn 
roots. Ik bracht de rust, het vakman-
schap en de authenticiteit van de 
boerderij van mijn grootouders naar 
de urban jungle.

Balls & Glory combineert het beste 
van verschillende werelden. We zijn 
geen shop, we zijn geen take-away, 
we zijn geen delivery, we zijn geen 
restaurant. We zijn het allemaal.

Onze ballen zijn de perfecte mix van 
vers, artisanaal gehakt en smakelijke 
vullingen. Ze zijn legendarisch, maar 
èchte hospitality is een metier, een 
dagelijks teamwerk. Daarvoor zijn we 
op zoek naar partners. Mensen zoals 
jij ... met glory in het bloed. Do you 
have the balls?

Wim Ballieu 
Your craftsman of glory

“ECHTE TRADITIONELE 
GEHAKTBALLEN, GEVULD 

MET ONZE FAVORIETE 
INGREDIËNTEN. DAT IS 

BALLS & GLORY.”
Wim Ballieu
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THE HOUSE OF  
STOEMP & BALLEKES

Wij Belgen verzamelen ons 
maar al te graag rond de 
tafel. Voor een feest, voor 
een goed gesprek, voor 
troost of een familiediner. 
Elke lokale vereniging kent 
zijn eigen souper of eetfes-
tijn. Grote porties stoemp 
zitten in onze cultuur in-
gebakken. Onze eetcultuur 
zorgt voor eenheid, sfeer 
en gezelligheid. Dat gevoel 
vergeet je nooit. 

“VERBONDENHEID. DAT IS BALLS & GLORY.  
SAMEN GEZELLIG AAN EEN GROTE TAFEL, 
MET EEN GEHAKTBAL & STOEMP. DAT ZIJN 
ONZE ROOTS, DAT IS ONZE CULTUUR”

Een gehaktbal maken is met je handen 
aan de slag gaan, zelf het vlees kneden. 
Ondertussen kan je even mijmeren over 
de recepten van je moeder, die je op jouw 
beurt zal doorgeven. Pas je ze nog wat 
aan met een eigen draai? Of vind je dat 
de perfectie al bereikt is? Een gehaktbal 
verbindt ons. Met elkaar, met ons verle-
den, heden en toekomst. 

Een sterk basisrecept is de 
sleutel tot de perfecte bal.

De traditionele gehaktbal is een icoon van onze Belgische 
eetcultuur. Grootmoeders scoren al generaties met hun 
ballekes in tomatensaus, hun boulettes liégoises of hun 
fricandon met kriekskes. Een Belg weet hoe hij varkens 
moet kweken met het perfecte vlees en hoe hij de beste 
patatten uit de poldergrond moet rooien. 

ONLY THE ESSENTIALS
De gehaktbal staat voor eenvoud 
en puurheid. Je moet je leren be-
perken tot de essentie. Zorgvuldig 
de juiste ingrediënten kiezen en 
samenwerken met gepassioneerde 
boeren. Dat is voor mij de basis 
van onze pure, lekkere keuken. Bij 
Balls & Glory gaan we op zoek naar 
de juiste balans, steeds lekker en 
gezond. Daarom werken we altijd 
met seizoensgebonden producten.
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WIM HAD THE  
BALLS TO GET  
IT ALL STARTED

Ondertussen heb ik al heel 
wat uitgeprobeerd, van 
varkensvlees tot vegeta-
risch en van klassiek tot 
exotisch. Een ding hebben 
alle gerechten gemeen: de 
passie voor écht eten. Want 
een bord dampende stoemp 
met een gehaktbal voelt 
nog altijd aan als thuisko-
men. Het katapulteert me 
terug naar mijn kindertijd. 
Dit nostalgische gevoel en 
deze passie zijn volgens 
mij de redenen waarom 
Balls & Glory meteen zo 
goed onthaald werd. 

Rare blikken waren er ook, toen ik vrienden voor het eerst 
over Balls & Glory vertelde. “Één gerecht? Dat is het? Kan 
dat zelfs wel?” klonk het dan. Maar ik zag het als een uit-
daging, vanuit mijn expertise. Ik moest en zou de limieten 
van de iconische gehaktbal opzoeken. 

Wim heeft de 
nationale gehaktbal 
heruitgevonden.

11.07.1986
De vakanties op de boerderij 
van mijn grootouders, dat 
is waar het allemaal begon. 
We waren er omringd door 
koeien, kippen en natuur. 

04.02.2012
Het eurekamoment. Wat als ik mijn vaders 
recept voor gehaktballen combineer met de 
techniek van een moelleux au chocolat? Na 
de eerste test wist ik het zeker: dit is het!30.04.2012

D-day. De officiële opening 
van de eerste Balls & Glory 
in de Sint-Jacobsnieuw-
straat, Gent. Een dag met 
heel wat stress, maar ook 
heel wat voldoening.

12.07.2012
Balls & Glory werd genomi-
neerd voor de gouden palm 
voor het meest innovatieve 
restaurantconcept. Ik kon het 
bijna niet geloven. Een teken 
dat we goed bezig waren. 

25.09.2014
Dit was de start van een kort Amerikaans 
avontuur. Samen met twee vrienden trok ik 
naar TomorrowWorld. Hier draaide ik ballen 
voor een nieuw publiek. 

01.10.2015
Deze keer richtte ik mijn 
pijlen op Leuven. Dat leek 
me een logische stap. Zo 
hebben de studenten ook 
eens iets anders dan friet, 
pita of pizza.

25.08.2016
Na drie jaar voelde ik me 
helemaal thuis in onze 
mooie hoofdstad. Balls & 
Glory Brussel was een feit. 

 

05.04.2017
Het was eindelijk zover. 
Balls & Glory had een  
“eigen” boerderij met “onze 
varkens”. Mieke brengt haar 
varkens groot in de open 
lucht en enkel met kwali-
teitsvoer. Topkwaliteit dus. 
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OUR VALUES

YUMMY QUALITY IN  
SLOW FOOD!
Elke bal ovengebakken gedurende 27 minuten, 
ieder uur dagverse stoemp en enkel de allerbes-
te ingrediënten: slow-food is our middle name.

WE SERVE FAST  
WITH LOVE
Niemand wacht graag lang op zijn maaltijd. 
Daarom beperken we de keuzes en zorgen 
we voor een ijzersterke voorbereiding. Snel 
serveren betekent niet dat de klant maar een 
nummer is. Ah neen. 

COMMUNAL DINING
Hier moet je niet met tafels zitten schuiven 
om samen te kunnen zitten. Onze restaurants 
zijn voorzien van lange tafels waar verschil-
lende groepen zonder problemen samenzitten. 

KEEPING THE SUPPLY 
CHAIN SHORT
Waarom zou je vlees importeren als je ook 
met boerderijen van hier kan werken? Minder 
transport betekent minder CO2-uitstoot, 
maar ook versere producten.

Wanneer je een Balls & Glory binnen-
stapt, merk je dat het er nogal atypisch 
aan toegaat. Dat komt omdat we stevig 
vasthouden aan onze principes. KISS

Keep it stupid simple: we 
houden het graag eenvoudig. 
Strakke logistiek, to the point 
recepturen & duidelijke manu-
als. Less is more.

GLORIOUS  
EXPERIENCE
Bij Balls & Glory wandel je de 
keuken binnen. De potten en 
pannen tonen niet enkel dat 
we verse gerechten brengen, 
bij Balls & Glory moet je je 
thuis voelen. 

TRUSTWORTHY  
PROFESSIONALS
Als het bord zegt dat we open 
zijn, dan zijn we open. Ook al 
is het 5 minuten voor slui-
tingstijd. Zoals ze in het Gents 
zeggen: “Nie goan bestoa nie”. 

WE ARE PROUD
Als mensen ons concept nog 
niet kennen, leggen we dit met 
plezier even uit. Iedere klant 
wordt met respect en een 
glimlach behandeld.

“SLOW FOOD, 
FAST SERVED 
WITH LOVE.”
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WE ARE  
FAMILY
Werken is altijd fijner in een leuke sfeer.  
De sfeer moet niet alleen goed zitten in het 
restaurant, maar ook achter de schermen.  
Daarom is het voor ons belangrijk dat er een hecht team 
achter elke Balls & Glory staat. Iedereen draagt hier zijn 
steentje aan bij. Op je werk komen, moet toch zo’n beetje 
thuiskomen zijn. Je collega’s zijn meer dan collega’s, ze 
zijn je vrienden, je tweede familie. 

ASK THE EMPLOYEE
"Bij Balls & Glory werken is een 
hele nieuwe ervaring. Ik werk al 
een paar jaar in de horeca, maar 
dit is helemaal anders: de open 
keuken, de open bar, & zelfs de 
open “afwas” zorgen voor een 
optimale sfeer. Iedereen komt met 
plezier werken, & wordt niet in 
een “kelner”, “kok” of “afwasser” 
hokje geduwd, wat op mijn vorige 
job helemaal niet het geval was. 
Die flexibiliteit alleen al maakt 
hier werken waardevol." - Wendy
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DE LIEFDE VOOR DE NATUUR

BACK TO THE ROOTS
De beste gehaktbal begint bij de beste ingrediënten: geselecteerde 
boeren rond onze centrale keuken in het Meetjesland voederen onze 
varkens met min. 40% granen, aangevuld met draf en wei. Maar ook 
vegetarische ballen hebben een vaste plaats op onze kaart. 

HET VAKMANSCHAP VAN WILFRIED, PETER & JOHAN

HANDCRAFTED  & OVENBAKED
Gehaktballen smaken gewoon véél beter 
wanneer ze met de hand gemaakt worden. 
Met een sociaal project maken we deze 
arbeidsintensieve manier van werken 
ook maatschappelijk verantwoord. 

DE INNOVATIE & LIFESTYLE VAN WIM

FILLED WITH THINGS WE LOVE,  
BOUTIQUE PACKAGED
Het is de binnenzijde die telt! De zachte 
vulling die je in onze ballen terugvindt, 
maakt ze niet alleen ongelooflijk lekker, 
het is onze handtekening. Op die manier 
herken je een echte Balls & Glory ball! 

We behandelen onze ballen als 
echte schatten, high-level 
verpakkingen zetten het bij-
zondere karakter van 
Balls & Glory extra 
in de verf. 

DE PASSIE VOOR “PATATTEN” & “GROENZELS” 

RECHT UIT DE POLDERS
Stoemp smaakt het lekkerst met de 
beste ingrediënten. En zeg nu zelf. 
Zijn er betere patatten dan die van de 
polders? Onze patatten komen enkel uit 
echte poldergrond. 
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WE HAVE THE BALLS,  
YOU MAKE THE GLORY
Een restaurant runnen kan hectisch zijn. ’s Avonds thuis-
komen en dan nog beginnen nadenken over de volgende 
marketingcampagne of het nieuwe menu, onderhandelen 
met leveranciers en met banken. Daar kijk je niet naar uit? 
Geen zorgen, deze taken nemen wij voor onze rekening. 

Het model van Balls & Glory 
is geïnspireerd op een  
coöperatieve vennoot-
schap, die je vaak te-
rugvindt bij bvb. boeren 
& wijnbouwers: strong 
together. Ieder restaurant 
in onze groep (zowel de 

company owned, als de 
franchisepartners) betalen 
een bijdrage van 7% op hun 
netto omzet. 

Deze fondsen worden  
ingezet voor: 

PRODUCT & 
INNOVATION
Onze roots, de eigen boerderij, daar 
zijn we fier op. We hebben een 
centrale keuken waar iedere ball 
met de hand gedraaid wordt en 
voorzien van zijn beroemde vulling. 
We kregen hiervoor een BRC-label 
dat garant staat voor veiligheid en 
traceerbaarheid op topniveau. 

Wim schrijft maandelijks nieuwe 
recepten voor de stoemp, salads, 
limo’s, juices & cakes die in de stores 
gemaakt worden. Deze technische fi-
ches zijn een makkelijke leidraad om 
in jouw keuken aan de slag te gaan. 

De slagkracht van onze groep zorgt 
voor unieke partnerships: de scherp-
ste prijzen en de beste ingrediënten. 

COACHING & TRAINING
Vanuit HQ ondersteunen we jou 
in het recruteren en aantrekken 
van het juiste talent. Er worden 
maandelijks opleidingen voorzien 
voor zowel de starters als de meer 
ervaren werknemers. Dit doen we 
door doelgerichte training, bv. op de 
boerderij of bij één van onze leve-
ranciers, maar ook door uitwisselin-
gen tussen de verschillende stores. 

Jouw ontplooiing en die van je colle-
ga’s is ons doel. Maar we zijn er rots-
vast van overtuigd dat we ook van 
jou kunnen leren: strong together. 
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“ELKE BALL IS DE 
JUISTE MIX TUSSEN 

ARTISANAAL &  
INNOVATIE.”

Een sterk concept met de juiste 
innovaties, de beste producten 

en scherpe prijzen. 

MARKETING, COMMU-
NITY & STORYTELLING
Social media, website, blog, linkedin, 
SEO, CRM, order-platforms, respons 
en interactie worden globaal aange-
stuurd en uitgevoerd met veel moge-
lijkheden om lokaal aan te vullen. 

Naast de 2-maandelijkse thema- 
campagnes, worden er kookboeken, 
gadgets & online content aangeboden. 

We geven onze lokale partners graag 
het platform dat ze verdienen, in 
lokale & nationale pers.

IT, DEVELOPMENT & 
BENCHMARK
Onze IT is net zoals het concept een-
voudig maar zeer doeltreffend. Van-
uit de cloud werken we met mobiele 
applicaties die een vlotte werking 
garanderen in personeelsplanning, 
bestellingen, reservaties, boekingen, 
betalingen en rapportage. 

Meten is weten: het netwerk van 
de verschillende stores is dé ideale 
basis voor een vlot dagelijks beheer.
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MARKETING &  
INNOVATION
In onze marketingstrategie ligt de nadruk altijd op het product 
en de ervaring. De branding is in functie van de verschillende 
touchpoints. De merkidentiteit is volgroeid en Balls & Glory is 
visueel een A-merk. Franchising gaat steeds hand in hand met 
een lokale marketing. 

Naast een overall cam-
pagne vanuit het merk 
omtrent brand building en 
awareness, rollen we met 
de lokale vestigingen ook 
een aantal lokale acties uit 
en faciliteren we tools en 
templates om snel en lokaal 
te reageren op de markt of 
op hun noden. Zo faciliteren 
we fandom, met respect 
voor de local heritage.

Ideeën zijn altijd welkom. 
Balls & Glory is een familie 
waar iedereen het verschil 

“BALLS & GLORY IS EEN 
FAMILIE WAAR IEDEREEN 
HET VERSCHIL MAAKT.”

maakt. Je kan makkelijk notities delen met 
collega’s via ons IT-systeem en iedereen 
heeft inspraak.

Heb je bijvoorbeeld een geweldig idee 
voor een reclamestunt, dan kan je bij ons 
terecht. De ontwerpkosten dragen wij, jouw 
filiaal staat in voor de realisatiekosten.
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Soms voelt onze test-keuken wat aan als een laboratorium, 
waar gekke uitvinders steeds verschillende innovaties 
proberen, maar meestal gaan we keihard terug naar onze 
roots, gecombineerd met vakmanschap. 

Knalrode zure kriekskes in een family ball proppen, of ver-
se béarnaise ovenbestendig maken en in een balletje van 
pure waygu boetseren, we fight for the right!

OUR NEWEST DISHES
check       Seasonal Lamb: Deze ball van lamsge-

hakt is onze huidige limited edition. 
Wie weet wat de volgende wordt? 

check       Tricolore ball:  Deze nationale ball ser-
veren we uitzonderlijk met frietjes en 
enkel in de Belgische restaurants.

check      Asperges: Als ze er zijn, dan eten wij ze! 
De seizoenen bepalen welke groenten er 
in de salades en in de vullingen gaan.

Altijd op zoek naar 
productinnovaties en 

de juiste balans. 

THE STRONGEST 
TECHNOLOGY
Een close netwerk van zowel 
innovatieve start-ups als markt-
leiders helpt ons de markt steeds 
een stapje voor te zijn. We waren 
bijvoorbeeld de eerste in België 
met een barista-machine die 
automatisch zijn koffie maalde 
en portioneerde, we importeren 
de allerbeste warmeluchtovens 
voor de perfecte ball en we krijgen 
vaak complimentjes over onze 
verpakkingen die de totaalbele-
ving garanderen. 

NO MEAT NO LIMITS
Als het maar rond, gevuld & oven-
gebakken is! De vegetarische ballen 
zijn een vaste waarde in het menu 
en ook plant based, algen- , noten- 
en insectenballen zijn de revue 
gepasseerd. We blijven ver weg 
van de hypes, maar we zijn echte 
believers van de vooruitgang. Wim 
& zijn team zijn aan het lobbyen om 
de allereerste kweek-vlees-ball bij 
ons op het menu te krijgen.
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Als het om vastgoed gaat, is het voor één keer niet 
alleen de binnenkant die telt. Voor Balls & Glory zijn 
we steeds op zoek naar A-locaties. Wat bedoelen we 
hier precies mee? 

check        Grote open ruimtes, bij voorkeur hoekpanden. We 
hebben geen verdiepingen, kelders & stockages 
nodig. Max. 10 % van de ruimte is “hidden”.

check        Een pand met een topverhaal, zo maken we van bij 
het begin deel uit van de buurt.

check        Een ligging om u tegen te zeggen. Een A-locatie 
voor zowel lunch als dinner, met gelijkgezinde 
restaurants en shops in de buurt.

GentAntwerpen

Brussel

Antwerpen

Leuven

Elke Balls & Glory 
is uniek. We 
richten elk pand 
in met custom 
meubilair. Hierbij 
volgen we altijd 
dezelfde prin-
cipes. Weg met 
onnodige franjes. 
Bij Balls & Glory 
moet je tot rust 
kunnen komen 
in een moderne 
en inspirerende 
urban omgeving. 
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Ons interieurdesign is 
herkenbaar & uniek in zijn 
soort. Los van trends, lek-
ker eigenwijs, toch toon-
aangevend en een stevige 
peiler van het concept. De 
open keuken en de open 
bar zijn het bruisende hart 
van de store. 

Samen met de lange  
gemeenschappelijke tafel 
geven ze Balls & Glory 
zijn urban cool die je ner-
gens anders terugvindt. 
Licht, open en heden-
daags met een vette knip-
oog naar het rijke verle-
den van onze Belgische 
dagschotelrestaurants. 

Het zit ‘m natuurlijk in 
de details: street-art op 
de servetten, geperso-
naliseerde tegels, eigen 
ontworpen meubels en 
retestrak tableware. Ze 
vormen een dankbaar 
canvas om jouw eigen 
identiteit & ziel in de 
store te leggen. 
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Insid�  
OUTSIDE

De details geven  
de doorslag.
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WE BAKE 
YOU CRAZY

GOING BACK 
TO OUR ROOTS
Een weekendje op het 
platteland met de vrienden, 
dat klinkt als een vakantie! 
Welkom op het teamweek-
end. Tussen het bumper- 
ballen door, bezoeken 
we een aantal van onze 
kern-crafters & leveran-
ciers en fantaseren we over 
onze toekomst. We eindi-
gen met een “ball-of-the-
union”. Balls & Glory heeft 
een duidelijke visie waar-
binnen elke partner mee- 
beslist over de strategie. 

TRAINING  
TO BE THE 
VERY BEST
Naast de standaard coa-
chings over financiën, 
leiderschap of het maken 
van de lekkerste stoemp, 
doen we ook aan uitwisse-
lingen. Zo maak je kennis 
met je collega’s van andere 
filialen. Wie kennis wil 
vermenigvuldigen, moet 
bereid zijn deze te delen. 
Niet enkel onze patatten 
en wortels hebben kruis-
bestuiving nodig.

Balls & Glory staat bekend om zijn vlakke 
structuur. Geen onnodig dure hiërarchie, 
maar duidelijke afspraken, waarden & regels. 

Hoe bedienen we de klant het best? Wat is 
onze tone of voice? Hoe streven we naar het 
allerbeste product? De basis is terug te vin-
den in onze pocket bibles. Voor wij dieper 

willen duiken, hebben we online-learnings 
en fysieke coachingmomenten. 

Als iedereen weet wat van hem of haar 
verwacht wordt, draait alles veel vlotter. Zo 
vermijden we spanningen en behouden we 
de gemoedelijke sfeer. 

Spelen en trainen 
gaan hand in hand.

“EEN WEEKENDJE PLATTELAND: 
VAKANTIE OF TEAMBUILDING?”

JOINING 
THE FAMILY
Zoek je iemand 
voor jouw fili-
aal, maar weet je 
niet hoe je moet 
beginnen? Dat is 
helemaal geen 
probleem! Wij 
begeleiden je van 
het begin tot het 
einde. Of het nu 
met het schrijven 
van de vacature is 
of met het maken 
van de selectie, 
je staat er niet 
alleen voor. 

Bijleren op de werkvloer een stijve bedoening? Hell no!  
De - nu al legendarische - teamweekends, maar ook de wat 
drogere cursus financiën krijgen met een gezonde dosis pit net 
dat beetje meer. Bijleren is een job van elke dag. Stay sharp!
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WHAT’S ON  
THE MENU?

 CHOOSE YOUR BALL

FASHIONABLE BALLS
Iedere dag serveren we 4 soorten balls. Je 
kan kiezen tussen Classic Pork, Seasonal 
(porc, beef, lamb …) Crispy Chicken, Deli-
cious Veggie of Divine Vegan.  
Elke productgroep heeft een breed assor-
timent aan vullingen, die net zoals bij een 
modecollectie, 4 seizoenen telt.

 CHOOSE YOUR SIDE

DON’T BE A SISSY,  
EAT STOEMP 
Or stay fresh! Lang leve flexitarisme: een 
ball komt nooit alleen. Combineer hem met 
de Original Stoemp of een Tasty Salad. We 
leven met de seizoenen & koken ultravers. 
Dit betekent dus ook dat het menu iedere 
maand wijzigt.

 CHOOSE YOUR DRINK

F*CK COKE
Homemade lemonades, wines en Belgian 
Beers van ’t vat. Bij Balls & Glory serveren 
we geen traditionele frisdranken. Puur 
uit principe. Water & fruit vind je in iedere 
Balls & Glory gratis op tafel. 

FOOD
circle      Classic pork

circle      Seasonal (pork, 
lamb, beef, …)

circle      Crispy chicken

circle      Delicious Veggie of 
Divine Vegan

+ Original stoemp of  
Tasty salad

DRINKS
circle      Gratis water & fruit

circle      Huisgemaakte  
limonades

circle      1 jus van de dag

circle      3 Belgian Beers  
van ’t vat

circle      GÉÉN commerciële 
softdrinks 

EXTRA'S
circle      Bites & home- 

infused spirits

circle      Hot drinks &  
homemade cakes

circle      Frisco’s

circle      Belgian bun-balls  
& soup

circle      Ballenbuffet
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BALLS & GLORY STICKS! 
De Post-its op het menubord zijn een deel van 
onze identiteit. De sticky notes worden ter 
plaatse geschreven en wisselen vaak naar- 
gelang het menu van het moment. Zo voel je als 
klant de versheid en bovendien delen ze in de 
beleving van het aanbod, vers uit eigen keuken.

Freshest
MENU

NON NEGOCIALBES

NON NEGOCIALBES

NEGOCIALBES



Brussel
Leuven

Antwerpen

Gent
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SO… WHO HAS THE 
BIGGEST BALLS IN 
YOUR CITY?
HELLO, IS 
IT YOU I’M 
LOOKING FOR?
Balls & Glory blijft maar 
groeien. Vandaag België, 
morgen de wereld! Daarom 
ben ik op zoek naar en-
thousiaste franchisehou-
ders. Ben jij die persoon 
met horeca-ambities die 
klaar is om het verschil 
te maken? Contacteer me 
en dan spreken we eens 
af. Wie weet ben jij dan 
binnenkort eigenaar van je 
eigen Balls & Glory.

WHERE’S 
YOUR FAMILY?
 MULTISTORE / MULTISTORY 

Op dit moment vind je ons 
terug in vier steden. Ruben 
staat aan het hoofd van ons 
eerste restaurant in Gent, 
in Antwerpen leidt Nora 
alles in goede banen en 
onze tweede straffe madam, 
Wendy, zorgt voor de jong-
ste Balls & Glory in Brussel.

Vincent en Lieven voorzien 
de studenten dan weer van 
de nodige ballen in Leuven. 

Ten slotte heb je Gille die de 
ballen aan de man brengt 
via onze foodtrucks. 

Maar onze echte sterkte zit 
hem natuurlijk bij de basis: 

Koken zit in ons bloed. 
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Wim 
envelope wim@ballsnglory.com 

phone +32 483 605 955

Stephanie 
envelope stephanie@ballsnglory.com 

phone +32 479 391 305



WE’LL JUST SAY IT FIRST:

This is your 
chance to run 
a Balls & Glory 
‘cause we’re 
looking for a 
partner with 
an insatiable  
appetite for 
challenge, 
balls, fun and 
friendship.

Do you have the balls? Get in touch with our craftsman of glory 
Wim Ballieu (wim@ballsnglory.com) or go to ballsnglory.com


