
Kijk eens met een frisse blik naar uw terras en zeg eens eerlijk: ziet het er nog fris uit? 
Heeft het een gastvrije uitstraling? Of is er ruimte voor vernieuwing? Onlangs heeft 
Okido Horeca- en Projectinrichting een brochure uitgebracht met daarin aandacht 
voor de nieuwste terrastrends. 

Nieuwste terrastrends 2018 volgens Okido

Okido is één van de belangrijkste groot-
handels/importeurs van horecameubilair 
van Nederland. Hun trendwatchers hou-
den de internationale horecatrends nauw-
lettend in de gaten. Het eigen inkoopteam 
vertaalt een en ander naar gedegen en 
betaalbaar meubilair, veelal naar eigen 
ontwerp. Okido ligt graag toe welke stijlen 
volgens hen de komende zomer de toon 
gaan zetten.  

Bohemian
De retro-/hipstertrend is nog steeds hot & 
happening. Voor de zomer wordt deze stijl 
heel mooi voortgezet in een Bohemian 
Furniture Style. Denk aan veel wittinten, 
Ibiza, botanische invloeden, hippies, een 
gevoel van vrijheid en diffuus zonlicht. 
Met het gebruik van natuurlijke materialen 
zoals hout, rotan of riet en een aankleding 
met kussens van leer, katoen en wol (natu-
rel uitstraling) en zachte bontjes voor een 
warme touch. 

Trendy Design
Deze interieurtrend is compleet het tegen-
overgestelde van de Bohemian Style. Dit 
is meer een sjieke, hippe hotelstijl. Mooie 
designstukken met een strakke vormge-
ving en van een superieure kwaliteit. Ge-
bruik mooie, felle kleuren. Een opvallend 
colourblock mag!

Vier-seizoenen functie
Het horecaterras heeft de laatste jaren een 
belangrijke vier-seizoenen functie verwor-
ven, mede door het rookverbod. Daar-
door blijft het terras ook bij slecht weer 
in bedrijf, al was het alleen maar voor de 
rokers. Dit heeft tot gevolg dat het terras 
er ook in de winter aantrekkelijk uit moet 
blijven zien. Het is geen ondergeschoven 
kindje meer, maar juist het visitekaartje 
van het bedrijf!

De hedendaagse gast wordt steeds veel-
eisender op het gebied van stijlbeleving. 
De concurrentie in de horeca is groot en 
de klant kiest meer op basis van ‘zien en 
gezien worden’. Een klant deelt zijn be-
leving direct op social media, dus je wilt 
ten allen tijde goed voor de dag komen. 
Voor een horecaondernemer is een catchy 
interieurstijl daarom van cruciaal belang. 
Denk goed na over wat je wilt uitstralen 
met je bedrijf. 

Scherpe en transparante prijzen
Okido is een groothandel die zelf impor-
teert. Daardoor kan men leveren tegen 
groothandelsprijzen en dat scheelt uiter-
aard behoorlijk in de portemonnee van de 
klanten. Volgens de visie van Okido wordt 
niemand beter van ingewikkelde korting 
constructies. Daarom hanteert men slechts 
lage winstmarges waardoor de klant direct 
een scherpe prijs krijgt. 

Hoge kwaliteit en snelle levering
Alle producten uit de uitgebreide collec-
tie meubilair voldoen aan de hoge eisen 
die de horeca en projectinrichting hieraan 
stelt. Juist omdat de gebroeders Ris zelf uit 

Mediterraans
Een heerlijke trendstijl, die uitnodigt tot 
een ontspannen levensstijl in een zonnige 
setting. Key-words van deze trend zijn: 
samen eten, loungen, tapas, zandkleuren, 
steen, blauw, zon & zee. De juiste sfeer 
verkrijgt u al gauw door de aanschaf van 
meubilair met ietwat ronde, zachte vor-
men.

Okido speelt in op trends voor 
 terrasinrichting

Project Totaal Okido Horecameubilair 
is een groothandel voor horeca en pro-
ject, gevestigd in Heerenveen. De broers 
Fons en Kees Ris bieden, samen met hun 
20-koppige team, kwalitatief hoogstaand 
meubilair voor een aantrekkelijke prijs. 
Okido’s internationale meubelcollectie 
bestaat uit hip, modieus meubilair, tijdlo-
ze klassiekers en eigen design. Ook op het 
gebied van terrasinrichting biedt Okido 
een zeer breed programma.

Fons Ris: ‘Horecaondernemers doen er 
goed aan om voldoende budget te reserve-
ren voor terrasinrichting. Het verdient zich 
snel genoeg terug! Wees bewust bezig met 
het creëren van een eigen, unieke stijl. Een 
stijl die een verlengstuk is van het interieur 
en inspeelt op de huidige trends. En ben je 
zelf niet zo creatief? Geen probleem, onze 
ervaren adviseurs helpen graag met het 
maken van een gedegen plan.”

de horeca komen, weten ze als geen ander 
waarop gelet moet worden bij de inkoop. 
Okido vindt het belangrijk om direct uit 
voorraad te kunnen leveren. Daarom be-
schikt men over een enorm groot pand, 
waardoor een groot deel van de collectie 
direct uit voorraad kan worden geleverd. 
Uiteraard geldt dat niet voor op maat ge-
maakt meubilair. 

Okido Horeca Outlet
Naast de showroom staat de even grote 
Okido Horeca Outlet. Daar kan men te-
recht voor zowel gebruikt als nieuw ho-
recameubilair met een uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding. De Okido Horeca 
Outlet biedt ook nieuwe restpartijen, fail-
lissementspartijen, showroomstukken, 
overjarige modellen en B-keus meubilair 
aan. De Okido Outlet toont aan dat een 
sfeervolle inrichting van een café, restau-
rant, hotel, bistro, strandtent, grandcafé, 
sportkantine, kerk, verenigingsgebouw of 
terras helemaal niet duur hoeft te zijn.

www.okidobv.nl
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Design & Prepress

Hoofd verkoop

Ongenode bezoekers in uw zaak? Voorkom dat uw 
gasten geconfronteerd worden met ongedierte.

 

Speciaal voor de Horeca pakken wij met ons 5-in-1 pakket het ongedierte aan, zodat uw gasten ongestoord van uw 
gastvrijheid kunnen genieten.

5-in-1 bestaat uit:
• Behandeling voor huismuizen
• Gelbestrijding Duitse kakkerlakken
• Gelbestrijding zwarte mieren binnen
• Detectie kruipende insecten
•  Vliegenbestrijding met professionele  

vliegenlamp Luminos 1 Pro

Geïnteresseerd? Stuur ons een mail of kijk op www.rentokil.nl/5in1

Wij weten als geen ander dat u niet zit te wachten 
op ingewikkelde ongediertebestrijdingssystemen. 
U gaat juist voor gemak, betrouwbaarheid en 
kwaliteit. En dat is precies wat 5-in-1 u kan 
bieden. Met 5-in-1 worden de 5 meest 
voorkomende ongedierte binnen uw branche 
bestreden.

0800 – 73 68 654 | www.rentokil.nl | info@rentokil.nl |     RentokilNederland |     nl_rentokil

Rentokil HO 01 17.indd   1 08-11-17   11:14
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Bartafels van NJOJ: doordacht,
demontabel en fraai

Ruime collectie parasols van 
Glatz

Hendi Lounge Heater

Ittalum: Dé terrasoverkapping
die schuift!

Gezelligheid? Dan mag de bartafel van NJOJ op uw terras niet ontbreken. De bartafels 
van NJOJ hebben een aantal unieke kenmerken. De dikke aluminium poten zorgen 
voor extreme stabiliteit en dankzij de twee stevige voetsteunen kun je urenlang aan de 
bartafel hangen zonder moe te worden. Onder elke hoek zijn twee handige haken om 
een jas of tas aan te hangen. 

Een Glatz parasol garandeert perfectie. Zowel in het design van de parasol als in de 
afwerking van de details.

De Hendi Lounge Heater zorgt voor een snelle en aangename warmte op het terras 
tijdens koude dagen of avonden.

Als horeca ondernemer heeft u veel zaken zelf in de hand. Maar aan het weer kunt u 
niets doen. Ittalum heeft voor u de oplossing. Met hun op maat gemaakte schuifbare 
terrasoplossingen zitten uw gasten met elke weertype behaaglijk op het terras.

Daarnaast zijn alle bartafels van NJOJ de-
montabel en staan zonder gereedschap 
binnen een minuut. NJOJ heeft namelijk 
een uniek kliksysteem ontwikkeld waar-
door elke tafel binnen vier  klikken staat. 
Handig als je de bartafel moet opslaan of 
wilt verplaatsen. Gedemonteerd nemen 
de bartafels van NJOJ nauwelijks ruimte 
in en door het lichte gewicht kan iedereen 
de tafel binnen 1 minuut opzetten en weer 
demonteren.

Prijswinnend Nederlands ontwerp
De NJOJ bartafel is een uniek en prijswin-
nend Nederlands ontwerp. Wereldwijd 
bestaan er geen vergelijkbare tafels. De 
bartafel is modulair en optioneel ook als 

De Lounge Heater heeft 
een compact ontwerp met 
een deur om eenvoudig 
de gasfles te kunnen ver-
vangen. Dankzij de twee 
wielen is de Lounge Heater 
gemakkelijk te verplaatsen. 
Deze terrasverwarmer van 
Hendi heeft een omvalbe-
veiliging, vlambewaking en 
vlambeschermer voor opti-
male veiligheid.

Een overdekt terras is een impuls voor uw 
omzet. Uw gasten kunnen immers in het 
voor- en najaar veel eerder buiten van de 
zon genieten. Ook bij regen of felle zon 
kunnen zij beschut op het terras blijven 
zitten. Met de schuifwanden kan ook de 
wind van het terras worden geweerd. Het 
terrasseizoen kan met een overkapping 
soms met wel vier maanden worden ver-
lengd. De investering is dus snel terugver-
diend!

Eenvoudige bediening
De dakpanelen kunnen eenvoudig met de 
hand of elektrisch open of dicht gescho-
ven worden. Met de afstandsbediening 
van het schuifdak kunnen ook de ver-
lichting en de infrarood terrasverwarming 
worden bediend. De daken zijn voorzien 
van een CE normering met executieklasse 
2. Hierdoor voldoen ze aan het hoogste 
kwaliteitsniveau.

eettafel op te zetten, binnen en buiten te 
gebruiken en oerdegelijk van kwaliteit. Le-
verbaar in 2 formaten: 60 x 140 x 108 cm 
en 60 x 180x 108 cm. 

NJOJ houdt zich voornamelijk bezig met 
het ontwerpen en vervaardigen van mooi 
en praktisch gebruiksmeubilair. Uitgangs-
punten zijn eenvoud, gebruiksgemak en 
duurzaamheid. Alle NJOJ producten wor-
den volledig in Nederland vervaardigd en 
hebben 3 jaar garantie op het aluminium 

onderstel. Daarnaast kan NJOJ alle onder-
delen uit voorraad leveren.

www.NJOJ.nl

Met meer dan 100 jaar ervaring in het 
ontwikkelen van parasols heeft het Zwit-
serse Glatz een ruime collectie parasols 
opgebouwd. Zowel bij de stokparasols 
als bij de vrijhangende parasols staat be-
dieningsgemak en design voorop. Glatz 
maakt gebruik van polyester stoffen in ver-
schillende kwaliteitsklassen. De modellen 
uitgevoerd in polyester stofklasse 4 staan 
voor hoogwaardige kwaliteit en een zeer 
hoge kleurechtheid.

www.glatz.ch

www.hendi.eu

Onderhoud door speci-
alisten
Ittalum wil u graag ont-
zorgen. Daarom kunt u 
ook het onderhoud van 
de overkapping uitbeste-
den aan de specialisten 
van Ittalum. Het bedrijf 
stelt aan hen zeer hoge ei-
sen. Zij zijn door het hele 
land verspreid en kunnen 
u daarom goed van dienst 
zijn in uw eigen regio. It-
talum is een op en top 

Nederlandse producent met betrouwbare 
levertijden, garanties en goede nazorg.

Ittalum biedt kortom de meest flexibele 
horeca-oplossing voor elk weertype. Bij 
mooi weer zit uw terras toch wel vol. Het 
verschil kunt u juist maken op de dagen 
dat het minder mooi weer is maar u toch 
de mensen weet vast te houden op uw 
terras. Daarom zijn al veel horeca on-
dernemers u voorgegaan en kunnen we 
wel spreken van een trend. Ittalum komt 
graag bij u langs om uw specifieke situatie 
te bekijken en een offerte op maat aan te 
bieden. Vergunningstrajecten en eventueel 
een visualisatie kan men ook voor u ver-
zorgen. Wilt u meer weten neem dan even 
contact op met Ittalum specialist Mike de 
Groot 0228-542194.

www.ittalum.nl 

Bestel nu een gratis proefpakket

www.ruhrgold.com/pakket

Proeven?

Bestel nu een gratis proefpakket

www.ruhrgold.com/pakket



www.glatz.ch   dc@glatz.ch   +41 52 723 66 33

ROOSTER KAAS.
NIET UW KLANTEN.
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RuhrGold Pils: Puur natuur en
goudeerlijk 

Met juiste parasols maken 
horecazaken het verschil

Terrasoverkapping met de look 
van hout en de duurzaamheid 
van aluminium

Urenregistratie met Cashr 
op de kassa

Steeds meer horecaondernemers kiezen voor bier van het puur nature RuhrGold. Mo-
menteel is RuhrGold verkrijgbaar in drie varianten: het lekkere Pils met de specifieke 
karaktervolle hopsmaak, een frisse Radler en een waanzinnige Weizen. Horecaonder-
nemers kunnen via www.ruhrgold.com/pakket/ nu een gratis proefpakket aanvragen. 

Kies de juiste parasol (en je terras loopt vol) is de titel van het nieuwe boek van Pierre 
Christiaens. Het is meteen ook de belangrijkste stelling van de bedrijfsleider van Symo 
Parasols: ‘Parasols kunnen een statement zijn, een straatbeeld, een herkenningspunt. Ik 
heb ook becijferd hoe snel de juiste parasol op een horecaterras zichzelf terugverdient.’ 

Een Cammargue terrasoverkapping van Renson uitgevoerd in wooddesign geeft een 
nieuwe touch aan een terrasoverkapping. Daklamellen en schuifpanelen combineren 
voortaan de duurzaamheid en kwaliteit van aluminium met de warme look van witte 
eik, natuureik of walnoot. 

Gewerkte uren bijhouden kan volgens Cashr het beste op de kassa. Cashr voegde deze 
nieuwe functie toe aan de online kassa app die beschikbaar is in de appstores van iOS 
en Android. Cashr wil werken in de horeca makkelijker maken door de bijzaken over 
te nemen zodat personeel en werkgever zich meer op de kerntaken in de zaak kunnen 
concentreren. 

Jan Remmelzwaal van RuhrGold: ‘Wij 
zoeken bevlogen horecaondernemers en 
festivalorganisatoren om samen een pure 
beleving neer te zetten. Echte liefhebbers, 
die het DNA van ons puur natuur Pils om-
armen in hun horecazaak of tijdens een 
evenement en zich daarmee echt willen 
onderscheiden.’ 

Drie varianten
Puur natuur en goudeerlijk. Dát is het ech-
te verhaal van RuhrGold! Pils en Bier, ge-
brouwen volgens het Reinheitsgebot met 
water uit de natuurlijke bronnen van de 
rivier de Ruhr. Een ideaal pils voor meer 
beleving in de horecazaak of tijdens een 
evenement. Ruhrgold is op dit moment 

‘Parasoloog’ Pierre Christiaens bundelt in 
zijn boek ruim 25 jaar expertise en know-
how met parasols voor horecazaken. Zijn 
bedrijf Symo Parasols is de meest bekroon-
de paralsolproducent onder de zon. 

Maestro dell’Artigianato
Het meest trots is Pierre op de ereti-
tel Maestro dell’Artigianato van de stad 
Rome. Symo Parasols creëert ook de be-
roemde Sywawa Sunbelievable Designpa-
rasols. In 2007 nomineerde Unizo Pierre 
Christiaens als meest Creatieve Onder-
nemer. Dit boek laat de horeca-uitbater 
meeprofiteren van zijn creativiteit én van 
zijn ondernemerszin. Want met de juiste 
parasol haalt die meer uit zijn zaak.

Hoe kies je de juiste parasol om je terras 
meer te laten opbrengen? Daarvoor geeft 
Pierre Christiaens 50 parasoltips. Hij hangt 

Om ongeacht de weersomstandigheden 
buiten te kunnen genieten, biedt de Ca-
margue terrasoverkapping van Renson de 
perfecte beschutting. De kantelbare dakla-
mellen kunnen open of dicht naargelang 
de zoninval of neerslag en de opties om 
af te werken met verticale doekzonwering, 
glazen panelen, Loggia schuifpanelen, au-
dio- en verwarmingselementen zijn einde-
loos.

Zeer duurzaam
Opgetrokken in aluminium zijn de Ren-
son terrasoverkappingen sowieso bestand 
tegen alle weersomstandigheden én uiterst 
duurzaam. Voor wie die duurzaamheid en 
kwaliteit toch wil combineren met de war-
me uitstraling van hout, is er goed nieuws: 

De nieuwe functionaliteit voor het regi-
streren van uren is eenvoudig in gebruik. 
Werknemers beginnen de shift van de dag 
door in te loggen op Cashr. Zij doen dat 
door gebruik te maken van hun eigen in-
logcode. Is de afgesproken werktijd achter 
de rug? Dan kan het personeel de tijdsregi-
stratie beëindigen door zich af te melden.

Flexibele werkkrachten
“Onze klanten werken vaak met flexibele 
werkkrachten die verschillende diensten 
draaien naar gelang er personeel nodig is. 
De urenregistratie werkt in het voordeel 
van beide partijen. Zowel personeel als de 
werkgever hebben invloed op het gewerk-
te aantal uren”, vertelt de productmanager 

verkrijgbaar in drie vari-
anten: Pils, Radler en een 
Weizen. Ruhrgold is ver-
krijgbaar als tankbier, in 
vaten van twintig of vijftig 
liter en in flessen van 33 
cl. 

Evenementen
RuhrGold beschikt over 
alle middelen om van 
elk evenement een groot 
succes te maken: mobiele 
bars, buffetten, bierbo-

men, plastic bekers of glazen,  zee- en 
koelcontainers voor opslag en zelfs een 
compleet ingerichte keukenunit. Remmel-
zwaal: ‘Jouw evenement, nu nog op de 
tekentafel, net gelanceerd of al een begrip 
in Nederland, wij denken en doen graag 
mee. Want samen kom je immers verder! 
Met elkaar maken we er een geslaagd eve-
nement van. Net even anders dan anders, 
waar iedereen rechts afgaat, gaan wij naar 
links.’

Nieuwsgierig geworden? Bestel nu een 
gratis proefpakket:

www.ruhrgold.com/pakket/

zijn tips op aan het levensechte verhaal 
van Kim en Jamie die pas gestart zijn met 
een nieuw restaurant en nog moeten le-
ren van hun beginnersfouten. In het boek 
vinden ze technische tips over afmetingen, 
formaten en parasolvoeten. Het boek geeft 
kleuradvies en tips voor waterdichte para-
solstof. 

Parasolquiz
De geschiedenis van de parasol komt aan 
bod in een ‘historische parasolquiz’. Alar-
merende krantenartikelen waarschuwen 
voor soms dodelijke gevolgen van weg-
waaiende parasols. En het boek toont ook 
prachtige designparasols en parasols uit 
de kunst. Anti-diefstaltips, onderhoudstips 
en creatieve financieringstips maken het 
boek compleet.   

www.symoparasols.com

voortaan zijn zowel 
de kantelbare lamel-
len in het dak als de 
lamellen in de Log-
gia schuifpanelen 
verkrijgbaar in alu-
minium uitvoering, 
maar met de warme 
uitstraling van hout. 
De ‘Wooddesign’-
afwerking is verkrijg-
baar in 3 verschil-
lende houtprints: 

witte eik, natuureik of walnoot. Ook wie 
verlichting in de daklamellen wil integre-
ren, kan voor een Wooddesign-uitvoering 
kiezen. Net als de Camargue zijn trou-
wens ook de Algarve en de Skye terras-
overkappingen in Wooddesign-afwerking 
verkrijgbaar. 

www.renson.be

van Cashr. De werkgever heeft zo inzicht 
in de besteedbare uren van het personeel. 
Als Cashr ook gekoppeld is aan de online 
boekhouding, kan de registratie naadloos 
op de salarisadministratie aansluiten.

Telscherm
Naast de registratie van gewerkte uren is 
in de nieuwste Cashr versie ook de func-
tie opgenomen voor het optellen van geld. 
Dit scherm is bereikbaar via de kasop-
maak (dag of tussentijdse afslag) en vormt 
een handige aanvulling op de telling. Ie-
dere muntsoort en bankbiljet wordt opge-
teld, waarna onder de streep de som van 
het contante geld wordt vastgelegd.

Het inbouwen van nieuwe functies komt 
mede tot stand op verzoek van klanten. 
Cashr neemt verzoeken van klanten mee 
in iedere nieuwe ontwikkelronde van de 
online kassa-applicatie. Maandelijks komt 
er een update de software uit.

www.cashr.nl
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Comfortabel én behaaglijk 
buiten zitten met zitkussen 
Stoov

Waterafstotende terraskussens 
op maat voor de horeca

Kaldi introduceert vier 
nieuwe specialty coffees

Zelfstabiliserende onderstellen 
oplossing voor wiebelende tafels

Steeds meer terrassen bieden hun gasten een warm welkom met een Stoov warmtekus-
sen. Het Stoov warmtekussen verwarmt door middel van een oplaadbare batterij en 
verbruikt maximaal 12 Watt. Ter vergelijking; traditionele terrasverwarming verbruikt 
tot wel 100 keer meer.

KUSzzz heeft zich gespecialiseerd in waterafstotende terraskussens op maat voor de 
horeca branche. De kussens zijn makkelijk schoon te maken en uitermate geschikt voor 
intensief gebruik op een terras. Mooie kussens op het terras zijn uitnodigend en zorgen 
dat gasten langer blijven zitten. Dit betekent meer omzet en terugkerende klanten. De 
kussens hoeven niet naar binnen te worden gehaald bij een regenbui.

De Nederlandse koffiemarkt is sterk in ontwikkeling, een trend die we internationaal 
al langer zien. Koffie wordt volop geschonken en gedronken en barista’s verheffen hun 
vak tot een ware kunst. Allerlei koffiespecialiteiten maken assortimenten steeds com-
pleter, zo ook die van Kaldi. 

Misschien is het goed voor de drankomzet want de drank wiebelt gemakkelijk over de 
glazen. Een ander voordeel kunnen wij niet bedenken. Ergernis nummer 1 op het hore-
caterras zijn wiebelende tafels. 

De temperatuur van het Stoov warmtekus-
sen kun je zelf instellen. Stoov verwarmt 
mensen in plaats van de lucht. Dankzij het 
zachte verwarmde kussen, gemaakt van 
stevig en waterafstotend materiaal, is het 
een zeer geschikte metgezel op het terras 
op het kleed bij een kampvuur of op de 
boot. 

Stoofje
Dankzij het Stoov warmtekussen zitten 
uw gasten er lekker warmpjes bij. Ook 
als zij op wat frissere momenten van uw 
horecaterras willen genieten. Oprichter en 
bedenker Teun van Leijsen: ,,Ik had nog 
zo’n stoofje staan van mijn opa en ineens 
bedacht ik me dat ons warmtekussen het 
stoofje van de toekomst is. Door de ‘f’ te 
vervangen door de ‘v’ krijgt het merk een 
internationale uitstraling, want de ambi-
ties van Stoov reiken verder dan alleen de 
Nederlandse markt.’’ 

Dutch Design  
Het Stoov warmtekussen is 40 (l) bij 40 
(b) centimeter en is voorzien van een 
wasbare kussenhoes die je gemakkelijk af 

Uniek is dat de terraskussens aan beide 
kanten gebruikt kunnen worden. Dat biedt 
variatie en praktische voordelen. Het is 
ook mogelijk om de kussens te voorzien 
van een geborduurd bedrijfslogo. Bordu-
ren geeft een chique uitstraling en draagt 
bij aan de herkenbaarheid van een terras. 
De stoffen zijn weerbestendig en beschik-
ken over uitstekende ultraviolet blokke-
rende middelen tegen de effecten van UV 
straling. Daardoor kunnen ze langdurig 
aan zonlicht en weersinvloeden blootge-
steld worden zonder dat de intensiteit van 
de kleur verandert.

Elk kussen is handwerk en moet nauwkeu-
rig worden opgemeten zodat het precies 

Kaldi komt namelijk met vier nieuwe spe-
cialty coffees, die onderscheidend zijn 
door hun kwaliteit en zeldzaamheid. De 
nieuwe koffies uit Colombia, Nicaragua, 
Papua New Guinea en Zimbabwe vullen 
de bestaande koffielijn aan, qua sterkte en 
smaaktonen.

Wat is specialty coffee?
Koffie is nog nooit zo van kwaliteit geweest 
als nu. We weten meer dan ooit over het te-
len van koffie en hebben toegang tot meer 
verschillende koffieplantsoorten en speci-
alistische teelttechnieken. Koffiebranders 
blijven het brandproces verbeteren. In 
espressobars wordt echt goede koffie ver-
kocht en er wordt gebruik gemaakt van de 
beste apparatuur. De kwaliteit en beleving 
van een kopje koffie is de afgelopen jaren 
dus sterk veranderd. Specialty coffees zijn 
koffies die worden bepaald door kwaliteit 
en unieke smaakeigenschappen, van het 
productieproces tot het branden en van 
het zetten tot aan het serveren. Hun oor-
sprong (het terroir waarin de koffieplant 
is verbouwd) is belangrijk, omdat dit vaak 
hun smaak bepaalt.

kunt ritsen. De warmtekussens zijn op dit 
moment in 3 kleuren verkrijgbaar: char-
coal (zwart), graniet (grijs) en ashe (beige). 
Speciaal voor de horeca heeft Stoov een 
docksysteem ontwikkeld waarin alle kus-
sens eenvoudig kunnen worden bewaard 
terwijl ze zichzelf draadloos opladen. De 
kussens zijn naar Dutch Design en worden 
in Nederland gemaakt. De warmtekussens 
worden allemaal met de hand geassem-
bleerd. Alle onderdelen zijn los vervang-
baar. Stoov biedt 24 maanden garantie op 
haar producten. 

Terras try-out   
Stoov biedt horecaondernemers de kans 
om uit te testen hoe blij hun gasten wor-
den van de behaaglijke warmtekussens. 
Op www.stoov.com kan een gratis terras 

try-out worden aangevraagd. Zo kunnen 
de Stoov warmtekussens op een vrijblij-
vende manier worden aangeboden aan 
uw gasten. 

www.stoov.com

past in een horecastoel. Door jarenlange 
ervaring zijn de meeste stoelmaten wel 
bekend. ‘Komt het toch voor dat de maten 
van een stoel nog niet bekend zijn bij ons, 
dan kom ik persoonlijk opmeten’, zegt 
Erik van der Horst, eigenaar van het be-
drijf. ‘Het moet gewoon perfect zijn. Dus 
de beste materialen, met de hand gemaakt 

en uniek. Dat is niet het goedkoopste pro-
ductieproces, maar je hebt er uiteindelijk 
veel langer plezier van’.

www.kuszzz.com 

Herkenbare, bijzondere koffie
Kaldi selecteerde een koffie uit Colombia 
van de La Alsacia plantage. De koffie heeft 
smaaktonen van melkchocolade, is fruitig 
en complex zoet. De tweede koffie komt 
uit Nicaragua. Door een late oogst is het 
proces van rijping langzamer, waardoor 
een verrukkelijke smaak van chocolade, 
citrus, honing en walnoot in elke rijpe bes 
ontstaat. De derde koffie komt uit Zimbab-
we. De combinatie van goede groeivoor-
waarden, hoogte, vruchtbare grond en de 
huidige verwerkings- en graderingstech-
nologie rondom de stad Chipinge maakt 
het mogelijk om een zeer onderschei-
dende koffie te produceren, met frisse 
smaaktonen van citrus, wijn en hazelnoot. 
De vierde en laatste koffie komt uit Papua 
New Guinea. De koffie van de Sigri plan-
tage wordt internationaal erkend als een 
gastronomische koffie die gelijk is aan de 
beste van de wereld. De koffie heeft frui-
tige en zoete smaaktonen, is kruidig com-
plex en heeft een body. Alle koffiebessen 
worden handmatig geselecteerd en lang-
zaam en gelijkmatig gedroogd.

Vorig najaar won Hans Tietema, oprichter 
van Kaldi, de European Coffee Award voor 
zijn uitzonderlijke bijdrage aan de Euro-
pese koffie industrie. De nieuwe koffies 
zijn hiermee het bewijs dat de winst een 
enorme motivatie is om verder te ontwik-
kelen in koffieland. De specialty coffees 
zijn verkrijgbaar bij de Kaldi vestiging bij 
jou in de buurt of te bestellen in de web-
shop.

www.kaldi.nl

Leg de bierviltjes maar 
weer op de tafels en 
niet meer eronder... Met 
het zelfstabiliserende 
onderstel Nadine biedt 
Homint een oplossing 
voor wiebelende tafels 
op het horecaterras. 
Nadine is een uniek 
tafelonderstel voor op 
het horecaterras. Het 
onderstel is zelfstabi-
liserend. Met één be-
weging zet je de tafel 
stabiel neer op je terras. 

Simpel in gebruik met een doeltreffend re-
sultaat. De werkwijze is heel simpel: Zet 
de tafel neer en druk even stevig op het 
blad. De tafel zal vervolgens recht staan 
op ondergronden met een verschil tot 15 
mm.

www.homint.nl
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VEILIGHEID & GEMAK

veilig

goedkoop

glashelder

herbruikbaar

milieuvriendelijk

Coppo-Juveniel is dé specialist op het gebied van 

onbreekbare, herbruikbare kunststof drinkglazen 

voor de horeca, evenementenbranche en catering. 

Voor het complete assortiment, proefpakket of online bestellen 
kunt u terecht op onze website:  WWW.COPPO.NL

Duivendijk 9  5672 AD Nuenen • T 040 284 27 31 • E info@coppo.nl

nl

De slimme kassa die meer oplevert

Overzicht

Service

Efficiëntie

Veiligheid

Gemak

Mobiliteit

Vraag naar onze demo-mogelijkheden: 0346-258085 / www.Cashr.nl
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Fletcher Hotels neemt 5
hotels van Eden Hotels over

Bram Ladage opent nieuwe 
Rotterdamse vestiging in 
oude slagerij 

Fletcher Hotels koopt vijf hotels van Eden Hotels. Met de overname van deze hotels 
komen er 350 kamers bij en staat de Fletcher groep op 87 hotels. Voor Eden Hotels 
is dit de laatste stap naar de nieuwe positionering als Nederlands familiebedrijf met 
stadshotels. 

Patatliefhebbers in Rotterdam kunnen nu ook de versbereide Bram Ladage frieten sco-
ren aan de Schiedamseweg 50. De bekende patatformule opende hier eind februari een 
nieuwe vestiging. 

Fletcher koopt van twee hotels zowel de 
exploitatie als het vastgoed, van drie hotels 
wordt alleen de exploitatie overgenomen. 
Het gaat om Hotel de Broeierd in Ensche-
de, Hotel Holthurnsche Hof in Nijmegen, 

Hotel Mooi Veluwe Putten, Hampshire 
Hotel 108 Meerdervoort in Den Haag en 
Hampshire Hotel Emmen. Alle vijf hotels 
gaan per 16 april 2018 verder onder de 
Fletcher-vlag. Deze overname heeft geen 
nadelige gevolgen voor het personeel.

Enorme verrijking
Rob Hermans, CEO van Fletcher Hotels: 
“Wij zijn zeer verheugd dat we deze ho-
tels vanaf 16 april 2018 mogen verwelko-

Onlangs werd de opening feestelijk ge-
vierd met een heuse housewarming. De 
voormalige slagerij van Gerard Nettenbre-
ijer is omgetoverd tot patatwinkel, waar hij 
samen met zijn zoon en dochter de scep-
ter zwaait. ‘‘Omwonenden konden niet 
wachten op de opening en tikten regelma-
tig op de ruit om te vragen of het al bijna 
zover was’’, vertelt Gerard enthousiast. 

men bij Fletcher Hotels. Juist omdat de ho-
tels alle vijf uniek zijn en zich op prachtige 
locaties bevinden, zullen de hotels een 
enorme verrijking zijn voor Fletcher”.

Léon Dijkstra, CEO van Eden Hotels, over 
de verkoop: “Dit is de laatste stap die we 
moeten zetten om tot een duidelijke posi-
tionering van Eden Hotels te komen. Nu 
zijn we helemaal klaar voor de toekomst 
en uiteraard blijven we ambitieus. Op de 
lange termijn willen we uitgroeien tot een 
groep van dertig hotels in verschillende 
steden verspreid over het land.” 

Carrièreswitch
Na 16 jaar slager aan de Schie-
damseweg te zijn geweest, 
switcht Gerard Nettenbreijer 
van carrière. Hij ruilt zijn sla-
gersmes in voor een patatsnij-
der en voorziet Rotterdam-
West van verse frieten. ‘‘Om 
omgeschoold te worden van 
slager naar echte frietkoning 
ben ik in de leer gegaan bij 
andere franchisenemers, zij 
hebben mij alle fijne kneepjes 

van het vak geleerd!’’, vertelt hij. Het pand 
heeft een compleet nieuw uiterlijk – inclu-
sief grote pui – gekregen. 

Over Bram Ladage 
Bram Ladage is in 1967 begonnen met 
een patatkraam op de Rotterdamse markt 
en inmiddels uitgegroeid tot een sterke 
formule met meer dan 30 winkels in heel 
Nederland. Het familiebedrijf heeft een 
eigentijdse en herkenbare aanpak welke 
zich laat kenmerken door de pijlers: vers, 
snel, smakelijk én betaalbaar. Bram Lada-
ge is in 2018 begonnen met de introduc-
tie van het #BRAMMOMENTJE. Hiermee 
daagt de patatformule iedereen uit om hun 
favoriete Brammoment te delen op social 
media. 

www.bramladage.nl

De Kuyper steekt cocktail-
likeuren wereldwijd in een
nieuw jasje
De cocktail- en likeurflessen van De Kuper Royal Distillers worden voorzien van een 
nieuw design. Een strak ontwerp voor de ‘essential’ likeuren én een kleurrijke variant 
voor de ‘variation’ cocktaillikeuren. Met de nieuwe uitstraling van de flessen onder-
streept De Kuyper het verschil tussen de ‘essential’ likeuren, die als ingrediënt dienen 
voor de wereldwijd bekende cocktails én de likeuren waarmee gevarieerd kan worden 
om de cocktail een ander smaakje te geven.

De vormgeving verwijst naar ‘Het hart en 
anker van de cocktail’. “We gaan uit van 
de behoefte van de cocktailliefhebber, in 
plaats van ons eigen product centraal te 
zetten” aldus Mark de Witte, CEO van De 
Kuyper Royal Distillers. De lancering van 
het nieuwe design is een perfect moment 
om nog twee smaakvolle likeuren aan de 
range toe te voegen: De Kuyper Pineapple 
en De Kuyper Peach. De eerste exempla-
ren van de flessen met het nieuwe uiterlijk 
zijn vanaf deze zomer in de Nederlandse 
slijterijen en bars verkrijgbaar. 

Beste cocktailpartner
De Kuyper is internationaal marktleider 
op het gebied van cocktaillikeuren. “Het 
is onze ambitie om ons steeds verder te 
ontwikkelen en een nóg betere cocktail-
partner zijn voor de horeca en consument. 
Daarom hebben we de afgelopen jaren 
ons portfolio flink uitgebreid. Naast inno-
vaties voor onze andere merken, is deze 
herlancering en het nieuwe design een 
grote stap in het denken in de behoeften 
van de cocktailliefhebber in plaats van uit 
een product gecentreerde aanpak. We wil-
len het hart en het anker van de cocktail 
zijn, precies zoals ons logo uitstraalt. Dit 
komt ook terug in onze nieuwe campag-
neboodschap: De Kuyper, Home of the 
Cocktail” vertelt Mark de Witte, CEO van 
De Kuyper Royal Distillers.

Upgrade the bottle
De flessen krijgen een upgrade om het 
verschil tussen de ‘essential’ cocktailli-
keuren – De Kuyper Triple Sec, De Kuyper 
Crème de Café en De Kuyper Blue Cura-
çao – en de ‘variation’ likeuren – De Kuy-
per Watermelon, De Kuyper Passionfruit 
en De Kuyper Wild Strawberry – duidelij-
ker te maken. Het ontwerp van de ‘essen-
tial’ likeuren is strak, terwijl het etiket van 
de ‘variation’ likeuren kleurrijker is en de 
smaak van de inhoud laat zien. De Kuyper 
voegt ook nog twee nieuwe likeuren aan 
de range toe: De Kuyper Pineapple en De 
Kuyper Peach. In Nederland heeft Gall & 
Gall de primeur om de eerste likeuren met 
een nieuw jasje – Triple Sec, Blue Cura-
çao, Wild Strawberry, en Watermelon – te 

verkopen. De Kuyper Pineapple is hier 
vanaf 21 mei ook tijdelijk te verkrijgen.

De Kuyper Royal Distillers
De Kuyper Royal Distillers BV is één van 
de oudste familiebedrijven van Neder-
land, opgericht in 1695. Met de bekende 
De Kuyper cocktaillikeuren, Peachtree, 
Rutte Gin en Jenever, Mandarine Napo-
leon, Warninks en Dropshot in het portfo-
lio, is De Kuyper wereldwijd marktleider 
in range likeuren en wordt verkocht in 
meer dan 100 landen. De visie ‘Own the 
cocktail’ heeft inmiddels globale bekend-
heid. De Kuyper verkoopt naast de eigen 
merken ook agentschap-merken zoals het 
portfolio van Jim Beam, Don Q rum, Rus-
sian Standard vodka, Zubrowka vodka, 
no3 Gin, Chartreuse en Sierra Tequila op 
de Nederlandse markt. De Kuyper Royal 
Distillers heeft distilleerderijen in Schie-
dam en Dordrecht en produceert cream 
dranken in Middelharnis.

www.dekuyper.com
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Het thema van de komende Horecava is Proef de toekomst. Bij de drie pop-up res-

taurants op de beursvloer kunnen bezoekers de laatste trends op horecagebied zelf 

proeven en ervaren. De restaurants zijn geopend voor lunch en diner. Bar O is een res-

taurant waar cocktails en kleine gerechten elkaars smaak versterken. Bij The Chefsclub 

Amsterdam koken Nederlandse koks die het vak hebben geleerd bij sterrenrestaurants. 

En De Bierfabriek keert terug, een concept waar restaurant, café en brouwerij samen-

komen. 

Horecava 2018: Proef de toekomst

Lekker eten en drinken wordt steeds meer 

een beleving. Proeven alleen is daarom 

niet voldoende. Met de diverse pop-up 

restaurants op de beursvloer is er voor elke 

bezoeker wat wils. De thema’s lopen zeer 

uiteen op het gebied van restaurantbele-

ving. 

Bar O

Bar O heeft de Nationale RestaurantPITCH 

gewonnen dankzij hun unieke concept 

waarbij kleine gerechten en cocktails 

evenveel aandacht krijgen. Jurylid Maikel 

Lindewegen over de winnaars Timo Ste-

merdink en Tom de Rooij: “De mannen 

zijn extreem leergierig, met een groot luis-

terend oor. Ze hebben een duidelijke visie 

zonder eigenwijs te zijn, ik heb er het vol-

ste vertrouwen in.” In het ontwerp van de 

stand zitten de keuken en bar letterlijk aan 

elkaar vast. De chefs en bartenders wer-

we garde (sterren) chefs, de sterren van 

de hemel. Ze zijn veelal gevormd onder 

de vleugels van vermaarde Michelinchefs 

maar hebben nu elk hun eigen identiteit en 

al dan niet een eigen restaurant. De chefs 

zijn: Dennis Huwae (ex &Samhoud Pla-

ces**), Erik Tas (ex Parkheuvel**), Wessel 

Ruijmgaart (ex Aan de Poel**), Wouter Kik 

(De Kromme Watergang**), Rik Jansma 

(De Basiliek*), Maurits van der Vooren (La 

Tour*), Jermain de Rozario (ex De Linde-

hof**) en Juliën van Loo (Parkheuvel**). 

Elk van deze chefs zal in The Chefsclub 

óf een lunch of een diner bereiden voor 

maximaal 100 gasten. Een exclusieve aan-

gelegenheid, maar tegen betaalbare prij-

zen. The Chefsclub is zowel toegankelijk 

voor de Horecava bezoeker als voor gas-

ten van buitenaf. Voor meer informatie en 

reserveringen: www.thechefsclub.nl.  

De Bierfabriek

De succesvolle pop-up De Bierfabriek 

keert voor de derde keer terug. Hier kun-

nen bezoekers niet alleen genieten van het 

bekende Franse boerderijkippetje, maar 

ook inspiratie opdoen voor het brouwen 

van bier. De Bierfabriek is een horeca-

concept waarin brouwerij, restaurant en 

café samenkomen. Reserveren kan ter 

plekke.

Horecava Innovation Award 2018 

Drinkglazen van oude wijnflessen, gas-

tronomisch planktonpoeder, een schoon-

maaksysteem compleet zónder schoon-

maakmiddelen en restaurantgasten die 

vooraf hun eigen korting bepalen. Zie hier 

een greep uit de innovaties die zijn ge-

nomineerd voor de Horecava Innovation 

Award 2018; de prijs voor de beste inno-

vatie in de Nederlandse foodservice bran-

che. Bij de opening van Horecava 2018 

wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Een deskundige jury selecteerde uit ruim 

120 inzendingen in vier categorieën, zes-

ken zij aan zij aan de cocktails en gerech-

ten die zo op elkaar zijn afgestemd dat 

ze elkaar versterken. De inrichting is ur-

ban jungle; dankzij het gebruik van groen 

ontstaat een knusse ruimte. Er staan flinke 

banken en grote houten tafels waar gasten 

makkelijk met elkaar in gesprek kunnen 

komen. Zo versterkt de inrichting het net-

werkaspect van de beurs. Op de websites 

nationalerestaurantpitch.nl en bar-o.nl is 

het mogelijk een tafel te reserveren voor 

lunch of diner. Ook kunnen gasten een ta-

felkeuze doorgeven, zoals de Chef’s table, 

om het van dichtbij mee te maken.

The Chefsclub Amsterdam

The Chefsclub Amsterdam is een uniek 

fine dining pop-up concept dat voor het 

eerst wordt uitgerold. In het kader van het 

thema “Proef de toekomst” koken diverse 

Nederlandse koks, afkomstig uit de nieu-

tien producten en diensten die stuk voor 

stuk zeer de moeite waard zijn. Tijdens de 

opening van de 62e Horecava, op maan-

dag 8 januari 2018 in RAI Amsterdam, 

worden de categoriewinnaars, de overall 

winnaar en de winnaar van de Karel de 

Vos Duurzaamheid Award bekend ge-

maakt. De overall winnaar krijgt behalve 

de felbegeerde wisselbeker en eeuwige 

roem, een golf aan publiciteit in de regu-

liere pers en de sociale media. 

Trends

Het innovatieve niveau van de ruim 120 

inzendingen was bijzonder hoog dit jaar. 

Zoals gebruikelijk vielen de meeste inno-

vaties in de categorie Food & Beverage. 

Dat er op het bord een verschuiving plaats-

vindt van dierlijk eiwit naar plantaardig, is 

duidelijk te merken. Veel inzenders willen 

een duurzaam en smakelijk alternatief bie-

den aan de snel groeiende groep vega- en 

flexitariers. Herkomst en beleving blijven 

verder belangrijke factoren. Esthetisch, 

speels en gericht op écht contact waren 

de inzendingen bij Con-

cepts, Interior & Design. 

Met een stevig accent op 

recyclebaarheid. Zo ook 

in de categorie Equip-

ment & Services, waar de 

zorg voor de planeet on-

verminderd doorklinkt, 

met een verfrissende 

voorkeur voor elegante 

en efficiënte oplossin-

gen.

De deeljury van de jongste categorie Digi-

tal, Apps en Social Media was in zijn nop-

jes met het ondernemer-ondersteunende 

gehalte van de inzendingen, die het bij-

voorbeeld mogelijk maken te sturen op 

bezettingsgraad en ‘no-shows’ terug te 

dringen. Terwijl de keuze juist heel gastvrij 

bij de gast wordt gelegd.

Over Horecava

De Horecava, de grootste nationale vak-

beurs voor professionals in de foodservice 

industrie, vindt plaats van maandag 8 tot 

en met donderdag 11 januari 2018 in RAI 

Amsterdam. De beurs is een uur extra 

open: van 10.00 – 18.00 uur. Bezoekers 

kunnen met één ticket meerdere dagen 

komen. Meer informatie over Horecava 

2018 is te vinden op www.horecava.nl. 

Horecava is ook te volgen op Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube.
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 Voor een vast en laag maandbedrag!



Terrashaard Palermo
    voor binnen en buiten 

 • Roestvrij

 • Lange levensduur
 •  Brandt op ethylalcohol

 • Veilig door absorptie

 • Ook zonder zuil verkrijgbaar

Geïnteresseerd? Vraag een demonstratie/offerte aan.

www.lefhoreca.nl Bekijk de 
sfeervideo online:

  

Ga
voor

DUURZAAM

+31 513 640 886+ info@lefhoreca.nl



Voor meer informatie:
Eicom Barneveld
Tel: 0342-490700
E-mail: info@eicom.nl 

www.eicom.nl

• 100% salmonellavrij

• Ook verkrijgbaar in handige
 5 kg hersluitbare can

• Zeer lange houdbaarheid,
 ook na opening

DANÆG, gepasteuriseerde vloeibare 
eiproducten van scharreleieren

www.interieur-vivre.nl

info@interieur-vivre.nl

Stationsweg 19 - nijmegen
024-3238257

3000 m² vintage meubelen
barkrukken, stoelen, lampen,

kasten, rariteiten.
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Pesca uit Amsterdam eerste 
restaurant in Nederland met 
winstdeling voor personeel

OptiBean Touch van Animo 
wint iF Design Award

Restaurant Pesca aan de Rozengracht 133 in Amsterdam heeft voor het eerst haar jaar-
lijkse winstdelingsavond gehouden. Als enige restaurant in Nederland worden de win-
sten van de onderneming verdeeld onder het voltallige team.

Animo is zeer trots te vermelden dat de OptiBean Touch een prestigieuze iF Design 
Award heeft gewonnen, een wereldberoemde designprijs. 

Het restaurant kent dan ook vrijwel geen 
personeelsverloop en geen ziekmeldin-
gen. Er komen veel positieve reacties over 
de vriendelijkheid en enthousiasme van 
het team. Dit is bijna een utopie op de he-
dendaagse overspannen arbeidsmarkt in 
de horeca.

Begin van nieuw tijdperk
Veel horeca ondernemers hebben moeite 
om gekwalificeerde vakmensen te vinden, 
met name voor de keuken. Dezelfde on-
dernemers verwachten dat keuken perso-

De OptiBean Touch kon de 63-koppige 
jury, bestaande uit onafhankelijke experts 
wereldwijd, overtuigen met o.a. zijn strak-
ke lijnen en hoogwaardige afwerking. De 
concurrentie was groot: meer dan 6.400 
inschrijvingen uit 54 landen werden in-
gediend in de hoop het kwaliteitszegel te 
mogen ontvangen. De evaluatie criteria 
zijn innovatie en uitwerking, functionali-
teit, esthetisch ontwerp, duurzaamheid en 
positionering.  

Eenvoduige Bediening
Animo’s nieuwste generatie intelligente 
espresso koffieautomaten heeft een een-
voudig te bedienen touchscreen en intu-
itieve user interface. De OptiBean Touch 
combineert hoge kwaliteitskoffie met ge-

neel onbetaald overwerken, meestal tegen 
een relatief laag salaris. Tel daarbij op dat 
er jaren een horeca CAO ontbrak en dat 
de interesse voor het vak afneemt, al jaren 
op rij. Dit kan anders. De ondernemers 
achter Pesca, Sven Sallaerts en Jos de Jong, 
maken een statement en proberen de in-
dustrie te veranderen. 

‘Wij hopen dat door dit signaal meerdere 
horecaondernemers zich realiseren dat 
wij aan het begin staan van een nieuw 
tijdperk. Wanneer vandaag de dag geen 
actie wordt ondernomen, komt de gehele 
sector in grote problemen’, aldus Sven Sal-
laerts. Pesca verdeelde ruim €10.000,- on-
der haar werknemers. Enkelen ontvingen 
meer dan €1000 waaronder de afwasser.

www.pesca-amsterdam.nl

bruiksvriendelijkheid en een onderschei-
dend design. De materialen en de con-
structie zijn duurzaam ontwikkeld en met 
het energielabel A+ is de OptiBean Touch 
zuinig met energie. 

Animo directeur Reinder Schortinghuis: 
“Het design van onze koffiemachines 
speelt een cruciale rol in het ontwikkeltra-
ject. We ambiëren stijlvolle koffiemachi-
nes te ontwikkelen die eenvoudig zijn in 
gebruik, lang meegaan en duurzaam wor-
den geproduceerd. Dat we deze gerespec-
teerde designprijs winnen is een prachtige 
beloning voor ons bedrijf.” 

www.animo.eu

Grootste Europese vakbeurs in 
de koffiebranche komt naar 
Amsterdam
De grootste jaarlijkse Europese vakbeurs voor de koffiebranche vindt dit jaar plaats in 
Amsterdam Rai van 21 tot 23 juni 2018. Duizenden barista’s, koffiebranders, inkopers 
en horecaprofessionals komen naar de Rai voor de nieuwste producten, inspirerende 
lezingen, proeverijen en innovaties.

Het evenement wordt georganiseerd door 
Specialty Coffee Association (SCA) en is 
tevens de locatie voor het prestigieuze 
World Barista Championship. Het jaarlijk-
se evenement groeide binnen vijf jaar van 
3.000 bezoekers en 45 exposanten naar 
meer dan 7.000 bezoekers en 240 expo-
santen. Professionals uit meer dan 90 lan-
den bezoeken de beurs die bekend staat 
als één van de meest toonaangevende 
koffie-evenementen internationaal.

World Barista Championship
Meer dan 60 nationale baristakampioenen 
strijden om de titel World Barista Cham-
pion 2018. Iedere deelnemer heeft het ba-
ristakampioenschap in eigen land gewon-
nen en laat de jury in 15 minuten zien, 
horen, ruiken en proeven waarom zij de 
lekkerste koffie van de wereld serveren. 
Voor Nederland doet Lex Wenneker mee, 
hij stond eerder al in de finale van het we-

reldkampioenschap en gaat in zijn eigen 
stad voor de winst.

Proeven, leren en netwerken
World of Coffee biedt inzicht in de snel 
groeiende markt van kwaliteitskoffie en 
heeft een divers programma vol met spe-
ciale onderdelen. Bezoekers kunnen nieu-
we koffie proeven in de Cupping Room, 
gepassioneerde koffiebranders van over 
de hele wereld ontmoeten in Roasters Vil-
lage en barista’s op de vingers kijken bij de 
Brew en Espresso Bar. Kennis en inspiratie 
is te vinden bij de Lectures, het Sustainabi-
lity Forum en Automating Excellence.

Tijdens het evenement is er veel mogelijk-
heid om branchegenoten te ontmoeten en 
te netwerken, op de beursvloer en tijdens 
de verschillende recepties en feesten.

www.worldofcoffee.org

Inspirerende recepten op 
Gastronomixs.com voor 
rookapparaat Hendi
Hendi heeft samen met Gastronomixs de techniek ‘À la minute roken’ en een compo-
nentenschema met 12 inspirerende recepten voor het rookapparaat gelanceerd. Wat 
dacht u van Gerookte aardappelsalade, Licht roken tijdens cuisson-rust of Koud ge-
rookte ceviche van kabeljauw?

Met het rookapparaat van Hendi kun je 
producten en gerechten op eenvoudige 
wijze afwerken met koude rook. Het 
rookapparaat geeft een subtiel rookaroma 
mee aan ingrediënten, bereidingen of ge-
rechten door de verbranding van hout of 

kruiden. À la minute roken lijkt in veel op-
zichten op de mise en place techniek koud 
roken, waarbij de temperatuur niet boven 
30ºC komt. À la minute roken wordt ech-
ter veelal toegepast aan het einde van de 
bereiding en kan ook onderdeel zijn van 
de presentatie. Het rookaroma hecht zich 
het beste aan de droge oppervlakte van 
vlees, vis of vette producten zoals zuivel.

www.hendi.eu/producten/inspiratie-
rookapparaatwww.marktaanbodhoreca.nl
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projekten

De beste kwaliteit met de beste 
prijsgarantie in Nederland

Speciale prijzen voor 
de Horeca 

60% + 10% Korting!
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Overal horecabedrijf monitoren met Guestcenter en Connect 
app van OpenTable 

Bezoeker waardeert blik op de
toekomst op Horecava 2018

BÉBO nieuwe Cubaanse 
koffielikeur 

OpenTable, wereldleider in online restaurant reserveringen en onderdeel van Booking 
Holdings, maakt het restauranthouders en managers makkelijker om hun onderneming 
in de gaten te houden wanneer ze weg zijn van het restaurant. De nieuwe hospita-
lity producten GuestCenter en OpenTable Connect zijn via een app beschikbaar voor 
i Phone en Android. 

De 62ste editie van de Horecava heeft haar thema ‘Proef de Toekomst’ meer dan waar-
gemaakt. Maar liefst driekwart van de bezoekers gaf aan Horecava vernieuwender te 
vinden ten opzichte van de vorige editie. 

Denk je aan Cuba, dan denk je aan flinke sigaren, sterke rum en overheerlijke koffie. 
Dat laatste haal je nu, verwerkt in Bébo koffielikeur, ook in Nederland in huis. Bébo 
dankt zijn onderscheidende smaak aan één van de beste koffiebonen ter wereld: de 
Cubaanse 100% Arabica. 

De nieuwe app maakt het voor restaura-
teurs mogelijk om de juiste beslissingen 
te nemen waar en wanneer ze zich ook 
bevinden. De producten bieden data, in-
zichten en middelen die nodig zijn om de 
bedrijfsvoering soepel te laten verlopen, 
zodat restaurateurs fantastische gastvrij-
heid en service kunnen bieden aan hun 
gasten. 

De Horecava stond bol van nieuwe initi-
atieven waaronder toekomsttrends in het 
Innovation & TrendLAB, meerdere pop-
up restaurants, nieuwe wedstrijden en de 
extra Fast Casual On the Move hal. Deze 
laatste speelde in op de veranderende 
consumentenvraag naar gemaksconcep-
ten. Maar liefst tweederde van de bezoe-
kers bezocht deze hal. Driekwart van de 
bezoekers gaf aan naar de beurs te komen 
voor nieuwe producten, diensten en tech-
nologieën. Gezien de eerste reacties van 
bezoekers heeft de Horecava 2018, ge-
houden van 8 tot en met 11 januari 2018 
in RAI Amsterdam, hier ruimschoots aan 
voldaan.

In totaal bezochten 66.444 professionals 
de nationale vakbeurs. Dat is 2% meer dan 
in 2017. Opvallend is de groei van nieuwe 
bezoekers. Een deel hiervan is afkomstig 
van speciaalzaken. Retail richt zich steeds 
meer op horeca en dat is zichtbaar in het 
bezoekersprofiel. Het beslissingsniveau 
van de bezoeker is in vergelijking met 
voorgaand jaar gelijk gebleven.

Vernieuwend concept
De Horecava is inmiddels zo omvangrijk 
dat meerdaags bezoek aan te raden is. 
Twee keer zoveel bezoekers bezochten de 

De koffiebonen worden zorgvuldig met de 
hand geplukt in de bergen van de Sierra 
Maestra. Het is lastig deze koffie in grote 
getalen te verkrijgen buiten Cuba, waar-
door het product in eerste instantie be-
perkt beschikbaar is. Om ervoor te zorgen 
dat de authentieke smaak van de Cubaan-
se koffie het best bewaard blijft, zit er in 
Bébo Cuban Coffee Liqueur minder suiker 
dan andere koffielikeuren en is er geen 
karamel aan toegevoegd. Daarnaast bevat 
het product geen kunstmatige kleur- en 
smaakstoffen. Volgens een oude legende 
dankt Bébo Cuban Coffee Liqueur zijn 
naam aan een gelijknamige geheime un-
derground club Bébo in Havana.
<Subkop> Legende van Club Bébo 
<Plat> De oorsprong van Bébo gaat te-
rug naar een geheime club in Havana 
genaamd Club Bébo.  De plek waar ar-
tiesten, beroemdheden en andere vrije 
geesten elkaar ontmoetten wanneer ze sa-

Service optimaliseren
De app is beschikbaar voor alle restau-
rantpartners die GuestCenter en Open-
Table Connect gebruiken. GuestCenter is 
het cloud-gebaseerde horecaproduct van 
OpenTable voor restaurants over de hele 
wereld, beschikbaar op iPad en internet. 
GuestCenter is ontworpen en op maat 
gebouwd om restaurateurs te helpen hun 
service te optimaliseren en te profiteren 
van data-driven inzichten om ervoor te 
zorgen dat hun restaurant zo efficiënt mo-
gelijk werkt. OpenTable Connect is een 

Bedrijfsprocessen be-
grijpen en verbeteren
Adrian Valeriano, 
Vice President EMEA, 
OpenTable: “ We be-
grijpen dat het run-
nen van een restau-
rant 24/7 eisen stelt 
aan eigenaars en 
managers. Voor hore-
caondernemers met 
meer dan één locatie 
worden deze eisen 
vermenigvuldigd. De 

app creëert een extra verbinding tussen 
OpenTable en restaurateurs door hen te 
helpen hun bedrijf op een eenvoudige en 
flexibele manier beter te begrijpen en te 
verbeteren. Ze hebben toegang tot gege-
vens, zelfs als ze niet in de buurt van het 
restaurant zijn en geen toegang hebben tot 
een computer of tablet. Dat stelt hen in 
staat de bedrijfsvoering snel en efficiënt te 
optimaliseren en continue geweldige gast-
vrijheid te bieden.”

beurs dan ook meerdere dagen. De posi-
tieve reacties van bezoekers onderstrepen 
dat de Horecava hen inspireert. Enkele re-
acties: “Constructief en goed aanbod van 
mogelijkheden voor vernieuwing en toe-
passing.”, “De Horecava was inspirerend, 
uitdagend en verrassend. Een geweldige 
plek om jaarlijks nieuws te proeven.”

Positieve vibe
Deze positieve vibe ziet ook Luuk Scholte, 
beursmanager Horecava: “Het gaat goed 
in de horeca. Dat zie je op de beurs met 
de komst van nieuwe onderdelen en doel-
groepen. Daarmee bieden we niet alleen 

een compleet beeld voor de Nederlandse 
horecaprofessionals, maar weten we hen 
ook te verrassen. Goed om te horen dat 
bezoekers zien dat er grote stappen gezet 
zijn in vernieuwing van het event. Ook 
van exposanten is de respons heel posi-
tief.”

www.horecava.nl

men wilden zijn, zonder buitenstaanders. 
De meest populaire dranken waren rum 
en Señora Béba’s bekende Cuban Coffee 
Liqueur - altijd geserveerd uit koffiekopjes, 
voor het geval dat de autoriteiten of ande-
re ongewenste gasten plotseling opdoken. 
Via Café Bébo - een onopvallend koffie-
zaakje – kon je toegang verkrijgen tot de 
club. Mits je wist dat, om binnen gelaten 
te worden in de club via een ingang achter 
de bar, je je koffie ‘Mucho gusto’ moest 
bestellen.
<Plat> “Toen ik dit bijzondere drankje 
voor het eerst proefde, was ik meteen en-
thousiast. Het heeft een geweldige smaak 
en er zit een goed doordacht concept 
achter. Het past perfect in onze ‘Own the 
cocktail’ visie en geeft bartenders nieuwe 
inspiratie om hun cocktailaanbod verder 
te ontwikkelen. We zien dat de meest ge-
dronken cocktail met koffie, de Espresso 
Martini, nu on trend is en we zijn ervan 
overtuigd dat Bébo binnenkort de eerste 
keuze zal zijn als het gaat om het mixen 
van de perfecte Espresso Martini”, vertelt 
Mark de Witte, CEO van De Kuyper Royal 
Distillers. 

De signature serve van Bébo is de Café 
Mucho Gusto, en die maak je zo:
•  30 ml BÉBO Cuban Coffee Liqueur
•  30 ml vers gezette espresso 
•  30 ml vodka (ons advies: durf dit te ver-

wisselen voor Mezcal en het smaakt 
overheerlijk!) 

•  1 barlepel fijne suiker

www.cafebebo.com

gemakkelijk te gebruiken management- en 
marketingtool voor restaurants waarmee 
ze reserveringen kunnen maken, wijzigen 
en beheren.

“We zijn ongelooflijk trots op onze hore-
caproducten en zijn gepassioneerd over 
het ondersteunen van restaurants over de 
hele wereld bij het bieden van gastvrijheid 
van wereldklasse. We zijn heel enthousi-
ast over de toevoeging van de producten 
Guest Center en Connect en op de manier 
waarop we restaurateurs helpen hun be-
drijf te runnen en te laten groeien, “ con-
cludeert Valeriano.

GuestCenter en Connect integreert real-
time beschikbaarheid van restaurants op 
het OpenTable-netwerk, dat plaats biedt 
aan meer dan 24 miljoen dinergasten per 
maand in meer dan 45.000 restaurants 
over de hele wereld.

www.opentable.nl
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Lightspeed zet met Data Meets Hospitality gloednieuw horeca-
evenement in de markt

Sijf eerste kroeg waar gasten 
vooraf met app een tafel 
reserveren en direct bestelling
plaatsen

Insider van IENS unieke 
selectie toprestaurants

Maandag 25 juni 2018 is Antwerpen, bekend om haar sublieme gastronomie, het de-
cor van een gloednieuw horeca-evenement: Data Meets Hospitality. Het event wordt 
gehost door Lightspeed, POS-leverancier voor horeca en retail en webwinkelsoftware. 
Centraal staat de vraag hoe horecaondernemers data kunnen gebruiken om de service 
en winst te maximaliseren. 

De Rotterdamse horecazaak Sijf lanceert als eerste restaurant in Nederland een ap-
plicatie waarmee gasten vooraf een tafel reserveren en direct een bestelling plaatsen. 
De gastvrouw zorgt dat de tafel keurig gedekt klaar staat inclusief gerechten, zodat de 
lunch of het diner meteen verorbert kan worden.

Onder de naam Insider introduceert IENS een selectie van de beste restaurants in Am-
sterdam, Rotterdam en Den Haag. Een restaurant kan een vermelding op Insider krijgen 
door een selectie die tot stand komt door recensies op IENS én de waardering van be-
kende culinaire gidsen als Michelin en Gault Millau. 

Tijdens het evenement, dat zich als eerste 
in zijn soort volledig focust op het gebruik 
van data, komen trends in de horecatech-
nologie aan bod. Daarnaast is het pro-
gramma gevuld met praktische sessies en 
inspirerende keynotes van bekende spre-
kers, zoals Wim Ballieu en Michiel van der 
Eerde. 

De waarde van data
Voor een toekomstbestendige strategie 
van de horecazaken is het belangrijk dat 
de branche verder kijkt dan enkel de tra-

Horecabaas Hell vertelt: “Wij bevinden 
ons midden in een metropool waar men-
sen haast hebben. Met de Sijf app maken 
we het voor zakenlui net een tikkie mak-
kelijker.”

App ideaal voor zakenwereld
De bruisende kroeg Sijf is dagelijks gevuld 
met een mix van creatieve dertigers, hippe 
twintigers en serieuze zakenlui. Voor de 
laatst genoemde groep gaat vanaf vandaag 
geen kostbare tijd meer verloren, met de 
Sijf app zijn businessvrouwen en zaken-
mannen verzekerd van een goede maaltijd 
op het gewenste tijdstip.  Tijdens een per-
soneelsvergadering borrelde het idee van 
een applicatie al eens eerder op. Eigenaar 
Herman Hell gaf gehoor aan het verzoek: 
“Het was even een compleet nieuwe tech-
nische wereld, maar we zijn er helemaal 
uit. De app is live!”. Wanneer iemand zijn 
locatievoorziening aan heeft staan en via 
de Sijf applicatie besteld, communiceert 

De Insider selectie wordt gemaakt door 
het lokale team van experts volgens een 
reeks vaste criteria. Vanaf nu vindt de res-
taurantbezoeker met Insider van IENS een-
voudig en snel een restaurant van hoog 
culinair niveau. Met de introductie van In-
sider past IENS tevens de sortering van alle 
restaurants aan. Het zoeken, selecteren en 
reserveren is vanaf nu nog gemakkelijker.

Topsegment
Insider biedt een overzicht van Amster-
damse, Rotterdamse en Haagse restaurants 
die zich op culinair gebied onderschei-
den. Ze worden geselecteerd op basis van 
een van de volgende criteria. Het restau-
rant heeft een of meerdere Michelinsterren 
of een vermelding in onder andere de Bib 
Gourmand van Michelin of Gault Millau. 
Of het restaurant scoort een 9 of hoger en 
heeft minimaal 25 recensies op IENS en 
een gemiddelde menuprijs van minimaal 
€ 35,00 of hoger op basis van 3 gangen.

IENS biedt consumenten met Insider de 
mogelijkheid snel uit een aanbod van ver-
fijnde restaurants te kunnen kiezen. De 
restaurants worden gepresenteerd op IENS 
op volgorde van gemiddeld cijfer van hoog 
naar laag. Om de kwaliteit op het hoogste 
niveau te garanderen, delen influencers 
hun ervaring op het IENS-profiel van de 
Insider-restaurants.

ook te profiteren van deze onomkeerbare 
ontwikkeling.

Data sleutel tot succes voor horeca
Restauranthouders en hotelondernemers 
zien het belang van data in de horeca-
branche. In België vindt 71% dat data de 
sleutel tot succes is voor het reilen en zei-
len van hun onderneming. In Nederland is 
maar liefst 88,5% het eens met deze stel-
ling. “Ondanks het feit dat ondernemers 
wel het belang inzien van het gebruik van 
data, zien we dat veel van hen toch nog 
worstelen met de praktische kant”, aldus 
Dax Dasilva, CEO van Lightspeed. “Waar 
begin je? Welke tools heb je nodig en 
hoe zorg je dat je data ook daadwerkelijk 
kan gebruiken voor het verbeteren van de 
dienstverlening? Stuk voor stuk logische 
vragen die we tijdens Data Meets Hospi-
tality gaan beantwoorden.”

Eerste sprekers aangekondigd
De eerste sprekers voor dit evenement 
zijn inmiddels bevestigd. Deze experts 
zijn afkomstig uit alle hoeken van de ho-
recasector: Wim Ballieu van Balls & Glory 
en 24kitchen restaurants, Michiel van der 

ditionele waarden en gastvrijheid. Met het 
inzetten van data kunnen ondernemers 
zorgen voor een meer gestroomlijnde er-
varing voor gasten, de efficiëntie verhogen 
en de workflow verbeteren. In vele an-
dere branches wordt data al volop ingezet 
om diensten en producten te verbeteren. 
Horecaondernemers hebben wel veel in-
teresse in het gebruik van data (98% van 
de Lightspeed-klanten geeft dit aan). Dit 
evenement is voor hen de brug naar het 
succesvol inzetten van data in de praktijk. 
Bezoekers leren snel stappen te zetten om 

de app met een lamp in de keuken. De 
lamp springt aan zodra iemand Sijf nadert. 
Zo weet het personeel dat de bestelling 
gereed moet zijn. 

Ruim 100 speciaalbieren
Bar restaurant Sijf dankt zijn naam aan 
timmerman Sijf van Zuilen. Sijf voorzag 
de kroeg eind jaren ‘90 van een nieuwe 
sfeervolle uitstraling. Op de zondagmid-

dag zorgen muzikale klanken van beken-
de en onbekende artiesten voor een onge-
dwongen vibe. Op het verwarmde terras is 
het ’s winters goed toeven, met een keuze 
uit ruim honderd speciaal bieren weet het 
personeel voor iedere smaak een match te 
vinden. 

www.sijf.nl

De kracht van promoties
Naast Insider toont IENS nu ook een POP-
selectie: alle restaurants in Nederland met 
een promotie. Met dit heldere overzicht 
helpt IENS de gast optimaal gebruik te 
maken van een aantrekkelijk restaurant-
aanbod. IENS inspireert mensen om hun 
culinaire grenzen te verleggen en wijst 
gasten de weg naar het perfecte restaurant 
voor iedere gelegenheid. Ook brengt IENS 
restaurants onder de aandacht die gasten 
uitnodigen om met een promotie kennis te 
komen maken.

Nieuwe sortering
Met de introductie van Insider past IENS 
tevens de sortering van alle restaurants 
aan. Het zoeken, selecteren en reserveren 
van restaurants is vanaf nu nog gemakke-
lijker en duidelijker. Momenteel sorteert 
IENS restaurants op basis van cijfer en 
van hoog naar laag. De nieuwe sortering 
heeft zich in de IENS-app al ruimschoots 
bewezen en wordt nu ook ingezet voor de 
desktop website. Gemiddeld cijfer, aantal 
recensies, beschikbare tafels, aantrekke-
lijkheid van de promoties, het aantal an-
nuleringen vanuit het restaurant en afstand 
worden algoritmisch tot een resultaat ver-
werkt. De gast krijgt restaurants in de volg-
orde van relevantie te zien. Daarbij biedt 
IENS gasten de mogelijkheid om andere 
sorteringopties naar keuze te gebruiken. 

www.iens.nl

Eerde ‘Masterchef’ restaurateur en eige-
naar van Baut. Ook Gault&Millau en het 
prijswinnende concept hotel Zoku zijn 
aanwezig. Deze lijst wordt nog verder 
aangevuld.

Praktische informatie
De locatie is Bocadero, Rijnkanaal 150 in 
Antwerpen. Op het evenement zijn food-
trucks aanwezig met hapjes en drankjes. 
Ook is er een netwerkborrel bij zonson-
dergang. De voertalen van het evenement 
zijn Nederlands en Vlaams. Tickets zijn nu 
verkrijgbaar via de website. 

Wedstrijd
Bezoekers die een foto van zichzelf op 
het evenement posten met daarbij de of-
ficiële hashtag #DMH18 maken kans op 
het gebruik van een jaar gratis POS van 
Lightspeed. De communicatie-partners 
van Data Meets Hospitality zijn: Belgian 
Restaurants Association, Living Tomorrow, 
Gault&Millau, Leaders Club Belgium en 
Koninklijke Horeca Nederland.

www.datameetshospitality.eu
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Zeeuwse yellowtail kweker scoort groen!

The White Room bekroont met Michelinster

Deze week is de officiële opening van Kingfish Zeeland, een gloednieuw kweekbedrijf 
in Nederland waar kosten noch moeite zijn gespaard om op een verantwoorde manier 
yellowtail kingfish te kweken. Kingfish is de eerste kweker in Europa die yellowtail 
kweekt. 

Restaurant The White Room by Jacob Jan Boerma heeft onlangs, na anderhalf jaar ge-
leden de deuren te hebben geopend, een Michelinster in ontvangst mogen nemen tij-
dens de jaarlijkse uitreiking. Het restaurant, onder signatuur van topchef Jacob Jan 
Boerma en onder leiding van Executive Chef Arturo Dalhuisen, gevestigd in NH Col-
lection Grand Hotel Krasnapolsky op de Dam, is door critici en culinaire liefhebbers al 
menigmaal bejubeld. 

Kweek van yellowtail wereldwijd gebeurt 
met name in kooien in zee. Hierdoor kan 
de mest van de vis direct een negatieve 
impact hebben op de omgeving. Dit pro-
bleem lost Kingfish Zeeland op door te 
kweken in een duurzaam recirculatiesy-
steem waar de mest wordt weggevangen. 
Milieuorganisatie Good Fish Foundation 
scoort deze vis groen op de VISwijzer. 

Waar wereldwijd de aquacultuurproductie 
stijgt, blijft de aquacultuurproductie in de 
EU zo goed als gelijk. Good Fish Founda-
tion (GFF) zou graag zien, dat duurzame 
productie van vis in Europa groeit en zij 
omarmt mede om die reden dit initiatief. 
‘Wij zien Kingfish Zeeland als een koplo-
per als het gaat om duurzame visproductie 
mits zij alle beloften die zij zelf hebben 
gemaakt ook ten uitvoering brengen’, zegt 
Margreet van Vilsteren - directeur bij GFF. 

Na een notering in de Lekker 2018 op plek 
62 en 16 punten van Gault&Millau eerder 
dit jaar, volgt nu ook de officiële erkenning 
voor het werk van Dalhuisen en zijn team 
vanuit Michelin en krijgt The White Room 
als nieuwkomer direct een prominente 
plek in de Michelingids 2018.  “Dankbaar-
heid overheerst. Dankbaar omdat ik van 
Jacob Jan Boerma het vertrouwen heb ge-
kregen binnen The White Room en vooral 
dankbaar dat Michelin het werk van ons 
team met deze belangrijke gastronomi-
sche onderscheiding bekroont. Natuurlijk 
fantaseerden we wel eens over deze ster, 
maar het is nooit onze motivatie geweest. 

de efficiëntie van het voer blijven verbe-
teren en zich toetsen aan de standaarden 
van een onafhankelijk keurmerk zoals 
ASC. Daarbovenop beloven zij dat zij in 
de nabije toekomst, deze mest gaan ge-
bruiken voor de kweek van zilte groenten 
(aquaponics). ‘Komende jaren blijven wij 
meekijken of deze beloftes ook waar wor-
den gemaakt zodat Nederland nog trotser 
kan zijn op deze duurzame kweker’, zegt 
van Vilsteren. Kingfish moet concurre-
ren met vis uit landen buiten Europa die 
meestal een minder strenge wet- en regel-
geving hebben. De milieuorganisatie ziet 
kansen voor chefs om yellowtail te verkie-

sen een perfecte combinatie. Denk aan 
tonijn, forel, ricotta wortel, citrusvruch-
ten, Franse citroentaartjes en cheesecake-
éclairs. De smaken van de seizoenen ge-
ven in ieder jaargetijde een nieuwe impuls 
aan The White Room. 

Een lunchmenu van drie-gangen kost 
37,50 euro. Een diner is al vanaf 65 euro 
beschikbaar. De 32-jarige Arturo Dalhui-
sen, tot voor kort Boerma’s rechterhand en 
Sous Chef bij De Leest, executeert Boer-
ma’s menu en heeft de dagelijkse leiding 
in The White Room, gevestigd in de voor-
malige Witte Zaal van het Krasnapolsky 
hotel. De ambitie en precisie spat van 
elk bord. “Geen enkel restaurant in deze 
buurt werkt voor deze prijzen. Wij willen 
fine dining voor alle culinaire liefhebbers, 
die pure en mooie ingrediënten waarde-
ren, toegankelijk maken. Dit is waar wij 
naar streven”, zegt Dalhuisen.

Welzijn vissen centraal
De kweek van kingfish in een recircula-
tiesysteem leidt niet tot negatieve effecten 
op de directe omgeving. Afvalstoffen, zo-
als mest of overtollig voer, worden uit het 
water gefilterd voordat het teruggaat naar 
zee. Kingfish Zeeland stopt veel onder-
zoek en energie in het verbeteren van het 
welzijn van de vissen. Door ziekte uitbra-
ken te voorkomen, is geen antibiotica no-
dig tijdens de productie. De vissen krijgen 
biologisch voer van duurzame en volledig 
traceerbare marine en plantaardige ingre-
diënten. Ook draait de kwekerij volledig 
op groene energie.

Zeer duurzame kweker
Het mooie van dit bedrijf is dat hun am-
bities op het gebied duurzaamheid nog 
verder reiken. Zij willen een humane do-
dingsmethode voor hun vis ontwikkelen, 

We willen een unieke beleving voor onze 
gasten creëren. Ik ben er van overtuigd dat 
je enkel op die manier perfectie kan bena-
deren.”, aldus Arturo Dalhuisen, Executive 
Chef The White Room.

Signature menu met frisse tonen, 
zuren en specerijen

Boerma, zelf al jaren met drie Michelin-
sterren bekroond voor zijn restaurant De 
Leest in Vaassen, en Dalhuisen namen de 
menukaart van The White Room voor  hun 
rekening. Mooie ingrediënten vormen sa-
men met Boerma’s kenmerkende zuren en 
specerijen en frisse uitvoering van Dalhui-

zen boven bijvoorbeeld bedreigde tonijn-
soorten.

Op dit moment scoort Kingfish Zeeland 
groen op de VISwijzer, volgens de pro-
ducent specifieke beoordeling. De be-
oordeling is gemaakt door de Good Fish 
Foundation en wordt gesteund door het 
Wereld Natuur Fonds Nederland. Een pro-
ducent specifieke methode beoordeelt een 
kwekerij op producent niveau en beloont 
deze voor het nemen van extra duurzaam-
heidsmaatregelen. Kijk voor meer infor-
matie op de gratis VISwijzer app of via 
ww.goedevis.nl. 

Oudste restaurant van Amsterdam in 
een nieuw jasje

The White Room is gevestigd in de Witte 
Zaal van NH Collection Grand Hotel Kra-
snapolsky. Deze plek doet al sinds 1885 
dienst als hotel-restaurant en mag zich 
daarom het oudste restaurant van Amster-
dam noemen. Het monumentale pand, 
met de originele stijlen intact, voegt veel 
toe aan de beleving van de restaurantbe-
zoeker. De authentieke wandpanelen, met 
hun schilderingen en de ornamenten aan 
de plafonds versmelten moeiteloos in het 
strakke design en lichte kleuren. De ori-
ginele details zijn zorgvuldig hersteld met 
respect voor hun monumentale status.




