
Koken, bakken, grillen, op de bakplaat of in het open vuur; het kan met de Ofyr. De 
veelzijdigheid van deze plancha in combinatie met de beleving zorgt ervoor dat de 
kegelvormige vuurschaal steeds vaker pronkt op horecaterrassen. Zo ook bij brasserie 
De Berk op de Bemmelenberg bij Bergen op Zoom.

Brasserie De Berk omarmt veelzijdige plancha
‘De Ofyr is een verrijking voor ons en onze gasten’

De Ofyr gebruik je niet, de Ofyr beleef 
je, weet distributeur Ramon van Koppen. 
‘Koks, maar ook gasten zelf kunnen er fan-
tastisch eten op bereiden. Maar misschien 
nog wel belangrijker is het sociale aspect. 
De gezelligheid, er samen omheen staan, 
genieten van versbereid eten, de interactie 
met elkaar en met de kok; dat wordt goed 
gewaardeerd.’

Dé nieuwe manier van outdoor 
 koken en grillen

De Ofyr zag eind 2014 het licht. Inmid-
dels hebben ruim 600 Nederlandse hore-
cazaken er één staan en wordt de plancha 
naar bijna 70 verschillende landen geëx-
porteerd. Hans Goossens, bedenker van 
de Ofyr, liet zich inspireren door een Zwit-
sers vergelijkbaar product. Hij maakte dit 
model praktisch door hem mobiel te ma-
ken met drie losse onderdelen (de plaat, 

is precies de beleving die eigenaar Reza 
Smit van De Berk nastreeft. ‘Wij waren 
ruim twee jaar geleden één van de eerste 
die het concept van Ofyr omarmden, ge-
woonweg omdat showcooking hier past.’ 
De brasserie met groot terras is namelijk 
prachtig gelegen op de Bemmelenberg, 
in het buitengebied van Bergen op Zoom. 
‘We hebben hier vier vuurschalen van 
Ofyr, en we doen er alles mee. Op de 
plancha koken we met gewoon potten en 
pannen, maar voor de fervente liefhebber 

van de barbecue grillen wij ook boven het 
open vuur. En wil men op het terras ge-
woon even opwarmen? Dat kan ook met 
de Ofyr, de warmte straalt tot enkele me-
ters af wat aangenaam is voor de mensen 
die eromheen staan.’

En ja, De Berk serveert er zelfs koek en zo-
pie mee. Smit: ‘Een grote ketel met daarin 

de sokkel en de bak) en 
door de plancha op een 
sokkel te plaatsen waar-
door je er staand aan 
kunt koken. Van Koppen 
stelt dat de Ofyr, die in 
verschillende groottes is 
te verkrijgen, dé nieuwe 
manier van outdoor ko-
ken en grillen is. ‘De 
kegelvormige vuurschaal 
heeft een brede, platte 

rand die fungeert als zeer efficiënt kook-
oppervlak. Vanuit het midden straalt de 
warmte in een volmaakt vloeiend verloop 
uit. In het midden is de kooktemperatuur 
zo’n 300ºC. Meer naar buiten 200ºC.’ 

Botermals 
Kevin Jansen knikt instemmend. Hij is kok 
bij brasserie De Berk. ‘Het is echt avon-
tuurlijk koken, ook dankzij de verschillen-
de temperaturen. Een goed stuk vlees zet 
je aan op het warmste deel van de plaat 
en vervolgens leg je deze naar het minder 
warme deel van de plancha. Daar gaart 
het vlees heel langzaam door, waardoor 
het botermals wordt.’ Jansen is als kok dan 
ook veel op het terras te vinden. ‘Het is de 
perfecte afwisseling voor mij, soms binnen 
in de keuken, vaak buiten. De interactie 
met de gasten, samen koken, de beleving. 
Leuk. Je kunt er zelfs mee flamberen.’ Het 

glühwein, knisperend hout, de kok die 
verderop het eten bereidt op een andere 
Ofyr; wat wil je nog meer?’ De onderne-
mer denkt out-of-the-box. Dat maakt het 
volgens hem ook bijzonder. ‘Het is de 
reden dat wij de nieuwe oplossingen van 
Ofyr met open armen ontvangen. Ze heb-
ben nu spiesen van meer dan een meter 
geïntroduceerd, voor het grillen van vlees, 
vis of gevogelte boven het open vuur. Ook 
wil Smit aan de slag met tal van kleinere 
varianten van de Ofyr op een nog nieuw te 

creëren terras even achter zijn restaurant. 
‘Acht brandende Ofyrs, waar groepen van 
5 tot 8 personen onder leiding van onze 
kok zelf het eten bereiden. Wauw, de Ofyr 
is echt een verrijking voor ons bedrijf en 
onze gasten.’

www.ofyr.nl
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Fleurige interieurtrends! Bartafels van NJOJ: doordacht,
demontabel en fraaiHet op de hoogte blijven van trends is belangrijk voor mode en design, maar ook voor 

de horeca! Zowel op het gebied van drinks, food en natuurlijk op het gebied van interi-
eur. Binnen Studio de Bruyn houdt Pauline de Schepper zich het gehele jaar door bezig 
met het spotten van trends op allerlei vlakken die zij vertaalt naar de interieurs voor 
de horeca. 

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.

De trends in interieur gaan gelukkig lan-
ger mee dan een seizoen. Dé uitdaging 
voor SdB dus om voor iedere nieuwe op-
dracht een interieur te ontwerpen volgens 
de laatste trends, maar toch min of meer 
“tijdloos”. Pauline: ‘De komende tijd blij-
ven we veel botanische invloeden zien 
gecombineerd met steeds meer bloemen-
prints. De interieurs worden uitbundiger. 
We mogen weer gaan pronken met ons in-
terieur. Restaurants worden steeds mooier 
en specialer. Gemiddelde restaurants waar 

iedereen zich thuis voelt, zijn niet meer 
hip. Natuursteen, mooie spiegels en luxe 
lampen mogen niet ontbreken aan de ko-
ninklijke allure die een interieur nu gaat 
krijgen. En daarbij mogen we niet verge-
ten dat dit alles toch functioneel en “huf-
terproof” moet zijn, zodat het interieur 
jaren mee kan.’

Lopende projecten
In De IJscontainer wordt straks het heer-
lijke ijs van De IJssalon geschept. Bij de 
conceptontwikkeling heeft SdB zich la-
ten inspireren door de kleur van vanille-
ijs in combinatie mooie luxe materialen 
welke in contrast staan met de twee stoere 
containers. Een behoorlijk staaltje puzzel-
werk van Rick de Bruyn om alle elemen-

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 prijswinnend Nederlands 
ontwerp. Wereldwijd bestaan 
er geen vergelijkbare tafels. 
De bartafel is modulair en 
optioneel ook als eettafel op 
te zetten, binnen en buiten te 
gebruiken en oerdegelijk van 
kwaliteit. Leverbaar in 2 for-
maten: 60 x 140 x 108 cm en 
60 x 180x 108 cm. 

NJOJ houdt zich voorname-
lijk bezig met het ontwerpen 
en vervaardigen van mooi en 
praktisch gebruiksmeubilair. 

ten functioneel en logis-
tiek in de kleine ruimte 
te krijgen, maar tegelijk 
de high-end uitstraling te 
geven.

De twee omgebouw-
de containers zijn inmid-
dels geplaatst op het Cor 
Kieboomplein in Rotter-
dam. Stadion De Kuip, 
Pathé De Kuip en andere 
uitgaansgelegenheden be-

vinden zich nabij. Momenteel wordt het 
interieur gebouwd in de containers. Eind 
mei is de opening van De IJscontainer.

Winkels Verhage in nieuwe huisstijl
Voor Verhage werkt SdB aan de uitbrei-
ding van de winkels in Waddinxveen, 
Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Vuur-
plaat. Deze worden natuurlijk ook allen 
voorzien van de nieuwe huisstijl die SdB 
ontwikkelde. Zo worden ook momen-
teel de vestigingen in Berkel & Rodenrijs, 

Delfgaauw en Ypenburg gerestyled. De 
Verhage vestigingen in Leidschenveen en 
Amersfoort zijn net klaar!

Casino A13
Komende zomer gaat Casino A13 nabij 
Delft open. Studio de Bruyn maakte het 
totale interieurontwerp. De trap met gran-
deur die zich om de lift vormt, de impo-
sante bar op de verhoogde vloer, de ver-
assende plafondelementen. De huisstijl 
wordt in alle details doorgevoerd, van het 
tapijtdesign, decoraties, wandbekleding 
tot aan de medaillons in de trapleuningen.

Een goed plan heeft tijd nodig. Voor uit-
gebreid overleg met de opdrachtgever, 
conceptontwikkeling, ontwerp en bouw-

aanvraag indien nodig. De in-
vestering voor een verbouwing, 
restyling of nieuwbouw verdient 
een uniek ontwerp en een goede 
voorbereiding. Een goed door-
dacht ontwerp bespaart vaak in 
de uitvoering.

Neem eens vrijblijvend contact 
op!

www.studiodebruyn.nl

Uitgangspunten zijn eenvoud, gebruiks-
gemak en duurzaamheid. Alle NJOJ pro-
ducten worden volledig in Nederland ver-
vaardigd en hebben 3 jaar garantie op het 
aluminium onderstel. Daarnaast kan NJOJ 
alle onderdelen uit voorraad leveren.

www.NJOJ.nl
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LED verlichte menukast Classic
l   RVS, Teak hout of Donkerbruin hout
l   Voorzien van witte LED verlichting
l   4x A4 pagina’s
l   Optioneel met staander en voet
l   Optioneel met accu voor 24 branduren
l   Voorzien van veiligheidglas
l   Afsluitbaar

Krijtborden - LED borden - Menukaarten - Menukasten - Wijndisplays

Vanaf 450,-

Vanaf 199,-

LED verlichte menukast RVS 
l     Voorzien van gekleurde LED verlichting
l    4x A4 pagina’s of 6x A4 pagina’s
l   Optioneel met staander en voet
l   Optioneel met accu(s) voor 24 branduren
l   Voorzien van veiligheidglas
l   Afsluitbaar
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Het geheim van IPHORA: specialiseren en slim werken
Dat de horeca volop heeft geprofiteerd van de aantrekkende economie en koopkracht 
is geen geheim. Maar dat het ook voor die tijd heel goed mogelijk was om een vliegende 
start te maken, bewijst horeca-inrichter IPHORA. Het geheim achter hun succes? Je 
specialiseren en slim werken.

IPHORA bestaat uit twee projectleiders, 
directeur en oprichter André Vreden-
burg en werkpartner Jeroen Bosman. 
Beiden hebben ruimschoots hun sporen 
verdiend in de interieurbouw. Na het op-
richten van het bedrijf in 2011 duurde het 
niet lang voordat de heren hun krachten 
bundelden en samen op hun unieke ma-
nier de markt gingen bedienen met hun 

slimme en succesvolle manier van wer-
ken. ‘Mensen komen bij ons omdat ze ons 
kennen van naam’ aldus Jeroen Bosman. 
‘We zijn allebei oudgedienden in het vak, 
alleen de naam IPHORA was nieuw. Toch 
hebben we in relatief korte tijd een klan-
tenbestand opgebouwd waar we trots op 
zijn. En daar komt steeds weer nieuw werk 
uit.’ Maar wat maakt hun werkwijze nou 
zo bijzonder en succesvol? 

Slimme werkwijze
Andre Vredenburg vertelt. ‘Onze slimme 
manier van werken zorgt ervoor dat we ie-
der project aankunnen met de benodigde 
zorg, aandacht en vakmanschap. Tegen 
een mooi tarief. Omdat we met slechts 
twee mensen zijn die beide als projectlei-
der fungeren, zijn onze overheadkosten 
laag. Dat betekent dat we scherp kunnen 
offreren zonder aan de kwaliteit te tornen. 
Zo betaalt de klant nooit de hoofdprijs en 
dat heeft ons een grote diversiteit aan pro-
jecten opgeleverd. We zijn een kleine or-
ganisatie met ervaren rotten in het vak en 
met een groot en flexibel netwerk met de 
beste vakmensen. We werken samen met 
betrouwbare bedrijven in verschillende 
disciplines zoals meubelmakers, stoffeer-
ders, schilders, aannemers, tegelzetters en 
loodgieters. Daardoor kunnen we altijd 

op keer voor. Bovendien zijn interieurpro-
jecten vaak complex. Ze vergen niet al-
leen de kostbare tijd van de ondernemer 
maar vereisen specifieke kennis. Daarom 
pleiten wij ervoor om een specialist in de 
hand te nemen als het gaat om het uit-
voeren van een verbouwing in de horeca. 

Hierdoor kan de ondernemer zich richten 
op waar hij of zij goed in is. Het loopt na-
melijk altijd mis op de logistiek, dat is in 
de horeca een verhaal apart. Gelukkig is 
dat besef er en daar worden we keer op 
keer voor beloond met mooie opdrachten. 

We zijn met z’n tweeën en het is altijd dui-
delijk wie het aanspreekpunt is. De lijnen 
zijn kort en de communicatie helder. We 
kunnen daardoor snel schakelen. Dat is 
wat we regelmatig terug horen van klan-
ten. En uiteraard dat ze heel tevreden zijn 
over de geleverde kwaliteit en de tijdige 
oplevering, en over de service en onze 
flexibiliteit.’

Referenties en social media
IPHORA heeft o.a. verschillende werk-
zaamheden uitgevoerd in 14 Westcord 
Hotels, ruim 100 hotelkamers, de lobby, 

opschalen én blijft onze kwaliteit gewaar-
borgd. Omdat we zelf een schat aan erva-
ring hebben in het bouwen van interieurs, 
het ontwikkelen van projecten, het bege-
leiden van renovaties en vooral in het op 
succesvolle wijze en op tijd afronden van 
interieurverbouwingen kunnen we ieder 
project aan.’
 

Specifieke kennis
Bosman vult aan. ‘Wij vinden dat wat we 
afspreken ook moet gebeuren. Iedere ho-
recaondernemer zal beamen dat bij het 
idee van een sluiting tijdens de verbou-
wing het klamme zweet hem uitbreekt. 
Wij zorgen ervoor dat we een verbouwing 
zo efficiënt mogelijk uitvoeren, zonder in 
te boeten aan kwaliteit en ongeacht de 
omstandigheden. Daar zorgen wij keer 

de entree, vergaderzalen en de buitengevel 
van het Radisson Blu Hotel in Amsterdam 
en recent het complete interieur van res-
taurants Hofman en De Ritsz in Alkmaar. 
De lijst van referenties van André Vreden-
burg en Jeroen Bosman is imposant en telt 
inmiddels al zo’n 550 verbouwde hotel-

kamers. Stuk voor stuk tevreden klanten 
die hun waardering voor IPHORA hebben 
uitgesproken. Het bedrijf scoort hoog als 
het gaat om betrokkenheid, vakmanschap, 
kennis van zaken, planning en prijsstel-
ling. ‘Wij zijn trots op projecten waar 

mensen blij van worden en dat delen’, 
besluit Vredenburg. ‘Zeker in de horeca is 
dat belangrijk. Eten in een sfeervolle am-
biance in een restaurant smaakt beter. En 
functionele, mooie hotelkamers leiden tot 
meer tevreden klanten die dit delen via so-
cial media en dus tot meer boekingen. En 
meer goede referenties!’

www.iphora.nl

IPHORA is gespecialiseerd in projectma-
nagement bij interieurverbouwingen van 
hotels (kamerinrichtingen en openbare 
ruimtes), restaurants, (grand)cafés en sau-
na’s. Naast het inrichten van horeca heeft 
IPHORA ervaring met het inrichten van 
winkels, kantoren en verzorgingstehui-
zen. IPHORA biedt professionele onder-
steuning en advies bij de realisatie van 
projecten. IPHORA is gespecialiseerd in 
volledige projectvoorbereiding en -uit-
voering. Dit varieert van het calculeren 
van een ontwerp, het maken van een in-
terieurontwerp, het inkopen van materia-
len tot het op maat maken van meubels. 
IPHORA biedt professionele ondersteu-
ning en begeleiding en zorgt voor een 
succesvolle verbouwing. 
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VEILIGHEID & GEMAK
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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
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De slimme kassa die meer oplevert

Overzicht
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Efficiëntie

Veiligheid

Gemak

Mobiliteit

Vraag naar onze demo-mogelijkheden: 0346-258085 / www.Cashr.nl
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Nieuwste terrastrends 2018 volgens Okido
Kijk eens met een frisse blik naar uw terras en zeg eens eerlijk: ziet het er nog fris en 
gastvrij uit? Heeft het een gastvrije uitstraling? Of is er ruimte voor vernieuwing? On-
langs heeft Okido Horeca- en Projectinrichting een brochure uitgebracht met daarin 
aandacht voor de nieuwste terrastrends. 

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!

Mediterraans
Een heerlijke trendstijl, die uitnodigt tot 
een ontspannen levensstijl in een zonnige 

kers. Dit heeft tot gevolg dat 
het terras er ook in de winter 
aantrekkelijk uit moet blijven 
zien. Het is geen ondergescho-
ven kindje meer, maar juist het 
visitekaartje van het bedrijf!

De hedendaagse gast wordt 
steeds veeleisender op het ge-
bied van stijlbeleving. De con-
currentie in de horeca is groot 
en de klant kiest meer op basis 
van ‘zien en gezien worden’. 
Een klant deelt zijn beleving 
direct op social media, dus je 
wilt ten allen tijde goed voor 
de dag komen. Voor een hore-
caondernemer is een catchy in-
terieurstijl 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 
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-

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.”

Vier-seizoenen functie
Het horecaterras heeft de laatste jaren een 
belangrijke vier-seizoenen functie verwor-
ven, mede door het rookverbod. Daardoor 
blijft het terras ook bij slecht weer in be-
drijf, al was het alleen maar voor de ro-

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

Bestel nu een gratis proefpakket

www.ruhrgold.com/pakket

Proeven?

Bestel nu een gratis proefpakket

www.ruhrgold.com/pakket
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RENOVATIE EN NIEUWBOUW 
VAN HOTELKAMERS

IPHORA werkt. Snel en betrouwbaar. 
Heeft u plannen? Neem dan contact 
met ons op voor meer informatie of 
een vrijblijvend gesprek. 
Mail ons via info@iphora.nl of bel 
André Vredenburg op 06-22 99 76 07 
of Jeroen Bosman op 06-20 05 63 53.

IPHORA verzorgt renovaties van 
hotels en hotelkamers, de up-
grade van uw receptie, lobby, bar, 
restaurant en vergaderruimte. 
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In- en outdoor inspiratie voor innovatieve horeca op 
EquipHotel 2018
De komende editie van de internationale horecavakbeurs EquipHotel vindt plaats van 
11 t/m 15 november 2018 in Parijs. Al meer dan 50 jaar ondersteunt de EquipHotel 
de Franse en internationale horecabranche bij het analyseren van trends, het ontdek-
ken van innovaties en de bevordering van zakelijke ontmoetingen. Dit jaar speelt de 
vakbeurs in op de laatste uitdagingen van de sector, waarbij indoor en outdoor samen-
smelten en beleving voorop staat.

In november 2018 presenteert de Equip-
Hotel weer de actuele trends voor de ho-
reca in verschillende trendforums, waarbij 
elke ruimte op twee manieren wordt be-
nut, zowel zakelijk als qua beleving. De 
aankomende beurseditie staat in het teken 
van groene therapie, met speciale beurs-
ruimtes die deze trend uiteenzetten. 

Openlucht interieur 
Dankzij de magie van bijna onzichtbare 
frames, vervaagt de grens tussen binnen 
en buiten. De creatieve toon is gezet voor 
nieuwe hotels en restaurants. Muren ver-
dwijnen, het comfort van een interieur 
wordt aangevuld door outdoor elementen 
en vegetatie zorgt voor zuurstof en ver-
nieuwende ruimtes. 

Innoveren en optimaal gebruikmaken 
van elke vierkante meter is noodzakelijk 
voor hotels en restaurants, om gasten een 
unieke beleving te kunnen bieden. “Crea-
tiviteit en verandering zijn vereist, om een 
dak te verbouwen tot dakterras, een suite 
uit te breiden tot multifunctionele ruimte 
of een kleine buitenplaats te transforme-
ren in het Hof van Eden. Het comfort en 
indoorelementen naar buiten brengen en 
ongekende sensaties te bieden, gedurende 

passen aan elke specifieke omgeving. ‘Le 
Madarin Oriental’ in Parijs is hiervan een 
goed voorbeeld. 

Modulaire neo 
ruimtes 
Neo ruimtes dra-
gen bij aan de 
gezelligheid of 
zakelijke sfeer 
dankzij onzicht-
bare extensies 
of ‘verlichte’ 
plafonds. Deze 
‘nieuwe ruimtes’ 

zijn voorzien van modulaire inrichting die 
aan elke situatie kan worden aangepast en 
nieuwe sensaties creëert. “Ruimtes zijn 

tegenwoordig niet meer statisch en wor-
den niet aan slechts één activiteit gewijd. 
Een ruimte is mobiel, polyvalent en dient 
aantrekkelijk en levendig te zijn. In het 
hotel Mandarin hebben wij gewerkt aan 
de Royal Oriental Suite en deze duizend 
en één levens gegeven. Onze missie: de 
meubels en technische elementen van de 
suite en het bijbehorende terras met bio-
klimatische pergola aanpassen zodat deze 
op aanvraag aan verschillende thema’s 
kunnen worden aangepast, in spa ruimte, 
catwalk, voor een bruiloft of een cocktail”, 
vertelt Christophe Gautrand, landschaps-
architect

het hele jaar, dat is de 
nieuwe prioriteit. Dit 
impliceert een zoektocht 
naar nieuwe materialen 
en weerbestendig textiel 
zoals waterafstotende of 
antischimmel materia-
len”, aldus Christophe 
Gautrand, landschapsar-
chitect.

Outdoor Textiel
Het comfort van een interieur wordt bui-
ten toegepast en textiel, waaronder het 
luxe segment, wordt behandeld om be-
schermd te zijn tegen alle omstandighe-
den zoals UV, vette vloeibare stoffen als 

zonnecrème, zeewater en chloor en dient 
schimmelwerend te zijn, met in sommige 
uiterste gevallen zelfs versieringen van flu-
weel. Een voorbeeld hiervan is ‘Le Patio de 
l’Hoxton’ in Parijs, een minerale binnen-
tuin met een outdoor impressie, waarvan 
de producten te vinden zijn in de beurs-
ruimte ‘Signature’ van de EquipHotel.

Een warm design
Tijdens elk weertype buiten kunnen zijn, 
beschermd tegen winterse buien, in een 
warme omgeving: buitenverwarming is 
een meubel op zich geworden, aan te 

Woonkamer op het dakterras!
Ruimtewinst… steeds meer dakterrassen 
worden ingericht als leefruimte. Het com-
fort van een interieur wordt meegenomen 
onder de open lucht: design interieurmeu-
bels bestemd tegen alle weersomstandig-
heden, met onzichtbare, geïntegreerde 
bergruimte, specifieke elektrische en 
akoestische voorzieningen. Alle indoor 
opties worden aangepast voor outdoor be-
leving, met uitzicht op de stad! 

Outside naar Inside
Ergens en overal zijn, de deur van een ho-
tel of restaurant openen en een flinke do-
sis groene therapie krijgen, zuurstof, dat is 
dé nieuwe trend voor de horecabranche: 

de noodzaak om zich 
te onderscheiden en 
uit te nodigen tot ont-
spanning. Een biofiele 
visie brengt dit tot ui-
ting, met gebruik van 
natuurlijke, levende 
materialen en vegeta-
tie in het interieur: een 
minerale tuin, moes-
tuin met aromatische 
planten, meubels van 
natuurlijk hout, plan-
ten, licht,…  “Interieur-
inrichting ondergaat 

belangrijke veranderingen. De inrich-
ting is multifunctioneel en geschikt voor 
meerdere ruimtes, met een oneindig as-
sortiment aan meubels en stoffen. Naast 
de conceptie van ‘groene’ ruimtes met 
een ‘zuurstofrijk’ design, bieden outdoor 
materialen concreet voordeel aan indoor 
gebruik, vanwege hun hoge weerstand. 
Bovendien vertellen deze unieke leefruim-
tes de geschiedenis en originaliteit van het 
hotel of restaurant”, vertelt Julie Gauthron, 
interieurarchitect en designer.

www.equiphotel.com
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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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 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



Kroonluchters op maat voor al uw 
projekten

De beste kwaliteit met de beste 
prijsgarantie in Nederland

Speciale prijzen voor 
de Horeca 

60% + 10% Korting!

Wij maken 
graag een afspraak 

voor een demonstratie in 
onze showroom of bij 

u op lokatie!
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Horecakaars.nl dé online groothandel in kaarsen

SmartTAP maakt bar klaar voor de toekomst

Veel horecaondernemers hebben oog voor sfeer en willen hun gasten warm welkom 
heten, maar hebben helemaal geen tijd om op pad te gaan voor kaarsen. Zonde, want 
sfeerverlichting is belangrijk bij het creëren van een gezellige ambiance. Horecakaars.
nl biedt dé oplossing voor de horeca. Hier vindt u namelijk kaarsen en kaarshouders 
van topkwaliteit tegen bodemprijzen, die netjes aan de deur bezorgd worden!

Als eerste in Nederland introduceert Van Duijnen Horeca Service dit voorjaar het in-
novatieve ‘Smart Tap & Automatisering Platform’, ofwel SmartTAP. Met dit hightech 
platform speelt Van Duijnen in op de wensen van de moderne horecaondernemer: het 
maximale uit een horecaconcept halen en de bar ‘future proof’ maken.

Wist u dat een kroeg, bar of restaurant per 
jaar zo’n 1.250 tot 1500 aan kaarsen of 
andere sfeerverlichting verbruikt? Kaarsen 

SmartTAP zorgt voor nauwkeurige dose-
ring en registratie en geeft in een overzich-
telijk dashboard 24/7 alle drankenstromen 
weer. Hierdoor is het mogelijk deze al-
tijd, realtime en overal (via de Cloud) te 
monitoren en beheersen. Het ontzorgt de 
horecaondernemer en maakt ondernemen 
inzichtelijker en professioneler. “Big data 
wordt de ruggengraat voor toekomstbe-
stendige horeca”, voorspelt Paul Kragten, 
directeur Van Duijnen Horeca Service

Data sleutel tot succes
Restauranthouders en hotelondernemers 
zien het belang van data in de horeca-
branche. In Nederland vindt 88,5% dat 
data de sleutel tot succes is voor het reilen 
en zeilen van hun onderneming. Ze zijn 
echter nog altijd zoekende naar manieren 
hoe data ingezet kunnen worden om hun 
service en winst te maximaliseren.

De professionele horecaondernemer heeft 
steeds meer behoefte aan tools die inzicht 
en sturing geven in en rondom de bar. Met 
de technologie van SmartTAP kun je je 

zijn dus met recht een onmisbaar product 
in de horeca. Toch horen we vaak dat 
horecaondernemers regelmatig misgrij-
pen op de sfeerverlichting voor hun zaak. 
Hebt u dit ook wel eens meegemaakt? 
Dan wilt u vast en zeker liever op ieder 
moment van de dag goedkoop kaarsen 
kunnen bestellen, waarbij u keuze hebt uit 
een ruim assortiment. Bij Horecakaars.nl 
kan dit. Door scherp in te kopen, strak te 
plannen en efficiënt te organiseren, koopt 
u bij altijd voor de beste prijs. Men levert 
bovendien snel, hanteert geen minimum 
orderbedrag en laat u profiteren van staf-
felkortingen. 

Topkwaliteit voor lage prijzen
Goedkoop is duurkoop? Niet bij Hore-
cakaars.nl! Door grootschalig in te kopen 
bij verschillende Europese fabrikanten 
profiteert u altijd van de scherpste prijs. Zo 
bewijst Horecakaars.nl dat goede kaarsen 
niet duur hoeven te zijn. Het bedrijf heeft 
zichzelf als missie gesteld dat iedere ho-
recaondernemer goede én goedkope kaar-

drankenstromen op afstand monitoren en 
managen. Zo maak je je bar klaar voor de 
toekomst en haal je een hoger rendement 
uit je drankverkoop. 

Hoe werkt SmartTAP
SmartTAP is ontwikkeld volgens de indu-
striestandaard 4.0. Via dit geavanceerde 
systeem heb je als horecaondernemer 
via de Cloud (internet) 24/7 inzicht in de 
drankenstromen binnen jouw zaak of za-
ken. Via een gepersonaliseerd dashboard 

beschik je altijd en overal, waar je ook 
bent, realtime over informatie m.b.t. ver-
bruik, piekmomenten, storingen, hardlo-
pers enz. Het is mogelijk om vanuit iedere 
gewenste locatie de drankinstallaties in 
jouw bedrijf te monitoren en beheersen. 
Je kan de dranken op de milliliter nauw-
keurig doseren en registreren en daarmee 
verspilling minimaliseren. Dat scheelt in 
de inkoopkosten van je drankvoorraad. 
En ook waar gasten zelf aan hun tafel of 
tapwand een biertje kunnen tappen en af-
rekenen biedt het slimme SmartTAP plat-
form de optimale oplossing. 

sen kan bestellen. De lage prijzen doen bij 
deze online groothandel geen afbreuk aan 
de kwaliteit. Sterker nog: bij Horecakaars.
nl staat de kwaliteit van de kaars altijd op 
de eerste plaats. Voldoet een kaars niet 
aan de hoge verwachtingen van de online 
groothandel dan wordt deze niet opgeno-
men in het assortiment.

Groot assortiment
Van de razend populaire Q-Lights® re-
fills in allemogelijke kleuren tot stijlvolle 
dinerkaarsen en van klassieke theelichten 
tot extravagante buitenkaarsen: het assorti-
ment van Horecakaars.nl is erg uitgebreid. 
Voor ieder interieur en iedere setting is 
hier een bijpassende kaars te vinden. In de 
overzichtelijke webshop plaatst u gemak-
kelijk uw bestelling. 

Snelle levering, altijd uit voorraad
Bij Horecakaars.nl begrijpt men hoe druk 
ondernemers zijn, en dat er niet altijd tijd 
is om bezig te zijn met kaarsen. De online 
groothandel stuurt de kaarsen daarom naar 
u toe. U bestelt de kaarsen op een door u 
gewenst moment, waarna u bestelling snel 
geleverd wordt op uw adres. De kaarsen 
van Horecakaars.nl worden uit voorraad 
geleverd. Zo kunnen de kaarsen altijd bin-
nen 24 uur verzonden worden en genieten 

Handige extra opties 
De SmartTAP kan aan de persoonlijke 
wensen van de ondernemer worden aan-
gepast en is schaalbaar. Je kunt naar wens 
allerlei handige functionaliteiten toevoe-
gen, en koelingen, biertanks of andere 
installaties eraan koppelen. Dit maakt het 
mogelijk om bijvoorbeeld automatisch 
een melding te krijgen als de temperatuur 
oploopt omdat een koeldeur niet goed 
dicht zit, of als een fust of biertank bijna 
leeg is. Natuurlijk koppelt het SmartTAP 
platform met alle gangbare systemen zo-
als kassa- en/of inkoopsystemen. Zo kun 
je ook instellen dat je een automatische 
melding ontvangt bij verbruiksverschillen 
(verschil tussen getapte en betaalde dran-
ken). In de toekomst zullen er steeds weer 
nieuwe functionaliteiten worden toege-
voegd.

uw gasten van de sfeervolle ambiance in 
uw zaak. Bestellingen vanaf €49,95 wor-
den bovendien franco geleverd. 

Geen minimum orderbedrag
Uw voorraad kaarsen aanvullen voor een 
flinke periode? Of liever een paar bijzon-
dere kaarsen bestellen? Bij Horecakaars.nl 
maakt de grootte van uw order niets uit. 
De online groothandel hanteert geen mi-
nimum orderbedrag. Van een enkel doosje 
tot een complete pallet: het team van Ho-
recakaars.nl zorgt ervoor dat iedereen kan 
genieten van prachtige kaarsen.

Staffelkorting voor grootverbruikers
Of u nu een grote of kleine bestelling 
plaatst bij Horecakaars.nl; u profiteert al-
tijd van de topkwaliteit, lage prijzen en 
snelle levering. Voor grootverbruikers zet 
Horecakaars.nl graag nog een stapje ex-
tra. Zij krijgen nóg meer korting bij Hore-
cakaars.nl met de staffelkorting. Zo kunt u 
tot maar liefst 60% besparen op de origi-
nele prijs. Ideaal voor restaurant- en hotel-
ketens, maar natuurlijk ook voor de hore-
caondernemer met flink wat opslagruimte. 

www.horecakaars.nl

Van Duijnen is marktlei-
der in Nederland op het 
gebied van drank-techni-
sche installaties en tap-
automatisering voor de 
horeca. Werkzaam voor 
brouwerijen, dranken-
groothandels en uiteen-
lopende horecaonderne-
mingen. Als enige biedt 
Van Duijnen professionele 
horecaondernemers een 
totaalpakket aan van pro-
ducten en diensten waar-

mee zij hun bar zodanig kunnen inrichten 
dat er maximaal rendement uit wordt ge-
haald. Het assortiment omvat o.a. tapin-
stallaties, biertanks, drankenkoelingen en 
tapautomatisering. 

www.vanduijnenhoreca.nl/smarttap
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Restaurant De Beren opent zaak in het centrum van ‘Gruun’

Pim Evers nieuwe voorzitter 
van KHN Amsterdam

A-kwaliteit fustbier voor de
laagste prijs van Nederland

Het eerste De Beren-restaurant in de provincie Groningen is een feit. Middenin het 
bruisende centrum van de Groningse hoofdstad openden op dinsdag 8 mei de deuren 
van het restaurant. Na een grondige verbouwing is het pand aan de Brugstraat eindelijk 
gereed om Groningers te ontvangen. 

Pim Evers is twee jaar verbonden als bestuurder aan het bestuur van KHN Amsterdam 
en is op 16 april tijdens de algemene ledenvergadering gekozen als voorzitter.

Stel: je bent een tapper op zoek naar een lekker biertje voor op je tap. Dan heb je geen 
zin in gedoe, toch? Ontdek daarom nú de nieuwe manier van bier bestellen. Kroon is 
het Nederlands kwaliteitspilsener dat je met je mobiel, tablet of laptop vandaag bestelt 
en morgen tapt. Snel, simpel en altijd voor de beste prijs. Of je nu twee of tweeëntwin-
tig fusten bij ons bestelt. En aan contracten doen we niet. Wel de fusten, maar niet de 
lasten dus.

Het vriendelijke personeel staat te pope-
len om gasten kennis te laten maken met 
onder meer de ‘all time favorites’ zoals de 
beroemde sappige burgers, perfect gema-
rineerde saté en verse vis van de houts-
koolgrill voor een vriendelijke prijs. Om 
de opening te vieren is mei omgedoopt tot 
‘burgermaand’, zodat gasten de populaire 
burgermenu’s kunnen proeven voor maar 
€ 8,50.

Van het westen naar het noorden
Na een flink aantal vestigingen in de 
Randstad werd het tijd om de rest van Ne-
derland kennis te laten maken met De Be-
ren. “We trekken steeds verder het land in! 
Na Zwolle en Apeldoorn werd het hoog 
tijd om ook richting het noorden te gaan. 
We zijn trots dat we nu ook Groningen 
kunnen verblijden met onze succesfor-
mule,” vertelt Marjolein Mens – marketing 
& communicatie manager van De Beren. 

Pim Evers, voormalig techniek student en 
ondernemer in de IT- en communicatie-
sector is sinds 2011 uitbater van zijn eer-
ste horecagelegenheid: Hannekes Boom. 
Met zijn compagnons is het imperium in-
middels uitgebreid tot 10 horecazaken in 
Amsterdam, waaronder: Disco Dolly, De 
Vergulden Eenhoorn, Cannibale Royale (4 
vestigingen), Bloemenbar, Meneer Nieges 
en Claire. 

Meer regels en handhaving slimmer 
en efficiënter

KHN Amsterdam gaat zich de komende 
tijd richten op de impopulaire maatre-
gelen die het nieuwe stadsbestuur waar-
schijnlijk voor de branche in petto heeft. 
Onterecht wordt vaak de oplossing van de 
drukte gezocht in meer regels en handha-
ving voor onze branche, aldus Evers. ‘We 
zijn niet tegen regels en handhaving, maar 
het moet wel het doel dienen waarvoor 
het wordt ingezet. Dat kan slimmer en ef-
ficiënter en het bestuur onderschat vaak 
welke bijdrage we leveren aan de veilig-
heid, werkgelegenheid en kwaliteit van de 
stad. We zullen nog meer dan nu de beslis-
sers inzichten moeten geven, coalities met 
partners moeten vormen en verbindingen 
moeten leggen om onze invloed te vergro-
ten. Ook ons is de overlast die bewoners 
ervaren een doorn in het oog. Dat lossen 
we niet op door nog meer regels op te leg-
gen aan ondernemers. We moeten zorgen 
dat we nog beter worden gehoord en ge-
kend in de belangrijke dossiers. Daarnaast 
kan het niet zo zijn dat toeristenbelasting 
als melkkoe gebruikt gaat worden. Creëer 

Laagste prijs van Nederland
Wie op Kroonbier.nl zijn bierfusten be-
stelt, betaalt sinds januari de laagste prijs 
van Nederland. €54,99 voor een 50L fust 
Nederlands categorie 1 bier. Hoe Kroon 
dit doet? Allereerst is het zo dat je alleen 
voor het fustbier betaalt. Ideaal voor prijs-
bewuste ondernemers die hun inkopen 
zelf regelen. Daarnaast koop je het bier 
rechtstreeks bij de brouwerij, er hoeft ver-
der niemand aan te verdienen. Tot slot is 
het volledige administratieve proces ge-
automatiseerd. Hierdoor is er slechts één 
medewerker nodig. Door dit onderschei-
dend vermogen, is Kroon bier in staat een 
A-merkkwaliteit categorie 1 bier aan te 
bieden, tegen de laagste prijs van Neder-
land. 

Wat is categorie 1 bier? 
Kroon is een categorie 1 bier. Dit is be-
langrijk omdat het iets zegt over de kwa-
liteit van en het alcoholpercentage in het 
bier. In Nederland zijn accijnzen opge-
deeld in diverse klassen. Zo zijn er ook 
bij bieren diverse accijnsklassen. Des de 
hoger de platowaarde, des de hoger het 
accijnstarief. Des de lager het alcoholper-
centage, des de lager de accijns. De ca-

zeven minuten loopafstand). Dit Beren Bi-
osarrangement kost € 28,50 per persoon 
en bevat een driegangenkeuzemenu en 
toegang tot de bioscoop. Ook gezinnen 
zijn van harte welkom in het gezellige 
restaurant! Kinderen hebben een ruime 
keuze uit zes verschillende kindermenu’s 
en krijgen een vrolijke Beren-ijsbeker als 
nagerecht.

Restaurantmerk met een sterke 
 persoonlijkheid

Het typisch Rotterdamse horecaconcept 
De Beren staat bekend om haar kwalita-
tieve royale gerechten voor een vriende-
lijke prijs. De Beren startte in 1984 met de 

Aan de Groningse Brugstraat zijn gasten 
op alle dagen van de week vanaf 10.00 
uur welkom voor een lunch, borrel of di-
ner. In de middag schuiven ze aan voor 
een uitgebreide lunch, waarbij keuze is 
uit knapperige tosti’s, club sandwiches en 
rijkelijk belegde broodjes. Rond het bor-
reluur lenen een fijne bar en sfeervolle zit-
jes zich perfect voor gezellige borrels met 
vrienden, familie of collega’s! 

Het diner: Beren ‘classics’
Als de klok 17.00 uur heeft geslagen en 
de lunchborden zijn afgewassen, kunnen 
gasten aanschuiven voor het diner. Op de 
menukaart pronken traditionele gerechten 
zoals spareribs en saté. Echte Bourgondi-
ers kiezen voor een goedgebakken entre-
cote of tournedos van Zuid-Amerikaanse 
runderen in gewicht naar keuze. Een diner 
bij De Beren kan gecombineerd worden 
met een bioscoopbezoek bij Pathé (op 

meer inkomsten door de groep betalenden 
groter te maken en zet elke euro aan bin-
nengehaalde toeristenbelasting ook weer 
in om het toeristische klimaat te verbete-
ren.’

Anders kijken naar ‘de nacht’
Het vinden en behouden van gekwalifi-
ceerd en gemotiveerd personeel is een 
enorme uitdaging waar we mee aan de slag 
gaan. We proberen een aantal best practi-
ces te realiseren en ondernemers inzicht te 
geven hoe ze met de veranderende markt 
en behoefte om kunnen gaan. Verder wil 
ik mij inzetten voor de nacht.  Vanuit de 
bestuurlijke blik naar ‘de nacht’ gekeken 
is deze vrij diskwalificerend bij veiligheid 
ondergebracht, terwijl de nacht verbindt, 
de nacht is creatief; de nacht geeft ruimte 
aan subculturen, kunst en creatie en is van 
wereld topniveau. De horeca maakt de 
nacht op dat topniveau: van overnachting 
tot expressie; we willen ons inzetten om 
dat meer te borgen in het bestuur, want de 
nacht is tegelijkertijd heel kwetsbaar. Ook 
vind ik het belangrijk om de groep drank- 
en eetverstrekkers goed te vertegenwoor-
digen en nog beter aan te sluiten. 

Naast Pim Evers bestaat het bestuur van 
KHN Amsterdam uit: Anita Bos (Amstel 
Hotel), Nico Evers (Westcord Jakarta), Pa-
trick Kerkhoven (Win hotels), Jonatan Tsuff 
(o.a. Quentin hotels), Marco Oskam (Cas-
sablanca) en Arjan de Waard (Café Mo-
kum en Café de Waard).

tegorie waarin een bier 
valt, heeft te maken met 
het stamwortgehalte. Dit 
is de aanduiding voor de 
hoeveelheid vaste stoffen 
in het wort voor de gisting 
van het bier. De meeste 
van deze vaste stoffen is 
suiker. Suiker zorgt door 
gisting voor alcohol. Een 
categorie 2 bier, heeft 
dus minder vaste stoffen. 
Hierdoor bevat  het bier 
dus minder alcohol.

Hoe smaakt Kroon?
Kroon is een even eigenzinnig als toegan-
kelijk bier. Door kenners omschreven als 
een zuiver, doordrinkbaar pilsener met 
een vleugje bloemen en hop in de neus. 
Het is verfrissend, licht fruitig, licht hoppig 
en heeft een milde bitterheid.

Hoe werkt bestellen bij Kroon bier?
Kroon bier is alleen te bestellen op de 
webshop www.kroonbier.nl. Je kunt jouw 
bestelling met iDeal en Creditcard beta-
len. Kroon fusten zijn uitgerust met een A-
schuifkoppeling. Bestel je voor 20:00 uur? 
Dan heb je de fusten de volgende dag nog 
in huis. Plaats je een vervolgbestelling, 
dan neemt men jouw lege fusten gratis 
weer mee. Kroon werkt zonder contracten 
en addertjes kennen ze niet. Probeer het 
nu zelf.

www.kroonbier.nl

opening van een eetcafé op de Noordsin-
gel in Rotterdam. Inmiddels is het concept 
uitgegroeid tot een succesvolle horeca-
formule met restaurants en bezorgrestau-
rants in heel Nederland. Het plan is om 
de komende jaren de restaurantketen te 
laten groeien, waardoor nog meer mensen 
kennis kunnen maken met de smaakvolle 
gerechten.

www.beren.nl



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

Engelenburgstraat 23, 7391 AM Twello
Tel   0031 (0) 571 275558
E-mail  mailbox@platemate.com

plate  mate
mise en place solutions

met platemate
loopt alles op 

rolletjes

platemate.com

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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Horecava en Q&A introduceren Foodservice Award

Baron Vermouth karaktervolle 
low alcohol drink op basis van 
bloedsinaasappel, kruiden en 
bitter

Commissievrij tafelreserverings-
systeem booq partner van 
BookDinners 

De grootste consumentenverkiezingen van Nederland krijgen er een nieuwe versie bij: 
de Foodservice Award. Q&A, de organisatie achter de bekende ‘Retailer of the Year’ 
verkiezingen, start hiervoor een samenwerking met Horecava. Middels een verkiezing 
wordt het meest favoriete foodservice bedrijf van de Nederlandse consument achter-
haald. De eerste editie van de ‘Foodservice Award’ start in september.

Rotterdam blijkt nog steeds de perfecte kweekvijver voor zelfgemaakte vermout te zijn. 
Eind zeventiende eeuw fabriceerde wijnkoper én hoofd van het Rotterdamse wijnma-
kersgilde Willem Pedij zelf de eerste flessen van deze alcoholische versnapering in de 
Wijnhaven. Nu - ruim 300 jaar later - treden Rogier Wilmink en Jean-Jacques Sliepen in 
zijn voetsporen met hun Baron Vermouth. 

Booq Tafelreservering van Eijsink koppelt vanaf mei met het horecaplatform Book-
Dinners. Ondernemers kunnen zo een objectief restaurantverzamelplatform combine-
ren met een commissievrij reserveringssysteem.

De hedendaag-
se consument 
geeft graag zijn 
mening over de 
diverse foodser-
vice outlets. De 

behoefte om deze mening te delen is de 
reden voor de start van de Foodservice 
Award. Hiervoor slaan Q&A en Horecava 
de handen ineen. Luuk Scholte, Group 
Food Director Horecava: “Na de diverse 
vakjury verkiezingen die onze branche rijk 
is, vindt Horecava het met de introductie 
van de Foodservice Award ook belangrijk 
om de gast in de horeca een stem te ge-
ven. De branche bloeit en er ontstaan veel 
nieuwe horeca initiatieven; het is daarom 
juist belangrijk de Nederlandse consu-
ment om zijn oordeel te vragen. Met deze 
publieksverkiezing biedt Horecava diver-
se foodservice outlets in Nederland een 
uniek marketingtool om de gast nog meer 
aan zich te binden en blijvende ambassa-
deurs te creëren.”

Deze handcrafted low alcohol drink is 
een ode aan de Rotterdamse havenbaron-
nen die de stad groot hebben gemaakt. 
De drank met onder meer bloedsinaasap-
pel, vlierbloesem en mediterrane kruiden 
drinkt lekker weg en heeft een bittere, 
maar toch fijne afdronk. Gemixt met tonic 
of ginger ale is Baron perfect voor in het 
zomerse zonnetje. Proost!

Selfmade vermouth
Waar Willem Pedij de Franse wijn die hij 
overzee naar Rotterdam haalde, op de 
kade aanlengde met specerijen en suiker, 
pakken de mannen van Baron het nu pro-
fessioneler aan. Met de behoefte om een 
karaktervolle en avontuurlijke drank te 
maken, kwamen ze via via terecht bij een 
producent van gedistilleerde dranken in 
het Spaanse Falset, om de hoek bij Barce-
lona. Hier is Baron samengesteld met als 
basis de Grenache druif en toevoegingen 
van onder meer rozemarijn, vlierbloesem 
en bergamot. Door de bloedsinaasappel 
krijgt de vermout niet alleen een bittertje 
in de smaak, maar geeft het ook een diepe 
amber kleur. 

“Als ondernemer wil je je reserveringen, 
tafelplanning en gastgegevens zélf behe-
ren. Zonder dat tussenpartijen hier com-
missie voor ontvangen. Zowel booq Ta-
felreservering als BookDinners zijn vanuit 
diezelfde gedachte ontwikkeld.”, legt Jan 
Maarten Kamerling, consultant van booq 
Tafelreservering, uit. “Concurrenten van 
BookDinners vragen al snel zo’n 70 euro 
per maand en ook nog eens een paar euro 
per couvert. Stop hiermee en pak zelf 

weer de regie in 
handen.”

Voor en door de 
horeca
Door de koppe-
ling verschijnen 
reserveringen via 
BookDinners au-
tomatisch in booq 
Tafelreservering. 
“Deze software 

is gemaakt voor en door de horeca. Geen 
gehannes met lijsten en verschillende ka-
nalen. Dankzij onder andere de handige 
tafelplattegrond en overzichtelijke, ver-
sleepbare agendaitems zorg je eenvoudig 
voor de optimale tafelbezetting. Gewoon 
voor een vast bedrag per maand.”, aldus 

derweg, Online reserveringstool en Res-
taurants. Alle Nederlandse foodservice 
bedrijven met minimaal vijf vestigingen 
kunnen deelnemen aan de verkiezing. 
Consumenten beoordelen bedrijven op as-
pecten als service, kwaliteit van producten 
en gastvrijheid. Mark Veldkamp over de 
verkiezing: ”Met een groot klanttevreden-
heidsonderzoek in de vorm van een ver-
kiezing, leren we van de consument over 
de sector. Het doel is om onze klanten te 
helpen beter te presteren. Door rankings 
aan te brengen maken we duidelijk wie de 
best presterende foodservice bedrijven in 
Nederland zijn.”

De verkiezing
Vanaf 1 juni kunnen foodservice bedrijven 
zich aanmelden voor deelname aan deze 
gloednieuwe verkiezing. De stemperiode 
is van 3 september tot en met 15 novem-
ber. De bekendmaking van de winnaars is 
tijdens de feestelijke gala avond op 8 ja-
nuari 2019 tijdens de Horecava in de RAI 
in Amsterdam. Genomineerden, sponso-
ren en andere belanghebbenden kunnen 
hierbij aanwezig zijn. Het bedrijf dat door 
de consument als beste wordt beoordeeld, 
mag zich een jaar lang de beste in foodser-
vice noemen. 

Retail vs. foodservice
Ook voor Q&A is de foodservice-industrie 
niet onbekend. Het retail adviesbureau 
ziet veel overeenkomsten tussen de twee 
branches. Mark Veldkamp, commerci-
eel directeur van Q&A: “Bij Q&A vinden 
wij retail het mooiste vakgebied dat er is; 
midden in de samenleving en enorm dy-
namisch. Op dit moment is de retail aan 
enorme verandering onderhevig door 
verschillende invloeden van buitenaf. De 
foodservicebranche biedt de consument 
waarde door middel van gemak, genot, 
gezondheid en verantwoord ondernemen. 
Daarbij: de consument verandert niet, 
maar zijn hulpmiddelen veranderen om 
uiteindelijk in zijn behoefte te voorzien.”

De waarde van de Foodservice 
Award

De Foodservice Award onderscheidt ver-
schillende categorieën: Catering, Delive-
ry, Food Retail, Koffie en/of Bakery café, 
Leisure, Logies, Nationale Fast Food, On-

Lekker zomers
Van een glas Baron kun je op veel ver-
schillende manieren genieten. Mix ‘m met 
tonic of ginger ale, drink het puur ‘on the 
rocks’ of verwerk het in een negroni. Ze-
ker met het warme zomerse weer is Baron 
heerlijk om op het terras te drinken. Door 
de citrusinvloeden en de wat bittere af-
dronk, blijft het – zeker in de mix – een fris 
drankje. “Speciaal voor het terrasseizoen 
hebben we zinken bakjes ontworpen. Die 
worden gevuld met ijs, een flesje van 350 
ml Baron en een aantal kleine flesjes tonic 
en ginger ale. Perfect om met vrienden te 
delen. Je haalt zo’n 7 tot 8 serves uit een 
flesje Baron, waardoor je zelf kunt ontdek-
ken op welke manier je het het lekkerst 
vindt,” aldus Rogier. 

Baron Ver-
mouth is een 
ode aan de 
Rotterdamse 
havenbaron-
nen die de 
Maasstad ge-

maakt hebben tot wat het nu is: een suc-
cesvolle, internationale wereldstad met al-
lure. Het stoere karakter van deze mannen 
proef je terug in het drankje, een avontuur-
lijke, sophisticated smaak met een rauw 
randje. Met een alcoholpercentage van 
18% hoort deze iets troebele en amber-
kleurige drank bij de low alcohol drinks, 
een trend die in 2018 steeds populairder 
wordt. 

www.baronvermouth.com

Kamerling. Verder werkt het platform van 
booq Tafelreservering ook met online 
widgets, waardoor gasten via je website of 
Facebookpagina kunnen reserveren. Ook 
is het mogelijk om gepersonaliseerde re-
serveringsbevestigingen en reviewaanvra-
gen te sturen via e-mail en sms. 

Tegenbeweging tegen restaurantre-
serveringswebsites

Die flexibiliteit voor ondernemers sluit uit-
stekend aan bij BookDinners; dit platform 
is opgericht als tegenbeweging tegen res-
taurantreserveringswebsites die hoge com-
missies vragen. Inmiddels zijn Koninklijke 
Horeca Nederland en andere partijen 
waaronder De Samenwerkende Horeca 
Ketens en Centrum voor Publieke Innova-
tie mede-eigenaar van het platform. Ruim 
3000 restaurants – waaronder grote ketens 
zoals De Beren – hebben zich reeds aan-
gemeld bij BookDinners. Kamerling: “Ho-
recaondernemers kunnen tot ten minste 
1 juli 2018 nog gratis gebruikmaken van 
BookDinners. Probeer het zelf!”

www.eijsink.nl

Over Horecava 
Horecava is dé innovatieve en inspire-
rende vakbeurs voor horecaprofessionals 
in de foodservice-industrie, gehouden van 
7 tot en met 10 januari 2019 in RAI Am-
sterdam. Een bezoek aan de Horecava is 
de manier om op de hoogte te blijven van 
de laatste trends en ontwikkelingen in de 
branche.

Over Q&A
Sinds de oprichting in 2003 is Q&A uit-
gegroeid tot een leidende retailpartner in 
kennis, onderzoek, advies en opleiding. 
Naast de organisatie van diverse verkie-
zingen, voeren wij verschillende onder-
zoeks- en adviesopdrachten uit, die leiden 
tot essentiële inzichten en adviezen en 
toepasbaar zijn op alle niveaus binnen 
een organisatie. Dit helpt onze klanten op-
timaal te presteren. Dag in, dag uit. Daar-
naast verhoogt Q&A het kennisniveau in 
de retailsector via trainingen, masterclas-
ses, presentaties en workshops.

info.foodserviceaward.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

Magisch zoals deze machine werkt; moeiteloos en 
snel. De M-iClean H is de meest gebruiksvriendelijke 
vaatwasser die in de markt bestaat. 
Een spoelvoorsprong die niet alleen comfortabel is, 
maar ook duurzaam, snel en bijzonder efficiënt. Een 
schone vaat....? Daar wil je niet te zwaar aan tillen!  

koop &  lease

Magisch zoals deze machine werkt; moeiteloos en 
 is de meest gebruiksvriendelijke 

Een spoelvoorsprong die niet alleen comfortabel is, 
maar ook duurzaam, snel en bijzonder efficiënt. Een 
schone vaat....? Daar wil je niet te zwaar aan tillen!  

M-iClean H

Welkom in het spoelparadijs

www.meiko.nl

5 jaar garantie  
op de automatische  
kapopening en kapsluiting!

Overtuig uzelf en vertrouw op 
een fabrikant die hier al 90 jaar 
in gespecialiseerd is.

Te zien op de Horecava!
Standnummer: 02.306
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Lightspeed zet met Data Meets Hospitality gloednieuw 
horeca-evenement in de markt

De Kuyper steekt cocktaillikeuren 
wereldwijd in een nieuw jasje

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 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. 

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-
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 

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-

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 Hospita-
lity gaan beantwoorden.”

Eerste sprekers aangekondigd
De eerste sprekers voor dit evenement zijn 
inmiddels bevestigd. Deze experts zijn 
afkomstig uit alle hoeken van de horeca-
sector: Wim Ballieu van Balls & Glory en 
24kitchen restaurants, Michiel van der Eer-
de ‘Masterchef’ restaurateur en eigenaar 

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 
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 

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

van Baut. Ook Gault&Millau en het prijs-
winnende concept hotel Zoku zijn aanwe-
zig. 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

BÉBO nieuwe Cubaanse 
koffielikeur 
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 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.

Legende van Club Bébo 
De oorsprong van Bébo gaat terug naar 
een geheime club in Havana genaamd 
Club Bébo.  De plek waar artiesten, be-
roemdheden en andere vrije geesten 
elkaar ontmoetten wanneer ze samen 
wilden zijn, zonder buitenstaanders. De 
meest populaire dranken waren rum en 
Señora Béba’s bekende Cuban Coffee Li-
queur - 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.

“Toen ik dit bijzondere drankje voor het 
eerst proefde, was ik meteen enthousiast. 
Het heeft een geweldige smaak en er zit 
een goed doordacht concept achter. Het 
past perfect in onze ‘Own the cocktail’ vi-
sie en geeft bartenders nieuwe inspiratie 
om hun cocktailaanbod verder te ontwik-
kelen. We zien dat de meest gedronken 
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
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