
Bij restaurant Brienen aan de Maas, prachtig gelegen in het Limburgse Well, heeft men 
de beschikking over een ruim terras direct aan het water. Naast het fraaie uitzicht 
kunnen de gasten sinds kort ook genieten van de koks die, direct voor hun neus, op de 
Rolling Kitchen en barbeques van Quan Garden-Art de lekkerste gerechten bereiden. 
Horecaondernemers doen er goed aan tijdens de Horecava 2019 even een bezoek te 
brengen aan stand 03.207 om zich te laten informeren over de ongekende mogelijkhe-
den van outdoor cooking. 

Outdoor Cooking biedt gasten extra beleving

René Brienen, met Brienen aan de Maas 
sinds 2007 de bezitter van een Michelin-
ster, is dit jaar 25 jaar Meesterkok. Hij 
viert dat met zijn gasten door een jaar lang 
Meester menu’s te serveren. Zondag 9 de-
cember mochten wij aanschuiven voor 
een wildmiddag met maar liefst 10 gangen 

van overheerlijke gerechten 
met o.a. fazant, eend, wild 
zwijn en hert. Uiteraard be-
geleid met meesterlijke wij-
nen. Een groot aantal van 
de wild gerechten werden 
door Brienen en zijn staf 
buiten bereid op de Rolling 

Kitchen die dit voorjaar is geleverd door 
Quan Garden-Art. Brienen heeft ook een 
quadro barbecue van Quan en een speci-
ale pizza oven. Deze is uitgevoerd in de-
zelfde stijl als de andere Quan producten 
en biedt heel veel werkruimte. De platen 
kunnen worden gewisseld zodat er ook 
vlees, brood en bijvoorbeeld vis in kan 
worden bereid. Het is dus eigenlijk een 
complete buitenoven.

Eyecatcher voor elk terras
Marco Arntz van Quan: ‘Voor de horeca is 
outdoor cooking een echte eyecatcher op 

onder de knie te 
krijgen. En het 
is natuurlijk ge-
woon heel leuk 
om te doen en 
heel avontuur-

lijk. Wie houdt er nou niet van een fikkie 
stoken? En als het staal eenmaal goed heet 

is kun je een enorm tempo 
draaien. Voor grote groepen 
kun je er achter elkaar op door 
blijven koken. Omzet maken 
dus. Als het moet kun je met 
gemak 100 hamburgers in vijf 
minuten wegzetten. Ook ide-
aal dus voor carteraars.’

Quan op Horecava 2019
Quan is vorig jaar begonnen 
in Nederland en wil nu naast 
particulieren ook Nederlandse 
horecaondernemers kennis la-
ten maken met hun program-
ma. Tijdens de Horecava laat 
Quan een aantal van haar pro-
ductlijnen zien. Natuurlijk de 
Rolling Kitchen die ook wordt 
gebruikt door Brienen. Het is 
een prachtig design stuk dat 
garant staat voor een enorme 

beleving. Wat opvalt is de grote werkruim-
te die de keuken biedt. Er kan zonder pro-
blemen met drie koks aan worden gewerkt 
en er is heel veel ruimte om hout op te 
slaan. De grillplaat heeft een fors formaat 
van 100 x 100 cm. 

De Quadro line is een kleinere uitvoering 
van de Rolling Kitchen. De Quadro Gas 

het terras. De hitte-uitstraling en de gezel-
ligheidsfactor zorgen er daarnaast voor dat 
het terrasseizoen wat verlengd wordt. Met 
outdoor cooking wordt de keuken als het 
ware verlengd tot op het terras. Het geeft 
dus niet alleen een prachtig stukje extra 
beleving voor de gasten, maar zorgt ook 
voor uitbreiding van de kookcapaciteit. 
Bakken op staal is overigens eenvoudig 

BBQ is een unieke gas bbq die zijn gelijke 
niet kent. De Quadro heeft een grilplaat 
die door vier wokbranders wordt ver-
warmd en binnen 10 minuten op tempera-
tuur is.  Voor de beleving is er een siervlam 
die op hoogte afgesteld kan worden. Ook 
deze apparatuur is heel makkelijk te on-
derhouden en kan worden schoongemaakt 
binnen een minuut. De gasbarbeques zijn 
leverbaar in voorbehandeld staal met een 
zwarte poedercoating. Er is ook een com-
plete RVS lijn. Quan presenteert tijdens de 

Horecava ook allerlei items om het terras 
mooi in te richten zoals bijvoorbeeld een 
hele fraaie serie buitenverlichting. Deze 
zijn uitgevoerd in dezelfde stijl. 

Basislijn voor horeca
Quan levert speciaal voor 
horecaondernemers die 
eerst wat ervaring op willen 
doen een complete basislijn. 
Deze is ideaal om alvast een 
eerste start te maken met 
buiten koken.  De basislijn 

is uitgevoerd in dezelfde stijl maar iets 
gunstiger in prijs en dus ideaal om in te 
stappen.  

Quan levert haar programma overigens 
niet rechtstreeks maar via een dealernet-
werk in heel Nederland. Heeft u interesse 
in Quan producten raadpleeg dan het dea-
lernetwerk.

www.quangardenart.nl
Horecava: 03.207
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Advertentieverkoop

Design & Prepress

Hoofd verkoop

Het is verstandig om nu te investeren,
Tapkoel zorgt ervoor dat u goed het nieuwe jaar in gaat! 

+31 (0) 343 565 151 
verkoop@tapkoel.nl

Zien wij u op onze stand 10.255 tijdens de Horecava 2019 in RAI Amsterdam?

MEIKO Nederland B.V. · info@meiko.nl · 088 10 50 000 www.meiko.nl

Professionele vaatwastechniek

Vroeger was afwassen zwaar werk dat niemand graag deed: 
hete damp en een vochtig klimaat. Nu is de nevel opgetrokken, 
want met de innovatieve techniek van MEIKO wordt het werk 
leuker en aangenamer. U profiteert van een aangenaam 
werkklimaat, een aantrekkelijk ontwerp, lage verbruikswaarden,  
en een zeer eenvoudige bediening voor perfect schoon en droog 
vaatwerk. Welkom in de wereld van M-iClean. Afwassen was 
nog nooit zo rendabel, zo snel en zo zuinig.

M-iClean 
Nooit meer poleren!

Stand 306 in hal 2
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Meer beleving en nieuwe initiatieven op Horecava 2019

Tapautomatisering bespaart kosten en verhoogt dienstverlening

Horecava 2019 introduceert het nieuwe Food Mobility & Delivery. Het Bar segment 
groeit met extra aandacht voor speciaal- en craft bier. Fast Casual en Fast Service be-
vinden zich samen in een hal van maar liefst 12.000m². Het Innovation LAB laat weer 
vernieuwende oplossingen zien en het Startup-LAB staat vol nieuwe ondernemingen. 
Nieuwe netwerkmomenten zijn de Street Takeover en de Marketing Breakfast Club.

Registratie en dosering van drankafgifte levert een aantoonbare besparing op uw in-
koop van bier, wijn en sterke drank. Volgens Tapkoel, specialist in drank- en tapau-
tomatisering, kan die besparing oplopen tot wel 30%. Daarnaast leidt een optimale 
registratie en dosering van drankafgifte tot een verbetering van de bedrijfscultuur en 
verhoogt het de kwaliteit van de dienstverlening aan uw gasten. Tijdens de Horecava 
vertelt men er u op stand 10.255 graag meer over.

Het hele RAI Amsterdam-complex staat 
van maandag 7 tot en met donderdag 10 
januari 2019 in het teken van eten, drin-
ken, buitenshuis slapen en gastvrijheid.

Nieuw: Food Mobility & Delivery
Alle schakels binnen de foodservice ke-
ten krijgen met uiteenlopende logistieke 
uitdagingen te maken. Bij Food Mobility 
& Delivery maakt de bezoeker kennis met 
‘klassieke’- en ‘nieuwe’ vervoersmid-
delen, partners in maaltijdbezorging en 
alle aspecten voor het inrichten van een 
(maaltijd)bezorgingstraject. Luuk Scholte, 
Group Food Director Horecava: ‘Trends 
vormen voor ons de basis om nieuwe ini-
tiatieven aan de beurs toe te voegen om 
zo de horeca professional nog beter te 
helpen. Met de steeds bredere program-
mering en het grotere beursoppervlak ad-
viseren we onze bezoekers het beursbe-

Tapkoel levert hiervoor al jaren bedrijfsze-
kere systemen. Van eenvoudig afleesbare 
tellers tot en met een aan uw kassa gekop-
peld totaalsysteem. Door de slimme opzet 
van het systeem komen storingen nauwe-
lijks voor en kan het barpersoneel altijd 
blijven doortappen. 

Draadloos en zeer betrouwbaar
Het systeem werkt draadloos via de be-
trouwbare industriële en sterk in opkomst 
zijnde ZigBee standaard. Daardoor hoe-
ven er geen kabels door uw zaak te worden 
gelegd en zijn uitbreidingen eenvoudig te 
realiseren. Tapkoel levert alleen door brou-

zoek goed voor te bereiden om zo niets 
te missen’.

Vernieuwing Fastservice, Bar en 
Start-up LAB

Het Bar segment krijgt een eigen speciaal- 
en craft bier hal met twee speciale pop-up 
bier restaurants met als thema food pai-
ring met bier. Aanbieders van softdrinks, 
wijnen en gedistilleerde dranken zijn te 
vinden in een tweede hal met een eigen-
tijds programma voor bartenders i.s.m. IS-
AAC Company. Fastservice en Fast Casual 
krijgen een nieuwe impuls en verplaatsen 
naar een andere hal. Meer dan 35 startups 
presenteren zich in het Start-up LAB, hier 
kan de bezoeker kennis maken met uit-
eenlopende nieuwe initiatieven. Het Inno-
vationLAB is zoals altijd de plek voor ver-
nieuwende horecaproducten en -diensten.

werijen en wijnhandelaren aanbevolen 
aanpassingen aan hun tapinstallaties. Voor 
evenementen en stadions levert het bedrijf 
onder andere snelle raptapsystemen en 
een tank-management oplossing waarbij 
web-based monitoring van de inhoud van 
de biertanks, temperaturen en druk leiden 
tot een verbetering van bedrijfszekerheid 
en verhoging van verkoopvolumes.

Trend: tappen aan tafel of uit de 
wand

Tapkoel levert systemen waarmee gasten 
zelf, aan tafel of uit de wand, hun bier of 
wijn kunnen tappen. Een eigen tap aan 
tafel is een trend die door gasten zeer op 
prijs wordt gesteld. Het bedrijf levert di-
verse systemen waarbij kranen kunnen 
worden vrijgegeven met een kassamunt of 
eenvoudig, aan de kassa of door de bedie-
ning vanuit de bar, op te waarderen be-
taalkaarten. 

Ruim 30 jaar ervaring
Vorig jaar vierde Tapkoel uit Cothen haar 
30-jarig bestaan. Van een klein taptech-
nisch bedrijf is Tapkoel uitgegroeid tot dé 

Nieuwe netwerk events
In samenwerking met Foodservice XS 
presenteert Horecava voor marketeers in 
foodservice op woensdagochtend, 9 ja-
nuari 2019, de Marketing Breakfast Club. 
Tijdens de Marketing Breakfast Club krijgt 
de marketeer in een ochtend een update 
over één van de belangrijkste thema’s van 
de toekomst: circulariteit.

Horecava organiseert in samenwerking 
met Ondernemersvereniging Reguliers-
dwarsstraat op 7, 8 en 9 januari 2019 de 
Horecava Street Takeover in de Reguliers-
dwarsstraat in hartje Amsterdam. Bezoe-
kers van de Horecava kunnen hun beurs-
bezoek verlengen met een bezoek aan 
deze straat met een zeer gevarieerd horeca 
aanbod, volledig in het teken van Horeca-
va. De Street Takeover biedt bezoekers en 
exposanten de mogelijkheid om borrels, 
diners en feesten te bezoeken.

Bellavita
De Italiaanse keuken heeft een hoge po-
pulariteit in Nederland. Bellavita presen-

expert op het gebied van taptechniek in de 
breedste zin van het woord. Tot de klan-
tenkring behoren niet alleen de brouwerij-
en zelf, maar ook steeds meer individuele 
horecaondernemers en bierbrouwers die 
onafhankelijkheid nastreven.

Tapkoel is oorspronkelijk gestart als toele-
verancier en producent van biertechnische 
materialen. Vanuit het familiebedrijf dat in 
fruit handelde en in opslag voor gekoelde 
producten (vrieshuizen) was er eveneens 
kennis van koelen. Vanuit de combinatie 
van deze kennis is Tapkoel dit toe gaan 
passen in de tapinstallatietechniek. Van 3 
man in 1987 is Tapkoel gegroeid naar 36 
medewerkers nu en ook nog eens met een 
Belgische vestiging.

teert zich aan het Nederlandse publiek 
tijdens de Horecava met diverse tastings, 
meer exposanten en een breder wijn aan-
bod. De Italiaanse vakbeurs voor finefood 
en wine professionals is van maandag 7 
tot en met woensdag 9 januari 2019 in de 
Amsterdam RAI.

Compleet aanbod
Naast vernieuwingen biedt de Horecava 
een compleet en vertrouwd aanbod van 
meer dan 700 exposanten in onder an-
dere Food, Hotel, Dienstverlening, Groot 
Keuken en Koffie, Thee, Bakkerij. Ook 
diverse Pop-Up restaurants onder leiding 
van toonaangevende chefs geven acte de 
préséance zoals de bezoeker dat gewend 
is. Met de groei van de Horecava is het 
mogelijk een ronde te lopen door alle hal-
len van RAI Amsterdam.

www.horecava.nl 

Tankbierinstallaties en tapwanden
Tapkoel heeft in de afgelopen 30 jaar de 
rol van expert op het gebied van tapinstal-
laties verworven. Geleidelijk is het bedrijf 
meegegroeid met de veranderingen in de 
markt zoals de opkomst van de craft beer 
brouwerijen en de onafhankelijke “vrije” 
horecaondernemingen. Zo zag Tapkoel 
de grote tankbierinstallaties opkomen en 
tapwanden van wel 12, 16 taps of meer, 
waarna ook die techniek als specialisatie 
is opgepakt. Tapkoel kan haar afnemers 
volledig ontzorgen, van een koppeling 
voor op een fust tot een complete tank-
installatie. Inmiddels worden ook steeds 
vaker wijn-, fris- en watertapsystemen ge-
installeerd. Tapkoel realiseert het volledige 
gamma aan taptechniek. En dat met een 

eigen productie, verkoop 
binnen- & buitendienst 
en servicemonteurs voor 
montage, onderhoud en 
eventuele storingen.

www.tapkoel.nl
Horecava: 10.255



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

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 wij u kunnen bieden. 
Met 5-in-1 worden de 5 meest voorkomende 
ongedierte binnen uw branche bestreden.

5-in-1 bestaat uit:
   Behandeling tegen huismuizen
   Gelbestrijding Duitse kakkerlakken
   Gelbestrijding zwarte mieren binnen
   Detectie kruipende insecten
   Vliegenbestrijding met led vliegenlamp

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

0800 - 73 68 654  |  www.rentokil.nl/5in1  |  info@rentokil.nl

horecavizier-eicom 181126.indd   1 03-12-18   14:28



1 - 5

Cocktails & clean solutions bij MEIKO
MEIKO combineert tijdens Horecava 2019 het nuttige met het aangename onder het 
motto “Cocktails & Clean solutions”. U kunt er een heerlijke cocktail naar keuze nut-
tigen en vervolgens ter plekke zien hoe snel uw glas weer schoon en hygiënisch wordt. 
Want daar heeft MEIKO diverse oplossingen voor…

MEIKO is al meer dan 90 jaar specialist 
in vaatwas-, reinigings- en desinfectie-
techniek. Het leveringsprogramma omvat 
oplossingen voor de meest uiteenlopende 
marktsegmenten. Van horecagelegenhe-
den tot ziekenhuizen, van bakkerijen en 
slagerijen tot zorginstellingen, van (in-
flight) catering tot scheepvaart. Overal 
waar professioneel moet worden gerei-
nigd, komt u MEIKO tegen. 

Ergonomie, economie en efficiency 
Bij MEIKO wordt continu gewerkt aan 
het ontwikkelen van nieuwe oplossingen 
en het verbeteren van bestaande. Alle in-

novaties zijn gestoeld op de pijlers ergo-
nomie, economie en efficiency. Het toon-
beeld van een machine waarin deze drie 
samenkomen is de M-iClean H. De kap 
van deze doorschuifmachine werkt volle-
dig automatisch en opent en sluit vanzelf 
zodra je er een korf met vaat onder schuift. 
Zonder enige krachtsinspanning, wat leidt 
tot minder ziekteverzuim. Daarnaast zorgt 
slimme technologie in de machine voor 
een aanzienlijk lager verbruik van ener-
gie, water en chemie. En daarmee is de M-
iClean H goed voor mens, milieu én por-
temonnee. Niet voor niets is deze machine 

ceren – juist in het kader van duurzaam-
heid. Onze machines zijn topsporters en 
moeten vaak het klokje rond hun volle 
vermogen leveren, en dat kan alleen met 
de beste kwaliteit“. 

Dankzij vernieuwde technologie zijn de 
machines ook zeer zuinig als het gaat om 
het gebruik van water, energie en chemie. 
Bovendien zijn de nieuwe UPsters zeer 
gebruiksvriendelijk dankzij de eenvoudige 
bediening; alles spreekt voor zich. Ook is 
het mogelijk om verschillende data, zoals 
verbruikswaarden, uit te lezen. Een meer-
voudig filteringsysteem garandeert de bes-
te wasresultaten. En de optionele MEIKO 
osmose-technologie (GiO-module) maakt 
het vervelende poleren van glazen over-
bodig. Hierdoor krijgt uw personeel meer 
tijd voor de klanten en voorkomt u glas-
breuk.

“De combinatie van prijs en kwaliteit 
maakt deze machines zeer geschikt voor 
start-ups, maar zeker ook voor bestaande 
horecaprofessionals. Met de nieuwe MEI-
KO UPster serie is de keuze voor profes-
sionele vaatwastechniek vrij eenvoudig, 
eigenlijk net zo makkelijk als het doen van 
de afwas”, aldus Bart Jasperse. De nieuwe 
serie bestaat uit drie voorladers en een 
doorschuifmachine en zijn allemaal te be-
wonderen op de MEIKO stand. 

Verwerking van voedselresten
Sinds een aantal jaren heeft MEIKO zich 
ook toegelegd op het verwerken van voed-
selresten. Hiermee speelt het bedrijf in op 
een groeiende behoefte aan circulariteit 
en duurzaamheid. Tijdens de Horecava 
introduceert MEIKO de Biomaster4, een 
nieuwe lijn voedselrestenverwerkingsma-
chines die tot wel 35 kg etensresten in één 
keer kunnen verwerken. Geen gesjouw 
meer met kliko’s en weg met ongedierte 

sinds de introductie twee jaar geleden al 
meerdere malen internationaal in de prij-
zen gevallen. Tijdens de Horecava wordt 
de M-iClean H werkend getoond.

Ook voor startende horeca-
ondernemers

Op de Horecava introduceert MEIKO ook 
de vernieuwde UPster serie, MEIKO’s op-
lossingen voor het middensegment. De 
constructie van deze vaatmachines is uit-
gerust met zeer robuuste materialen, die 
zorgen voor een lange levensduur. Zelfs 
de chemieleidingen zijn van roestvrijstaal, 
en dus niet van kunststof. De eis om ook 

vaatwasmachines in het middensegment 
een lange levensduur te geven was de ba-
sis voor de ontwikkeling. Bart Jasperse, al-
gemeen directeur MEIKO Nederland, ver-
duidelijkt: „Aan een product van het merk 
MEIKO is een kwaliteitsgarantie gekop-
peld. Wie goedkoop uit wil zijn en weinig 
in techniek wil investeren, moet zich dan 
ook niet verbazen over een levensduur 
van een machine van slechts drie tot vier 
jaar. Een MEIKO machine gaat vele jaren 
langer mee. Het zou niet in onze bedrijfs-
filosofie passen om producten met een 
korte levensduur voor de massa te produ-

en stankoverlast. De opslagtank kan door 
dezelfde vrachtwagen geledigd worden 
als de vetafscheider, en dat betekent min-
der transportmomenten en minder over-
last voor de gasten. Bovendien is het veel 
duurzamer en beter voor het milieu. De 
opslagtank kan op een afstand van circa 
50 meter geplaatst worden, inpandig, on-
dergronds of op het buitenterrein. De Bio-
master4 is er in de SLIM, PLUS en HIGH-
LINE uitvoering. Op de Horecava toont 

MEIKO de HIGHLINE, de meest complete 
alleskunner van de drie machines.

www.meiko.nl

Kom naar de MEIKO stand voor een 
heerlijke cocktail naar keuze, maak live 
kennis met MEIKO’s schone oplossingen 
en profiteer van spetterende beursacties. 
Stand 306 in hal 2.



Burg. Boumanstraat 1
4306 CP Nieuwerkerk (Zld)

Wesdijkhomestyle.nl
0111 417270

5 JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE
& SERVICE

ZEER
KORTE
TERUG-

Voordelen van onze horeca terrasoverkappingen

● In iedere gewenste RAL kleur leverbaar

VERDIENTIJD

Verhoog uw omzet met een horeca
terrasoverkapping van Wesdijk Homestyle

● Leverbaar met verlichting en verwarming

● Op maat gemaakte terrasoverkappingen● Grote afmeting mogelijk

● Vaste en schuifbare terrasoverkappingen● Bescherming tegen zon, regen en wind

HET BESTE INGREDIËNT VOOR  
EEN OVERZICHTELIJKE ADMINISTRATIE

• MAKKELIJK BOEKHOUDEN & FACTUREREN

• OFFLINE BOEKHOUDPAKKET

• ABONNEMENT SLECHTS € 25,- PER MAAND

MEER INFO, BESTELLEN OF PROEFABONNEMENT  
AANVRAGEN? GA NAAR WWW.DAVILEX.NL

DAVILEX PLUS

www.cashr.nl/horeca

Cashr administratie

+De slimme kassa 
die meer oplevert

BTW aangifte

k a s s a b o n

Kom óóknaar de standop de Horecava7-10 januari
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Horecava 2019 trapt af met uitreiking Horecava Innovation 
Award

Nu ook gebruikte uren bijhouden op online kassa app Cashr

Rookworst van damhert uit de duinen, composteerbare patatbakjes van suikerriet, me-
dewerkers werven door middel van swipen en een volledig geautomatiseerde cocktail-
bar. Het is een greep uit de fantasierijke innovaties die zijn genomineerd voor de Ho-
recava Innovation Award 2019; dé jaarprijs voor de beste innovaties in de Nederlandse 
foodservice branche. 

Gewerkte uren bijhouden kan volgens Cashr het beste op de kassa. Cashr voegt 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.

Tijdens de opening van de 63ste Hore-
cava, op maandag 7 januari 2019 in RAI 
Amsterdam, worden de categoriewin-
naars, de overall winnaar en de winnaar 
van de Karel de Vos Duurzaamheid Award 
bekend gemaakt. De overall winnaar krijgt 
behalve de felbegeerde wisselbeker en 
eeuwige roem, een stroom aan publiciteit 
in de pers en op social media

189 inzendingen
Een onwaarschijnlijk grote oogst van 189 
innovatieve inzendingen dit jaar (tegen 
120 vorig jaar). Meer dan hónderd inno-
vaties vielen in de categorie Food & Be-
verage. De jury had de handen vol en leed 
na afloop van de proefsessies aan over-
prikkelde smaakpapillen. De verschuiving 

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 ach-
ter de rug? Dan kan de het personeel de 
tijdsregistratie beëindigen door zich af te 
melden. “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 perso-
neel als de werkgever hebben invloed op 
de gewerkte aantal uren”, vertelt Dave de 
Vos, productmanager van Cashr.

van dierlijk eiwit naar plantaardig, dendert 
door met onverminderde vaart. Veel inzen-
ders willen een duurzaam, lekker en snel 
alternatief bieden aan de immer uitdijende 
groep van vege- en flexitariërs. Opvallend 
is de stijging van het aantal vegan produc-
ten, die helemaal niets dierlijks meer be-
vatten. Plant-based koken zet door. Verder 
creatieve oplossingen voor keukens die 
handjes te kort komen.

Korte metten met plasticberg
Producten van natuurlijke, recyclebare 
grondstoffen maken korte metten met de 
plastic- en kledingberg in de categorie 
Concepts, Interior & Design. Ook bij Equi-
pment & Services ligt focus op tegengaan 
van verspilling. Daarnaast zijn er ant-

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

Integratie met andere software
Cashr wordt ontwikkeld door Reeleezee, 
het bedrijf achter het gelijknamige boek-
houdprogramma. Het kan als zelfstandig 
kassasysteem functioneren, maar de volle 
potentie van het systeem wordt pas benut 
als het wordt gebruikt in combinatie met 
Reeleezee. “Het voordeel van de integratie 
van Cashr in de Reeleezee-boekhoudsoft-
ware is dat de omzet en btw meteen wor-

woorden op het gebrek aan personeel in 
de vorm van handige apparaten, die een 
deel van het werk kunnen overnemen. De 
deeljury van de nog jonge categorie Digi-
tal, Apps & Social Media had heel wat te 
testen. De inzendingen waren avontuurlij-
ker dan vorig jaar. Van hippe wervingsapp 
voor medewerkers tot een ‘warm en gast-
vrij’ alternatief voor het onpersoonlijke 
online reserveren. Artificial intelligence en 
swipen doen hun intrede.

Na een intensieve dag proeven, keuren 
en testen kwam de onafhankelijke jury, 
bestaande uit ondernemers, deskundigen 
en vakjournalisten, tot de volgende zestien 
genomineerden:

Categorie Concepts, Interior & Design
– Circulaire kokskledinglijn van Persu, 

gemaakt van Infinity-stof van Dutch 
Awearness, een 100% recyclebare poly-
ester stof

– Flyingtable een slim frame met deelbaar 
tafelblad dat om palen, zuilen én bomen 
kan worden geklemd

– NOHBO drops, Shampoo, conditioner, 
douchegel etc., per portie verpakt in een 
ecologisch verantwoorde, wateroplos-
bare folie, in druppelvorm. 

– Snackdisposables van suikerriet, aan-
trekkelijk en 100% composteerbaar. 

Categorie Digital, Apps & Social Media
– AssistYou, een intuïtief werkende digi-

tale telefoonservice voor de horeca die 
is gebaseerd op artificial intelligence. 

– Deliverect, maakt einde aan de wild-
groei van bonnenprinters en monitors 
van diverse bezorgdiensten in hore-
cakeukens. 

– OnJobs, een nieuwe en uiterst visuele 
manier van het opstellen en presenteren 
van horecavacatures.

–  SO Connect Review, op één plek duide-

den opgenomen in je administratie én in 
de btw-aangifte”, vertelt De Vos. “Stel dat 
een gast op het terras een glas cola afre-
kent; dan komt de omzet meteen in het 
juiste grootboek en zit de btw gelijk in de 
belastingaangifte.” 

Cashr heeft ook veel gebruikers die niet 
met Reeleezee-software werken. Zo is een 
koppeling hiermee beschikbaar voor ge-
bruikers van Exact Online. Ondernemers 
die met andere boekhoudsoftware wer-
ken, krijgen vanuit Cashr aan het einde 
van de dag een rapportage. Met behulp 

hiervan kunnen ze dan zelf de gegevens 
invoeren in hun boekhoudsoftware. “Er 
zijn dus wel andere systemen die geïnte-
greerd samenwerken met Cashr, maar niet 
zo mooi en verfijnd als bij de combinatie 
met Reeleezee en Exact Online. 

lijk overzicht over reviews die mensen 
online over je horecazaak plaatsen. 

Categorie Equipment & Services
–  Asept Fretus pomp, sauzendispenser; 

hygiënisch, herbruikbaar, vaatwasserbe-
stendig en gebruiksvriendelijk. 

–  Glazenwasmachine TOP DRY, gegaran-
deerd een poleervrij en kurkdroog resul-
taat. 

–  TenderOne Bottle tender, geautomati-
seerde cocktailbar. 

–  Zero foodwaste, brengt voedselverlies in 
kaart. 

Categorie Food & Beverage
–  Aard, drank van houtgerijpt wild bier, 

geblend met kvass van oud desembrood, 
rode biet en absintalsem

–  Amster-Damhertenrookworst, ambach-
telijk geproduceerde rookworst met 
vlees van damhert uit de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. 

–  De Balletjes, borrelsnack gemaakt van 
de reststromen van duurzame verse friet-
producent. 

–  Kukki Cocktails, spannend ogende 
cocktails met ijsblokjes en vers fruit, ín 
de fles. 

Karel de Vos Duurzaamheid Award
Voor de zevende keer wordt de Karel de 
Vos Duurzaamheid Award uitgereikt. De 
fraaie trofee is vernoemd naar de in 2012 
overleden initiatiefnemer en eerste jury-
voorzitter van de Horecava Innovation 
Award. De prijs is voor de innovatie die 
het meest blijk geeft van een duurzame, 
toekomstgerichte visie en die onderne-
mers nieuwe kansen biedt. Alle inzendin-
gen maken kans. 

www.horecava.nl

In de cloud (monitoren) 
“Omdat het een cloudoplossing is, kan 
de ondernemer ook monitoren als hij 
niet op de zaak is”, vertelt De Vos. “In de 
toekomst zullen we deze functionaliteit 
verder uitbreiden met bijvoorbeeld een 
koppeling met een tool voor personeels-
planning, maar voorlopig is het vooral een 
eenvoudige manier om inzicht te krijgen 
in het aantal gewerkte uren. Die wordt 
binnen de bestaande abonnementskosten 
aangeboden en kost dus niets extra.” De 
software van Reeleezee wordt door aller-
lei typen bedrijven toegepast: van zzp’ers 

tot grotere restaurants. De Vos: 
“Ik verwacht dat deze automa-
tische urenregistratie voor ál 
die horecazaken een interes-
sante toevoeging is. Ze zullen 
er in ieder geval van profiteren. 
Hoe meer gegevens bekend 
zijn, des te beter een bedrijf 
kan worden aangestuurd.” De 
urenregistratie is voor Cashr 
klanten vanzelf beschikbaar 
na de nieuwste update half no-
vember. 

www.cashr.nl/urenregistratie
Horecava: 01.510

De winnaar van de Horecava Innovation Award 2018: Pure Pacific Yellowtail
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Van kassa’s tot keuken- plus barmanagement en van 

personeelsplanning tot webshops gekoppeld aan je kassa: 

Eijsink biedt slimme totaaloplossingen voor een  

bedrijfsvoering in balans. 
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Food Cultures in de spotlight op Horecava InnovationLAB

Interieurtrends 2019: veel kleur in de spannendste combinaties

De consument gaf nog nooit zoveel aandacht aan food. Daarbij laat hij zich graag 
inspireren, maar is tegelijkertijd kritischer dan ooit. Bij het vormgeven van zijn eigen 
identiteit is eten en drinken een belangrijke pijler waarmee zijn eigen lifestyle en per-
soonlijkheid uitgedrukt worden: Food Culture. 

Wat een kleurbeleving staat ons te wachten in 2019! De meest spannende combinaties 
komen bij elkaar. Donker en licht, helder met vergrijsd, hard en zacht, koel en warm. 
Ook de contrasterende patronen die we in 2018 al veel zagen zetten zich door in 2019: 
grafische, hoekige patronen gecombineerd met botanische natuurlijke elementen.

All day breakfast & Personalised Care zijn 
twee cultures die te zien zijn op het In-
novationLAB van Horecava. De Horecava 
is van 7 tot en met 10 januari 2019 in RAI 
Amsterdam.

Deze contrasten en spannende combina-
ties vinden we ook in de smaken en ge-
rechten die uit de keuken komen. Maar 
ook de lokale producten, gecombineerd 
met exotische gerechten... Een wereld 
zonder grenzen. Heel veel producenten 
van interieurmaterialen ontwikkelen zich 
in hoog tempo op het gebied van duur-
zaam produceren en recyclen van materi-
alen. Het aanbod van “goede” producten 

Acai granola bowl - 
 wanneer je maar wilt
All Day Breakfast is één van 
de Food Cultures die in de 
spotlight staan op Hore-
cava’s InnovationLAB. Waar 
we vroeger drie keer op een 
dag aten met af en toe een 
tussendoortje, eten we te-
genwoordig wel zes tot acht 
keer op een dag. De vaste 
eetmomenten verwateren 
steeds meer. Bovendien is 
het een trend die goed aan-

sluit bij de eigenzinnige consument die 
niet in hokjes denkt of zich iets aantrekt 
van ongeschreven voedselregels. Waarom 
zou je niet om 16 uur ’s middags een ont-
bijtbowl mogen eten als een early dinner? 
Of een vers gebakken croissant met groen-
tesmoothie bij je lunch? Steeds meer ho-

groeit dagelijks zodat ontwerpers hier ook 
steeds meer rekening mee kunnen hou-
den.

Horecaproject als uitgangspunt
“Alle kleuren en trends daargelaten, kijkt 
Studio de Bruyn als eerste naar het project 
van de opdrachtgever. Wat is zijn product, 
doelgroep, locatie en budget. Want het 
ontwerp voor een casino van 1.200 m2 
verschilt echt heel erg van het ontwerp 
voor een cafetaria van 80m2 qua trends 
en materialen. “Die afwisseling van de 
opdrachtgevers is nu juist zo leuk aan ons 
vak.” Met bijna 25 jaar ervaring in het inte-
rieurontwerpen voor specifiek de horeca, 
vertelt Pauline de Schepper enthousiast 
over haar bureau dat zij samen met haar 
broer Rick de Bruyn leidt. Rick houdt zich 
bezig met de technische kant van het vak: 
lay-outs, routing, keukenontwerp, interi-
eurarchitectuur, tekeningen ten behoeve 
van de benodigde vergunningen. Pauline 
heeft veel contact met de opdrachtgevers 
en leveranciers van de materialen. Zij 
werkt aan de conceptontwikkeling, uitstra-
ling en huisstijl van het project, de styling.

recabedrijven spelen in op deze behoefte 
door All Day Breakfast aan te bieden in 
restaurantconcepten of ‘on the go’.

De All-day Breakfast Food Culture sluit 
uitstekend aan op trends als de internatio-
nale bowltrend (dé trendy wijze om een 
gerecht te serveren), super foods (denk aan 
overnight oats, gojibessen of tarwegras), 
all-day koffie (van low fat cappuccino tot 
een tarwemelk latte) en No, Low or Pro 
(van vega aardbei smoothie, tot raw, low 
fat cheesecake en full-fat funky shakes). 
Op de beursvloer komt de All Day Break-
fast tot leven met een speciale All-Day 
Breakfast bar gebouwd in het Innovatie-
LAB, waarbij co-creatie volledig omarmd 
is en inspireert.

Voeding afgestemd op revalidatie en 
herstel

Een andere Food Culture die in het Inno-
vatieLAB verrassend tot uiting komt, is het 
personaliseren van voeding in een zorgsi-
tuatie. Als voorbereiding op een operatie, 
na de diagnose van een ziekte of een lan-

Pauline: “Het leukst is de variatie. Momen-
teel werken we weer aan een mooi casino. 
Dat wordt luxe, warm, gastvrij en ‘over the 
top’. Maar ook aan een aantal cafetaria’s 
met een eerlijk, stoer en ambachtelijk ka-
rakter. En tegelijkertijd ook aan een inte-
ressant Marokkaans restaurant van de toe-
komst in de binnenstad van Rotterdam.”

gere revalidatie wordt er gekeken naar de 
voedingsmiddelen die het lichaam verster-
ken. Van welke voedingsstoffen heeft het 
lijf het meest profijt in deze fase? Smaak 
en verrassing zijn hierbij belangrijke ele-
menten, alleen al omdat iemand die ziek 
is, veelal een verminderde eetlust heeft. 
Wanneer de patiënt zelf keuzes mag ma-
ken en zijn/haar wensen kan aangeven, 
versterkt dit het gevoel van controle - iets 
dat bij een opname juist wegvalt en voor 
veel mensen lastig is. Ook in de zorg staat 
niet meer de arts of de procedure maar de 
client centraal. Veerkracht en zelfmanage-
ment zijn daarbij kernwoorden.

In de nieuwe zorg bestelt de cliënt waar 
hij zin in heeft (binnen de bepaalde di-
eetvoorschriften), met een interactief sy-
steem en bepaalt waar en wanneer hij dit 
wil eten. Gerechten zijn vers, à la minute 
bereid en naar persoonlijke voorkeur aan 
te passen. Op het InnovationLAB presen-
teren diverse partners hun visie en oplos-
singen in deze Food Culture.

De afgelopen periode heeft Studio de 
Bruyn een aantal fraaie projecten afgele-
verd zoals Casino A13, Verhage restaurant 
in Rockanje en By Ami op één van de 
mooiste plekjes in Rotterdam.

www.studiodebruyn.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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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
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Verbod op wegwerpplastic ook gevolgen voor Horeca

Hobarts Top Dry: perfect 
schoon glas zonder poleren 
en drogen

Flyingtable slimme innovatie

De EU stemde eind oktober vóór een verbod op wegwerpplastic. Rietjes, plastic be-
kers, wegwerpbestek, zakjes en plastic fastfoodverpakkingen; als het aan het Europees 
parlement ligt zijn deze producten vanaf 2021 verboden. Hoewel het verbod nog niet 
definitief is, moeten producenten en gebruikers van deze plastic disposables wel vast 
nadenken hoe ze hiermee omgaan. 

Tijdens een drukke avond draait de glazenwasmachine op volle toeren. Er komen vele 
soorten glazen voorbij. De machine maakt alles blinkend schoon, maar helaas komen 
de glazen drijfnat uit de machine.

De Flyingtable kan snel en eenvoudig om elke paal, boom of zuil worden bevestigd en 
er ook weer net zo makkelijk worden afgehaald. De Flyingtable is genomineerd voor de 
Horecava Innovation Award 2019. 

Bunzl laat op Horecava 2019 alternatie-
ven zien, inclusief circulaire initiatieven 
en andere mogelijkheden om duurzamer 
te ondernemen.

Consequenties o.a. voor fastfood en 
koffie

Gebruikt u veel disposables of wegwerp-
verpakkingen voor het eten en drinken 
dat u verkoopt? Verkoopt u bijvoorbeeld 
koffie, snacks of broodjes ‘to-go’? Dan zal 
het verbod consequenties voor u hebben. 
Gelukkig is er een groeiend aantal alter-
natieve disposables en foodverpakkingen 
verkrijgbaar. Deze duurzame range is 
continu in ontwikkeling, waarbij nieuwe 
materialen en toepassingen worden getest. 
Denk aan producten van suikerrietpulp, 
hout, bamboe of landbouwafval. 

Nohbo Bunzl in de race voor 
 Horecava Innovation Award

De splinternieuwe Nohbo Drops, verkrijg-
baar via Bunzl Foodservice, zijn in 2 ca-
tegorieën doorgedrongen tot de laatste 4 
producten voor de Horecava Innovation 
Award. Deze unieke druppelvormige ver-
pakkingen voor shampoo en douchegel 
zijn volgend de jury een mooi duurzaam 
alternatief voor plastic verpakkingen. 

Nohbo Drops zijn een duurzaam alterna-
tief voor de flesjes, tubes en sachets met 
shampoo en douchegel zoals die in hotels 
veel gebruikt worden voor eenmalig ge-
bruik. Nohbo staat voor ‘no bottles’. De 
cosmetica (shampoo, douchegel, condi-
tioner, bodywash of scheercrème) zit niet 
in een flesje, maar in een druppelvormige 
verpakking die volledig oplost in water. 
De druppels bevatten genoeg inhoud voor 
één (haren)wasbeurt. Zodra de ‘drop’ in 
aanraking komt met water, lost het omhul-
sel op en komt de inhoud vrij. Een inhoud 

Herkenbaar? Hobart heeft nu een innova-
tieve oplossing. Bij de nieuwe TOP DRY 
glazenwasmachines met geïntegreerde os-
mose installatie komt het glaswerk direct 
droog en  poleervrij uit de machine. De 
Top Dry is genomineerd voor de Horecava 
Innovation Award 2019. 

Streeploos en vlekvrij wasresultaat
Het belangrijkste voor een poleervrij en 
dus streeploos wasresultaat, is het gebruik 
van schoon afwaswater. Water bevat o.a. 
kalk en mineralen en deze laten vlekken 
achter op de glazen. Schoon afwaswater 
komt niet zomaar uit de waterleiding. Dit 
moet via een osmose apparaat worden 
verkregen. De glazenwasmachines van 

De Flyingtable bestaat uit een innova-
tief frame dat zich om een object klemt 
en twee halve tafel-
bladdelen aan elkaar 
schuift. Het resultaat 
hiervan is een tafel 
die kan dienen als eet-
tafel, statafel of zelfs 
als bankje, afhankelijk 
van de hoogte waarop 
het frame bevestigd 
wordt.

De tafel is ideaal om 
te gebruiken tijdens 
een drukke zomerdag 
op het terras, tijdens 
recepties of netwerk-
borrels. Enerzijds om 
wat extra tafels te cre-

Wat houdt het 
verbod in?
Het voorgenomen 
verbod op weg-
werpplastic is be-
doeld om een einde 
te maken aan de 
plasticsoep en plas-
tic afval op straat. 
Het verbod betreft 
dan ook alleen plas-
tic dat na één keer 
gebruiken wordt 
weggegooid, waar-
bij het vaak in de 
natuur terechtkomt. 
Het verbod moet de 
circulaire economie 
stimuleren en ertoe 
leiden dat er veel 
meer plastic wordt 
hergebruikt. Hoe-
wel het Europees 
parlement bijna 
unaniem ‘ja’ zei te-
gen het verbod op 

wegwerpplastic is het verbod hiermee nog 
niet definitief. Dat is het pas als alle mi-
lieuministers van de EU-lidstaten akkoord 
zijn, eventuele wijzigingen zijn doorge-
voerd en over alle verschillen is onder-
handeld. Daarna moeten de landen deze 
regels omzetten in nationale wetgeving. 

zonder vervelende chemicaliën, vrij van 
parabenen en sulfaten. 

Positief jurycommentaar
Waarom de jury de Nohbo Drops nomi-
neerde? Het jurycommentaar luidde als 
volgt: “De jury vindt de oplosbare verpak-
king van Nohbo (No bottles) drops een 
mooi duurzaam alternatief voor plastic 
verpakkingen. Ze dragen bij aan verlaging 
van de afvalberg. Voor hotelier en instel-
ling betekent de hygiënische verpakking 
minder opslag, minder afval, een bespa-
ring op fossiele brandstoffen en dus een 
lagere footprint.”

Duurzame alternatieven en kennis-
sessies op Horecava 2019

Bunzl heeft een groot assortiment duur-
zame disposables en verpakkingen. Dit 
assortiment wordt bovendien continu 
uitgebreid. Nieuwe soorten grondstoffen, 
nieuwe kleuren in het voorheen vooral 
bruin-witte productgamma en eetbare ver-
pakkingen. Er is van alles mogelijk. Wat 
allemaal? Dat laat Bunzl zien op de Ho-
recava waar Bunzl te vinden is op stand 
01.224. Met diverse sprekers en innova-
tieve activiteiten is dit een goede gele-
genheid om al uw vragen te stellen over 
het verbod op single-use plastics en over 
manieren om de circulaire economie te 
omarmen. 

www.bunzl.nl
Horecava: 01.224

Hobart kunnen worden geleverd met een 
geïntegreerde osmose installatie. Doordat 
het afwaswater dan vrij is van kalk en mi-
neralen, blijven er simpelweg geen vlek-
ken achter op de glazen. 

www.hobart.nl 
Horecava: 02.111

eren en anderzijds om 
ruimte te besparen door 
de ongebruikte objec-
ten toch te benutten. 

De Flyingtable is geno-
mineerd voor de Hore-
cava Innovation Award 
2019 en te zien op 
stand 05.310. 



            Marktaanbod Multimedia
     De ideale mix

vakblad – website – digitale krant

Het vakblad:
12000 ex

De website: 500 
bezoekers per dag

Digitale krant: 
2000 email 

abonnees

Bezoek onze compleet vernieuwde 
website!

www.marktaanbodhoreca.nl

Het vakblad:
12000 ex

Rookworst van damhert uit de duinen, composteerbare patatbakjes van suikerriet, me-

dewerkers werven door middel van swipen en een volledig geautomatiseerde cocktail-

bar. Het is een greep uit de fantasierijke innovaties die zijn genomineerd voor de Ho-

recava Innovation Award 2019; dé jaarprijs voor de beste innovaties in de Nederlandse 

foodservice branche. 

Nominaties Horecava Innovation Award 2019 bekend

Tijdens de opening van de 63ste Hore-

cava, op maandag 7 januari 2019 in RAI 

Amsterdam, worden de categoriewin-

naars, de overall winnaar en de winnaar 

van de Karel de Vos Duurzaamheid Award 

bekend gemaakt. De overall winnaar krijgt 

behalve de felbegeerde wisselbeker en 

eeuwige roem, een stroom aan publiciteit 

in de pers en op social media

189 inzendingen

Een onwaarschijnlijk grote oogst van 189 

innovatieve inzendingen dit jaar (tegen 

120 vorig jaar). Meer dan hónderd inno-

vaties vielen in de categorie Food & Be-

verage. De jury had de handen vol en leed 

na afloop van de proefsessies aan over-

prikkelde smaakpapillen. De verschuiving 

van dierlijk eiwit naar plantaardig, dendert 

door met onverminderde vaart. Veel inzen-

ders willen een duurzaam, lekker en snel 

alternatief bieden aan de immer uitdijende 

groep van vege- en flexitariërs. Opvallend 

is de stijging van het aantal vegan produc-

ten, die helemaal niets dierlijks meer be-

vatten. Plant-based koken zet door. Verder 

creatieve oplossingen voor keukens die 

handjes te kort komen.

Korte metten met plasticberg

Producten van natuurlijke, recyclebare 

•	NOHBO
	drops,	 Sh

ampoo,	co
nditioner,	

douchegel etc., per portie verpakt in een 

ecologisch verantwoorde, wateroplos-

bare folie, in druppelvorm. 

•	Snackdis
posables	

van	 suike
rriet,	 aan-

trekkelijk en 100% composteerbaar. 

Categorie Digital, Apps & Social Media

•	AssistYo
u,	 een	 int

uïtief	 werk
ende	 digi-

tale telefoonservice voor de horeca die 

is gebaseerd op artificial intelligence. 

•	Delivere
ct,	 maakt	

einde	 aan
	 de	 wild-

groei van bonnenprinters en monitors 

van diverse bezorgdiensten in hore-

cakeukens. 

•	OnJobs,
	 een	 nieu

we	 en	 uit
erst	 visuel

e	

manier van het opstellen en presenteren 

van horecavacatures.

•	SO	Conn
ect	Review

,	op	één	p
lek	duide-

lijk overzicht over reviews die mensen 

online over je horecazaak plaatsen. 

Categorie Equipment & Services

•	Asept	 F
retus	 pom

p,	 sauzen
dispenser;

	

hygiënisch, herbruikbaar, vaatwasserbe-

stendig en gebruiksvriendelijk. 

•	Glazenw
asmachine

	TOP	DRY
,	gegaran-

deerd een poleervrij en kurkdroog resul-

taat. 

•	TenderO
ne	 Bottle	

tender,	 ge
automati-

seerde cocktailbar. 

•	Zero	foo
dwaste,	br

engt	voeds
elverlies	in

	

kaart. 

grondstoffen maken korte metten met de 

plastic- en kledingberg in de categorie 

Concepts,
	Interior	&

	Design.	O
ok	bij	Equi

-

pment	&	S
ervices	lig

t	focus	op
	tegengaan

	

van verspilling. Daarnaast zijn er ant-

woorden op het gebrek aan personeel in 

de vorm van handige apparaten, die een 

deel van het werk kunnen overnemen. De 

deeljury van de nog jonge categorie Digi-

tal,	Apps	&
	Social	Media	had	h

eel	wat	te
	

testen. De inzendingen waren avontuurlij-

ker dan vorig jaar. Van hippe wervingsapp 

voor medewerkers tot een ‘warm en gast-

vrij’ alternatief voor het onpersoonlijke 

online reserveren. Artificial intelligence en 

swipen doen hun intrede.

Na	 een	 in
tensieve	 d

ag	 proeve
n,	 keuren

	

en testen kwam de onafhankelijke jury, 

bestaande uit ondernemers, deskundigen 

en vakjournalisten, tot de volgende zestien 

genomineerden:

Categorie Concepts, Interior & Design

•	Circulair
e	 kokskle

dinglijn	 v
an	 Persu,

	

gemaakt van Infinity-stof van Dutch 

Awearness, een 100% recyclebare poly-

ester stof

•	Flyingta
ble	een	sli

m	frame	m
et	deelbaa

r	

tafelblad	d
at	om	pale

n,	zuilen	é
n	bomen	

kan worden geklemd

Categorie Food & Beverage

•	Aard,	 d
rank	 van	

houtgerijp
t	 wild	 bie

r,	

geblend met kvass van oud desembrood, 

rode biet en absintalsem

•	Amster-D
amhertenr

ookworst,	
ambach-

telijk geproduceerde rookworst met 

vlees van damhert uit de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. 

•	De	 Ball
etjes,	 borr

elsnack	 ge
maakt	 van

	

de reststromen van duurzame verse friet-

producent. 

•	Kukki	
Cocktails,	

spannend	
ogende	

cocktails met ijsblokjes en vers fruit, ín 

de fles. 

Karel de Vos Duurzaamheid Award

Voor de zevende keer wordt de Karel de 

Vos Duurzaamheid Award uitgereikt. De 

fraaie trofee is vernoemd naar de in 2012 

overleden initiatiefnemer en eerste jury-

voorzitter van de Horecava Innovation 

Award. De prijs is voor de innovatie die 

het meest blijk geeft van een duurzame, 

toekomstgerichte visie en die onderne-

mers nieuwe kansen biedt. Alle inzendin-

gen maken kans. 

www.horecava.nl

jaargang 23  nummer 8  2018

www.marktaanbod.nl

thema: horecava 2018: vooruitblik

toonaangevend in  

product- en  

bedrijfsinformatie

03 Food Cultures in de spot-

light op Horecava
05 Italiaanse eet- en drinktradi-

ties tijdens Horecava 2019 07Street Takeover: 

Drie dagen afterparty
11Nieuwe online docuserie 

‘Meet The Chef’ in première 13Schillen Blond fris Haarlems 

brouwsel

NOHBO drops, Shampoo, conditioner, douchegel etc., per portie verpakt in een ecolo-

gisch verantwoorde, wateroplosbare folie, in druppelvorm

De winnaar van de Horecava Innovation Award 2018: Pure Pacific Yellowtail

De website: 500 
bezoekers per dag

Nie
uw

Presenteer uw bedrijf en producten in het vakblad Marktaanbod Horeca, 
de digitale editie, de nieuwsbrief en onze nieuwe brancheportal!

 Voor een vast en laag maandbedrag!



Professor Lorentzweg 18
NL-5144 NP Waalwijk
tel. +31 73 5990103
fax. +31 73 5990111

H O R E C A V A  F A I R  -  R A I  A M S T E R D A M
7 - 1 0  J A N U A R Y  -  B O O T H  0 3 . 2 0 7

Q U A N  G A R D E N  A R T  N E D E R L A N D

Rondo large Rolling kitchen quadro

Lamp quadroQuadro large + Worktop Quadro GAS



Vaatwasser 4,9 kW - Zon-
der afvoerpomp - met 
reinigingspomp (enkel-
wandig)

leverbaar!Meer dan

volg ons opwww.ggmgastro.com

ATK127#VSK127

Werktafel PREMIUM - 1,2 m 
met plank en schoren 

slechts
€ 159,90

Koelkast 0,74 m x 0,83 m - 
met 1 deur

Drankenkoelkast 0,61 x 
0,59 m - met 1 glazen deur

slechts
€ 649,90

slechts
€ 339,90SAG97N#07DOK4-SB

Wandkap 1.6 m - met 
motor, controller, filter en 
lamp

Doner Grill 4 branders - 
max. 60 kg

KG700N#07 GX352S

WLS189GS330E

slechts
€ 357,90

slechts
€ 924,90

slechts
€ 429,90

slechts
€ 279,90

Saladette ECO - 0,9 x 0,7 m 
- met 2 deuren

Pizza oven Power met 
afzuigkap - 4x Ø 34 cm

slechts
€ 1.898,90

Warmhoudvitrine - Tafel - 2 
planken - Spiegelfront (LED)

slechts
€ 389,90

slechts
€ 154,90 

Frituurpan 8 + 8 liter
6,50 kW

SLBK6 THVG66-SF

POP434
#HHP434 EFH8+8

slechts
€ 258,90

Chocoladefontein - 
6 lagen - Hoogte 82 cm

Koffie percolator 10 liter 

slechts
€ 54,90 WKH010

Soepketel - 9 liter - zwart

slechts
€ 44,90 SWH9S

slechts
€ 90,90

Curryworstsnijder 0,26 x 
0,22 m – 2 mes

CSH45

WEKB-BE

slechts
€ 138,90

Wafelijzer Brusseler wafel - 
enkel

 35.000 artikelen direct uit voorraad

GGM Gastro Benelux 
Spaklerweg 87
1114 AE Amsterdam – 
Duivendrecht

Openingstijden
Ma. – Vr.  8:30 – 17:30 uur

Tel. +31 20 / 89 123 50
info@ggmgastrobenelux.nl

POP434

Geopend in Amsterdam
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Besparing tot 60% met VITO
frituuroliefilters

Schillen Blond fris Haarlems 
brouwsel

Eenvoudig cocktails maken 
met TenderOne

VITO AG is de uitvinder en producent van VITO® Frituuroliefilters. Het bedrijf is sinds 
2002 op de markt en levert hogedrukfilters van een hoogwaardige Duitse kwaliteit. 
Op dit moment worden VITO frituuroliefilters in 154 landen verkocht en zijn er circa 
60.000 gebruikers. In Nederland zijn er ongeveer 900 en in België 200 tevreden gebrui-
kers. Niet zo vreemd als je bedenkt dat met de frituuroliefilters tot 60% op het gebruik 
van olie bespaard kan worden.

De Haarlemse frietbakkers van FrietHoes introduceren hun tweede biertje. Schillen 
Blond is ontwikkeld in samenwerking met de lokale Jopen brouwerij. 

Door de TenderOne doseermachine te gebruiken, genomineerd voor de Horecava Inno-
vation Award, kan elke barmedewerker in enkele seconden het perfecte cocktailrecept 
maken.

Klanten zijn o.a. Marriott, Sheraton, Four 
Seasons, Hard Rock café, Ikea, Smulwe-
reld, Snackpoint, Plaza’s, van der Valk, 
Madurodam, Walibi, Bobbejaanland, ca-
teraars en vele restaurants, campings, etc. 
Het laatste wapenfeit is dat BurgerKing 
wereldwijd gebruik maakt van Vito filters.

Eenvoudige werking
De werking is zeer eenvoudig. Men plaatst 
de VITO® in de friteuse. Voor elke friteuse 
is er overigens een model beschikbaar. 
Na 3,5 min (V 80) of 5 min (V 50 en V 
30) is de frituurolie gereinigd van alle 
zweef- en koolstof die de afbraak van de 
olie veroorzaken. Automatisch wordt dan 
de houdbaarheid van de frituurolie ver-
lengd omdat het afbraakproces vertraagd 
wordt. De aantoonbare besparing is 40% 
tot 60%. Bovendien komt het de kwaliteit 
en de smaak ten goede wanneer men de 
olie minstens een keer per dag een keer 
onder hoge druk filtert. Johan Wijnja van 
VITO: ‘We verheugen ons in het feit dat 
vakmensen dit apparaat waarderen en ons 
daarvoor beloond hebben met zeer pres-
tigieuze awards en eervolle vermeldingen 
zoals o.a. Euro Toques en Gulfood award.

Schillen Blond is een echt fris Haarlems 
brouwsel met een klein bittertje in de af-
dronk met een etiket ontworpen door be-
kende Haarlemmer Joost Swarte. Schillen 

De TenderOne is de eerste doseer cocktail 
machine die in staat is op 0.1 cl nauwkeu-
rig te doseren. Met maximaal 40 indivi-
duele leidingen kan deze machine hon-
derden geselecteerde en op eigen recept 
gebaseerde cocktails, mocktails, ijsthee, 
limonades en sangria met maar een druk 
op de knop fabriceren. 

Investering in no-time terugverdiend
De celstof filters, die gemiddeld 2x per 
week vernieuwd worden, zijn HACCP 
goedgekeurd en in Amerika door de FDA 
goedgekeurd. De kosten bedragen per jaar 
+/- € 200,00 voor de filters.

De besparing op frituurolie is voor een 
cafetaria tussen de € 200,00 en € 500,00 
per maand. De terugverdientijd van de 
investering ligt tussen de 4 maanden en 
een jaar. Bovendien bespaart men ook op 
werkzaamheden zoals vervangen van de 
olie en schoonmaken.

www.vito-frituuroliefilters.nl
Horecava: 08.203

Blond is verkrijgbaar bij o.a. Jopenkerk 
Haarlem.

Bier van aardappelresten
In 2017 lanceerde FrietHoes Schillenbier: 
bier gemaakt van de aardappelresten die 
overbleven tijdens het produceren van 
hun verse friet. Een aardappel is nu een-
maal rond en frieten vierkant, waardoor 
je stukjes aardappel en schil overhoudt. 
Samen met brouwerij Troost werden des-
tijds de resten uit de frietsnijderij verwerkt 
in een nieuw product, Schillenbier. Deze 
keer koos FrietHoes ervoor om samen met 
het eveneens uit Haarlem afkomstige Jo-
pen een tweede biertje te brouwen, Schil-
len Blond. Naast de al eerdergenoemde 
aardappelresten bestaat Schillen Blond uit 
gerst, verschillende hopsoorten en gist. 

www.friethoes.nl

De TenderOne is ontwor-
pen om de barmedewer-
kers te ondersteunen en 
op hun wenken te be-
dienen, en niet om deze 
vakmensen te vervan-
gen. Afhankelijk van de 
hoeveelheid te bereiden 
cocktails/dranken kan de 
keuze per setting worden 
aangepast en is de keuze 
aan u en uw werknemers 
de cocktails te shaken en 
garneren voor een ware 

beleving in creatie en presentatie.

www.TenderOne-Cocktails.nl
Horecava: 11.105

Nu-Air is dé specialist in luchtbehan-
delinginstallaties. Wij hebben dan 
ook alle disciplines in huis. Van sales 
tot aftersales, van productontwikkeling 
tot installatie en van onderhoud tot 
advisering bij bestekschrijven.
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht 
voor een afzuigkap of een compleet 
ventilatiesysteem voor horeca en 
grootkeukens tot maatwerkproducties 
voor uiteenlopende bedrijven.

De meerwaarde  van Nu-Air

www.nu-air.com 
+31(0)36 - 532 07 10 • Bolderweg 57 • 1332 BA Almere • Nederland

Bij Nu-Air draait het altijd om lucht

Bezoek ons op de Horecava op stand 02-418

www.vandoornbv.nl

 


 





 








•	60.000	VITO’s	in	154	landen	
 verkocht

•		Vele	onderscheidingen	en	awards	
gewonnen

•		3	modellen	Vito	30,	Vito	50,	Vito	
80, voor elke friteuse een geschikt 
 apparaat

•		Zeer	krachtige	luchtgekoelde	motor	
met 0,5, 0,8 of 1,2 bar hoge druk

•		Filtert	zeer	snel,	3,5/5	min	tot	5	μm	
(5000 ml partikels)

•		Slechts	2	x	per	week	filter	vervangen,	
weinig bedrijfskosten

•		3	jaar	volledige	garantie,	5	jaar	ga-
rantie op eventuele fabricagefouten.



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

horecavizier-eicom 181125.indd   1 26-11-18   13:55

Wij maken 
graag een afspraak 

voor een demonstratie in 
onze showroom of bij 

u op lokatie!
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Italiaanse tradities op Bellavista Expo
Voor de vierde keer bundelt Bellavita Expo dit jaar de krachten met de Horecava om 
de Italiaanse eet- en drinktradities te promoten. 1.000 nieuwe producten zijn klaar om 
geïntroduceerd te worden in Nederland. De Italiaanse gastronomie is erg populair in 
ons land; in de eerste 9 maanden van 2018 werd er voor 911 miljoen euro voedings-
middelen uit Italië geïmporteerd wat een stijging betekent van 5,32% ten opzichte van 
vorig jaar. Voor Nederland is Italië een van de belangrijkste exportlanden met zo’n 1,75 
miljard export in de eerste 9 maanden van 2018 (+ 3,93%)

Het hoofdthema’s van de Expo dit jaar zijn 
het Mediterrane dieet, de regionale- en lo-
kale keuken, druiven van hoge kwaliteit, 
extra virgin olijfolie en de bescherming 
van PDO en AOC-producten. Daarnaast 
is er een grote focus op biologische en 
biologisch-dynamische producten.
150 standhouders zullen de beste en 
meest innovatieve Italiaanse producten 
tonen aan 70.000 lokale inkopers, distri-
buteurs, chefs en andere leiders binnen de 
sector.

Italiaanse gastronomie zeer populair
De Italiaanse gastronomie is erg populair 
in Nederland getuige de import van meer 
dan 911 miljoen euro in de eerste negen 
maanden van 2018. Dat is een toename 
van 5,32% ten opzichte van vorig jaar. 
Wat zijn de meest geïmporteerde produc-
ten? Fruit en groenten (225 miljoen euro), 
wijn en dranken (136 miljoen euro) en 
melk en eieren (131 miljoen euro). Italië 
is ook een belangrijk exportland voor Ne-
derlandse producten. In de eerste 9 maan-
den van 2018 was de Nederlandse export 
naar Italië 1 miljard 746 miljoen euro wat 
een stijging betekent van 3,93% ten op-
zichte van 2017 (2017 totaal 2 miljard 229 
miljoen) (cijfers CBS, 2018). 

Interessante hoofd-
thema’s

Hoofdthema’s van de Bella-
vita Expo Amsterdam 2018 
zijn het Mediterrane dieet, 
de regionale- en lokale keu-
ken, druiven van hoge kwa-
liteit en extra vergin olijfolie, 
de bescherming van PDO 
(beschermde oorsprongsbe-
naming) en AOC (gecontro-
leerde naam van oorsprong) 
producten en hoe de echte 
Italiaanse smaak is te her-
kennen. Vegan kaas, biody-
namische wijn, biologische- 
thee, -koffie en -bloem 
zijn slechts enkele van de 
groene innovaties die bij 
Bellavita Amsterdam zul-
len worden geïntroduceerd; 
veel exposanten zullen zich 

liaanse producten. 

Journalist Marina Vizzinisi zal op de ope-
ningsdag “Het Grote Horeca Debat” lei-
den waarbij vier toprestaurants hun strate-
gieën delen om in Nederland succesvol te 
kunnen zijn.

Innovatieve gerechten met 
echte Italiaanse producten: 
speciale gast is de veel-
geprezen tv-chef Roberta 
Pagnier, bekend van het 24 
Kitchenprogramma Cucina 
Moderna/Roberta’s Italië en 
auteur van de bestseller ‘Pa-
stabijbel’: van agnolotti tot 
rigatoni en van tagliatelle 
tot zite.

Twee masterclasses door 
‘farmer-cook’ Peppe Zullo: 
Hoe combineer je authen-
tieke smaak van groenten 
met een moderne twist? 
Peppe Zullo, de boer en 
chef-kok uit Puglia komt 
helemaal uit Italië om twee 
masterclasses te geven over 
authentiek Italiaans eten.

Wijnen en gerechten com-
binaties door de Wijnacademie: expert 
Gabrielle Salvatore zal alles vertellen over 
wijn- en gerecht combinaties.

Vragenuurtje met wijnkopers en impor-
teurs over markttrends: Janna Rijpma Mep-
pelink, wijnexpert en journalist, zal een 
panel van professionals uit de industrie en 
kopers leiden die hun kennis en expertise 
over de positionering van Italiaanse wij-
nen in de Benelux zullen delen.

Tips & tricks van Starita Pizza Academy: 
verkozen tot een van ‘s werelds beste piz-
zeria’s geeft live demonstraties over hoe je 
de authentieke Napolitaanse pizza onder 
de knie kunt krijgen.

#Pure Italiaanse Smaak, seminar en kook-
show: de Italiaanse Kamer van Koophan-
del in Nederland in samenwerking met 
Nicoletta Tavella en Italian Professionals 
Nederland zal bezoekers begeleiden bij 
het ontdekken van de beste Italiaanse in-
grediënten.

Regionale specialiteiten
Bezoekers kunnen nieuwe en opwinden-
de producten proeven van kleinere Itali-

richten op deze biologische en biodyna-
mische producten, een groeiende trend 
die zich in 2019 doorzet in zowel voedsel 
als dranken.

“We zijn verheugd om voor de vierde 
keer de smaak van de authentieke Itali-
aanse keuken naar Nederland te kunnen 
brengen” zegt Aldo Mazzocco, CEO van 
Bellavita. “Bellavita Expo is een belangrijk 
platform voor gastronomische professio-
nals die op zoek zijn naar innovatieve pro-
ducten die de aandacht van de consument 
zullen trekken en met hun authenticiteit 
kunnen zorgen voor vergroting van de 
omzet”. Een panel van bekroonde chefs, 
sommeliers en experts neemt de bezoe-
kers mee door het beste van het Italiaan-
se culinaire erfgoed tijdens de Food and 
Wine Academy. 

Hoogtepunten van de Academy 
Gezondheidsvoordelen van het volgen 
van een Mediterraan dieet: huis-chef Ni-
coletta Tavella, oprichter van La Cucina 
del Sole (de belangrijkste Italiaanse kook-
school in Nederland), neemt u tijdens de 
openingsmasterclass mee aan de hand van 
een selectie gezonde, gastronomische, Ita-

aanse producenten en bekende merken en 
inzicht krijgen in de nieuwste ontwikke-
lingen in de branche. Regionale charcute-
rie, zeldzame ambachtelijke kaas en fijne 
patisserie zullen ook in de schijnwerpers 
staan net   als een aantal noviteiten die ge-
presenteerd worden tezamen met nog veel 
meer voortreffelijke Italiaanse culinaire 
tradities.

Verder neemt een selectie van meer dan 
250 topkopers en experts uit de sector deel 
aan het Bellavita Awards programma, het 
eerste internationale prijzenprogramma 
voor ambachtelijke Italiaanse producten. 
Deze Ceremonie zal worden gehouden in 
aanwezigheid van Andrea Perugini, de Ita-
liaanse Ambassadeur in Nederland.

Gastronomie pijler onder de 
 economie

“Gastronomie vertegenwoordigt een van 
de belangrijkste sterke punten van Italië 
en draagt   bij tot het succes van onze eco-

nomie en toerisme”, zegt de ambassadeur 
van Italië in Nederland Andrea Perugini. 
“Ons eten is een combinatie van kwaliteit, 
duurzaamheid, cultuur, veiligheid, identi-
teit en biodiversiteit. Bovendien maakt het 
Mediterrane dieet Italië tot een van de ge-
zondste landen ter wereld. De Italiaanse 
gastronomie werd afgelopen november 
in veel landen gevierd. Ook in Neder-
land waar de Italiaanse ambassade in 
Den Haag en het Italiaanse Instituut voor 
Cultuur, in samenwerking met de Interna-
tionale Organisatie EPO en ESA-ESTEC, 
de Italiaanse Kamer van Koophandel in 
Nederland, ENIT, de Accademia Italiana 
della Cucina, het Hotel Crowne Plaza in 
Den Haag, Bulgari en 21 restaurants de 
derde editie organiseerden van de Week 
of Italian Gastronomy in the World, waar-
bij chefs en Italiaanse receptontwikkelaars 
betrokken waren “.

De juryleden van de Bellavita Awards zul-
len producten proeven en beoordelen op 
geschiktheid voor de Benelux-markt vol-
gens 6 specifieke criteria: smaak, verpak-
king, verhaal achter het product, innova-
tie, relevantie voor de lokale markt en nu 
ook duurzaamheid.

Bellavita Expo Amsterdam worden gehou-
den van 7 - 9 januari 2019 tijdens de HO-
RECAVA in het Elicium centre. 
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 • Lange levensduur
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Uitzendbureaus Hospitality 
Heroes en UMP Horeca 
bundelen krachten

Serie 1896 van Due Cigni: 
Meesterlijke keukenmessen 
van Italiaans design

Hennessy Gastvrijheidsprijs 
voor Sébastian van Zuiden van 
restaurant Savarin  

Eerste Loetje filiaal in het
noorden

Per 1 januari 2019 gaan de twee horeca-uitzendbureaus UMP Horeca en Hospitality 
Heroes verder onder één naam: Hospitality Heroes. Achter de schermen zijn beide uit-
zendorganisaties – gespecialiseerd in het leveren van gastvrij horecapersoneel – al een 
tijdje bezig met de voorbereidingen voor deze samenwerking. 

Due Cigni introduceert een serie meesterlijke keukenmessen onder de naam 1896. 
Het heft van de messen is gemaakt van luxe walnotenhout en het lemmet van superi-
eur roestvaststaal dat door zijn hardheid uitstekend op scherpte blijft. De messen zijn 
ijzersterk dankzij de volledige tangconstructie waarbij de tang de hele vorm van de 
handgreep volgt.

Nederland is een nieuwe lichting talentvolle gastvrouwen en -heren rijker in de top van 
de gastronomie. Tijdens de feestelijke ontknoping van de prestigieuze Nationale Hen-
nessy Gastvrijheidsprijs werd Sébastian van Zuiden van restaurant, hotel en spa Savarin 
in Rijswijk uitgeroepen tot winnaar. 

Na maandenlang verbouwen heeft Loetje Leeuwarden onlangs de deuren geopend. 
Deze locatie, midden in het centrum van Leeuwarden, is het zestiende Loetje restau-
rant in Nederland. Vanaf nu kan ook iedereen in Leeuwarden genieten van de lekkerste 
biefstuk, de gastvrijheid van het personeel en de gezellige sfeer van het restaurant.

Goed nieuws voor zowel de horeca als 
het daar werkzame personeel. Gastvrij 
horecapersoneel leveren is de afgelopen 
jaren immers een schaars goed geworden. 
Door deze fusie is Hospitality Heroes in 
staat om alle aanvragen vanuit de markt 
snel in te vullen en daarbij vast te houden 
aan een hoge standaard in gastvrij hore-
capersoneel. Hospitality Heroes is een 
jonge en ambitieuze Amsterdamse uit-
zendorganisatie die precies begrijpt dat je 
uitzendkrachten in de horeca eerst moet 
selecteren en trainen voor je ze bij de gast 
aan tafel of achter de bar zet. Dagelijks le-
veren zij vanuit hun vestigingen in Amster-
dam en Utrecht personeel aan de mooiste 
hotels, grote restaurants, partycateraars en 
evenementen. 

Vakkrachten van hoge kwaliteit
UMP Horeca in Huizen is al twaalf jaar 
thuis in het leveren van flexibele vakkrach-
ten van diezelfde hoge kwaliteit bij grote 
(bedrijfs)cateraars, evenementen en mooie 
horecalocaties in en om ’t Gooi. “De 
kracht van de samenwerking is de combi-
natie van onze twee werelden; een jong 
en vooruitstrevend bureau en een zeer 
ervaren en al jarenlang toonaangevende 

Voor alle duidelijkheid, de tang is het sta-
len deel dat uit het lemmet steekt en wordt 
gebruikt om de handgreep te bevestigen. 
Van alle gangbare manieren om vaststaan-
de messen te maken is de volledige tang-
constructie de sterkste. Bij de messen van 
Serie 1896 wordt ook de volledige lem-
metdikte overgenomen naar de tang wat 
zorgt voor een optimale balans. De tang is 
met drie klinknagels vastgemaakt aan het 
handvat. De messen zijn ontworpen door 
Oreste Frati, oprichter van Fox Knives dat 
sinds kort eigenaar is van het 120 jaar 
oude merk Due Cigni.

Al sinds 1999 maakt de organisatie van 
de Nationale Hennessy Gastvrijheidsprijs 
(NHGP) zich sterk voor het belang van 
goed gastvrouw- en gastheerschap in Ne-
derland. Over het algemeen wordt er na-
melijk vooral aandacht besteed aan chefs 
terwijl er voor de bediening, die enorm 
kunnen bijdragen aan de restauranter-
varing, nog relatief weinig aandacht is. 
Tijdens de middag in hotel Okura waren 
de rollen omgedraaid en werd het vak 
van professioneel gastheer en gastvrouw 
in de schijnwerpers gezet. Jonge talenten 
van 18 tot en met 22 jaar toonden in een 
onderlinge competitie hun vakmanschap 
en kregen zo, naar een initiatief van Hen-
nessy en de Gastronomische Samenwer-

Loetje Leeuwarden bevindt zich aan de 
Stationsweg 2, pal tegenover het station. 
Het restaurant is gevestigd in een prach-
tig 19e-eeuws pand dat volledig is gere-
noveerd. Het sfeervolle interieur met ver-
schillende gezellige ruimtes en een fijne 
bar, zorgt ervoor dat je hier gemakkelijk 
een hele avond kan zitten. Maar ook voor 
een snelle lunch of borrel met een zaken-
relatie ben je hier aan het juiste adres. 

Meer dan biefstuk alleen
Wim van Steen en Kim Veldman, beiden 
al jaren werkzaam in de horeca, zijn trots 
dat zij het nieuwe Loetje filiaal gaan run-
nen met hun team. “Het is een feest om 
bij Loetje te werken en de gast warm te 

speler in de markt. Het leve-
ren van gastvrije medewer-
kers en goede service ver-
lenen aan medewerker en 
opdrachtgever is daarbij ons 
gezamenlijke commitment. 
Innovatie en traditie gaan 
hand in hand, waarbij gast-

vrijheid, vakmanschap en kwaliteit voor-
opstaan”, aldus Maarten van Steenbergen, 
operationeel directeur Hospitality Heroes.

Door de samenvoeging worden de loca-
ties van Amsterdam en Utrecht uitgebreid 
met de vestiging in Huizen. Deze regio-
nale spreiding zorgt voor een groter bereik 
en heeft een geografisch voordeel. “Het is 
dus positief voor zowel klanten als kandi-
daten. Alle medewerkers worden immers 
persoonlijk geselecteerd, ingeschreven en 
gezien voordat we ze uitzenden. Hierdoor 
zijn wij in staat in Midden-Nederland, 
Amsterdam en Utrecht een goed bestand 
verder uit te bouwen”, zegt UMP Horeca.

Om vooruit te blijven in de competitieve 
wereld van flexibel horecapersoneel wordt 
ook de Hospitality Heroes Academy uitge-
breid. De training die standaard onderdeel 
is van de inwerkprocedure wordt aange-
vuld met trainingen on the job, gegeven 
door zwaargewichten uit het vak. “Deze 
uitbreiding van de opleidingen gaat niet 
lang op zich laten wachten en zal mede 
dankzij deze fusie in het eerste kwartaal 
van 2019 een feit worden”, verklapt een 
tevreden Van Steenbergen.

Met de hand gepolijst
De gesmede en in ijs gehar-
de lemmeten van Serie 1896 
zijn gemaakt van het zeer 
hoogwaardige molybdeen-
vanadiumgelegeerd staal 
X50CrMoV15. Ze worden 
in meerdere processtappen 
nauwkeurig bewerkt en met de 
hand gepolijst. De messen van 
Due Cigni zijn geschikt voor 
zowel meesterkoks als volleer-
de thuiskoks.

Al meer dan 120 jaar worden in de be-
stekfabriek Due Cigni (De Twee Zwanen) 
uit het Noord Italiaanse Maniago hoog-
waardige keukenmessen gemaakt. Met de 
hand. Deze traditierijke Italiaanse messen-
fabrikant werd enkele jaren geleden door 
Fox Knives overgenomen. Familiebedrijf 
Fox Knives werd in 1977 opgericht door 
Oreste Frati. Dankzij de betrokkenheid 
van deze ontwerper bij de productie is Fox 
Knives bijzonder succesvol geworden.

www.foxknives.nl

kingsverbanden, de erkenning die hun vak 
verdient. 

Onovertroffen hartelijkheid 
De jury koos als winnaar voor Sébastian 
van Zuiden vanwege zijn kundigheid en 
onovertroffen hartelijkheid. De ceremonie 
werd gepresenteerd door Frits Huffnagel 
en de prestigieuze prijs werd uitgereikt 
door niemand minder dan Maurice Hen-
nessy, lid van de achtste generatie van de 
iconische Hennessy familie, die ieder jaar 
speciaal voor de gelegenheid naar Neder-
land komt. De winnaar mag een studiebe-
zoek brengen aan Hennessy’s Château de 
Bagnolet en ontvangt de wisseltrofee, een 
uniek beeld van kunstenaar Lou Thissen. 

onthalen. We gaan onze uiterste best 
doen om iedereen elke dag weer een fijne 
middag of avond te bezorgen.” “Gasten 
kunnen bij ons genieten van de bekende 
biefstuk, maar natuurlijk hebben wij veel 
meer specialiteiten. Wat te denken van 
de Noordzeetong of een kipsaté? Maar 
ook vegetariërs zijn bij ons aan het juiste 
adres, we hebben verschillende vegetari-
sche gerechten op de kaart, bijvoorbeeld 
de Pokébowl of een heerlijke vega burger. 
Er is voor iedereen volop keus, zowel voor 
lunch als voor diner.” 

Wat Loetje zo uniek maakt is dat het een 
no-nonsens en laagdrempelig restaurant 
is. “We willen dat iedereen hier makkelijk 
binnen loopt en zich welkom voelt. Maar 
wel met topservice en topkwaliteit. Elke 
gast moet vertrekken met een lach op zijn 
of haar gezicht en daar werken we hard 
voor.”
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Met OpenTable kunnen gasten nu
hun favoriete zitplaats reserveren

Homey’s introduceert koksmes 
met milieuvriendelijk heft van 
tarwegras

DeGusteau Chef’s Blond 
nieuw blond bier Twentse 
Bierbrouwerij 

Kleurrijk retro producten 
Wesco geven special touch 
aan elk buffet

OpenTable, wereldleider in online restaurant reserveringen, heeft de wereldwijde im-
plementatie van ‘Seating Options’ aangekondigd. Dit is een functie waarmee gasten een 
speciale zitplaats kunnen reserveren aan bijvoorbeeld de bar of buiten op het terras. 

Kan dat? Een heft van tarwegras? Het kan! Homey’s ontwikkelt Tools for life die het le-
ven leuker en makkelijker maken. En nu ook duurzamer, want met messenlijn VITT zijn 
ze een compleet andere en vooral milieuvriendelijke weg ingeslagen. 

Twents DeGusteau Chef’s Blond is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen twee 
Twentse smaakpioniers. SVH Meesterkok Lars van Galen van DeGusteau Hospitality 
Groep en Bierbrouwer Frank Hendriks van de Twentse Bierbrouwerij delen een passie 
voor ambacht en vakmanschap. 

Opbergoplossingen van Wesco zijn ideaal voor het aankleden van een buffet. Kleurrijke 
producten die het nét dat beetje extra geven. 

Door de nieuwe functie hebben gasten de 
mogelijkheid om zelf te bepalen waar ze 
willen zitten in een restaurant, nog voor-
dat ze arriveren. De beschikbaarheid in het 
restaurant neemt zo ook toe tijdens piek-
uren. Mensen kunnen nu overal ter wereld 
gemakkelijk restaurants met verschillende 
zitmogelijkheden en tafeltypes vinden 
wanneer ze reserveren via de desktop of 
mobiele website, evenals de OpenTable 
iOS- en Android apps. Zitopties worden 
aangegeven met een pictogram op de pro-
fiel pagina’s van de restaurants.

Flexibiliteit en vrijheid
“Met Seating Options hebben gasten de 
flexibiliteit en vrijheid om elke restaurant 
ervaring helemaal naar wens te maken, of 
het nu een geweldige plek aan de bar is of 
een rustige plek buiten”, zegt Joseph Essas, 
Chief Technology Officer bij OpenTable. 
“Het is ook een krachtig instrument voor 
restaurants, omdat ze gasten nu meer op-
ties kunnen aanbieden en elke plaats in het 
restaurant kunnen benuttigen.”

Als eerste en enige in Nederland heeft Ho-
mey’s een heft ontwikkeld van tarwevezels 
die versterkt zijn met een speciaal poly-
meerhars van biologische materialen. Vol-
ledig natuurlijk, voedselveilig en in allerlei 
opzichten goed voor het milieu. 

Het residu van graanteelt wordt normaliter 
verbrand, maar nu door Homey’s verwerkt 
tot heft. Hierdoor wordt luchtvervuiling 
verminderd en omdat de verwerkingstem-
peratuur veel lager is dan bij traditionele 
kunststof wordt veel energie bespaard. Tel 
daarbij op dat de stelen van de tarwepla-

Dit heeft er toe geleidt dat zij een karak-
tervol en lokaal blond bier hebben ont-
wikkeld. DeGusteau is een Hospitality 
Groep die gaat voor kwaliteit en verfijning 
tot in de details. Perfectie in alles, waarbij 
de juiste balans in sfeer en smaak voorop 
staat.  De Twentse bierbrouwerij brouwt 
natuurzuivere kwaliteitsbieren met grond-
stoffen van het Twentse land. Twents De-
Gusteau Chef’s Blond is gebrouwen met 
tweerijige zomergerst en saashop.  Een 
ongefilterd lichtbitter bier dat 6,5 procent 
alcohol bevat.  

Binnen GuestCenter, OpenTable’s flagship 
management product, biedt Seating Opti-
ons restauranthouders de mogelijkheid om 
hun restaurant opstelling in te delen als 
standaard, bar, hoge tafels/stoelen, buiten 
of toonbank. Ondanks dat deze plekken 
erg gewild zijn, blijven de meeste zitplek-
ken leeg. Met Seating Options kunnen res-
taurants nu meer mensen bereiken die op 
zoek zijn naar een zitplaats aan de bar of 
op het terras. Het stelt het restaurants ook 
in staat om meer zitplaatsen beschikbaar te 
stellen, het aantal reserveringen te vergro-
ten en uiteindelijk de winst te verhogen.

Meer gasten
“Op drukke avonden krijgen we altijd re-
serveringsverzoeken voor zitplekken aan 
de bar”, zegt Lien Ta, Managing Partner van 
het restaurant ´Here´s Looking At You´ in 
Los Angeles. “Seating Options geeft meer 
gasten de mogelijkheid om een zitplaats in 
ons restaurant te vinden tijdens piekuren. 
Zo kunnen wij ook meer gasten verwelko-
men die anders wellicht een ander restau-
rant zouden zoeken om te dineren.”

nen geen eiwitten, gluten of allergenen 
bevatten en je hebt met de VITT serie een 
uniek, duurzaam en milieuvriendelijk mes 
in handen. “We vinden het belangrijk om 
onze planeet een stukje beter achter te la-
ten voor de generaties na ons. Met de ont-
wikkeling van VITT dragen wij ons steentje 
bij”, aldus Jarno van der Donk van Ho-
mey’s.

Duurzaam binnenwerk
De verpakking van de Homey’s messen is 
ook milieuvriendelijk ontwikkeld en vol-
ledig van gerecycled karton gemaakt. Jo-
sien den Otter, brand manager Homey’s: 
“Met het harmonica binnenwerk dagen we 
consumenten uit de verpakking te herge-
bruiken. Zo verdwijnt het niet meteen in 
de papierbak, maar krijgt het een tweede 
leven in de vorm van een lampenkap of 
theelichthouder.”

www.homeij.nl

Volgens Frank Hendriks, komt de Twentse 
Bierbrouwerij met haar nieuwe Twents 
DeGusteau Chef’s Blond tegemoet aan de 
wensen van veel Twentse horecaonder-
nemers. Een onderscheidend, regionaal 
blond bier dat exclusief verkrijgbaar is in 
Twente. 

www.twentsebierbrouwerij.nl

En die ook nog eens ontzettend handig 
zijn om brood, fruit of andere etenswaren 
in te presenteren. Neem bijvoorbeeld de 
Superball in het groen, de Spacy Basket 
in het Turquoise, de Mini Ball in het paars 
of de Mini Grandy in het grijs. Het buffet 
wordt compleet gemaakt met kruidenmo-
lens, dienbladen of een van de vele andere 
producten uit het assortiment van Wesco. 
Kortom, voor elk buffet een kleurrijke keus! 

www.wesco-int.com

www.marktaanbodhoreca.nl
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