
Elke horecaondernemer weet dat het terras een enorme impuls kan betekenen voor 
de omzet. Maar helaas hebben we het weer niet zelf in de hand. De terrasoverkap
pingen en terrasschermen van Wesdijk Homestyle bieden hier uitkomst. Gasten kun
nen daarmee het hele jaar door, onafhankelijk van het weer, van het terras genieten. 
De Zeeuwse specialist levert namelijk terrasoverkappingen tot afmetingen van tot 13 
meter uitval die compleet kunnen worden afgesloten. 

Overkapt en afsluitbaar terras biedt ongekende omzetkansen

Wij hebben een gesprek met eigenaar Stef 
Wesdijk bij Beachclub De Zeebries in 
Hoek van Holland. Geert Rolff, eigenaar 
van De Zeebries: ‘Begin dit jaar heeft Stef 
Wesdijk met zijn team hier in een paar da-
gen een compleet nieuwe terrasoverkap-
ping gebouwd. We hebben nu een prach-
tig en enorm groot overdekt buitenterras 
van 20 bij 7 meter, waar onze gasten ook 
als het weer wat minder is heerlijk van het 
geweldige uitzicht op de Noordzee kun-
nen genieten. Volgend jaar komen er ook 
nieuwe terrasschermen. Dan kunnen we 
het terras compleet afsluiten en kunnen 
onze gasten 365 dagen per jaar van ons 
terras genieten. Weer of geen weer!’. 

Trend: meer grote groepen 
 ontvangen

Stef Wesdijk: ‘Een af te sluiten buitenter-
ras biedt de mogelijkheid meer groepen te 

volledig op maat geproduceerd zodat 
horecaondernemers er zeker van kunnen 
zijn dat het ontwerp en design volledig 
aansluit bij hun specifieke situatie. De 
terrasoverkappingen kunnen worden uit-
gevoerd met volglas schuifwanden, vaste 
zijwanden, geïntegreerde zonwering, op-
rolbare windschermen en energiezuinige 
ledverlichting. 

Zeer sterke constructie: Getest tot 
windkracht 10

Bij De Zeebries heeft Wesdijk Homestyle 
een schuifbare terrasoverkapping met iso-
lerend Opatex pvc-cover gerealiseerd. 
Deze waterdichte en windbestendige 
schuifbare horeca terrasoverkapping is 
voorzien van ultra sterk 5 laags Opatex 

pvc-zeil. Het windvaste Pergola zeil werkt 
thermisch isolerend en beschermt het ter-
ras 365 dagen per jaar tegen warmte, kou, 
regen, zon en wind. De uiterst duurzame 
en solide aluminium maatwerk construc-
tie is windvast, getest tot windkracht 10 
en eenvoudig in iedere situatie te realise-

ontvangen. Dat is echt een trend. Steeds 
vaker hoor ik in gesprekken met horeca-
ondernemers dat zij daarin grote kansen 
zien om meer omzet te draaien. Dat geldt 
uiteraard voor strandpaviljoens maar ook 
voor andere type horecabedrijven. Binnen 
is de ruimte nou eenmaal vaak beperkt. 
Buiten is dat vaak heel anders en kunnen 
er in sommige gevallen zomaar 100 extra 
plekken worden gerealiseerd. Een terras-
overkapping vergroot dus de horecagele-
genheid, biedt gasten het comfort om het 
hele jaar door van het terras te kunnen ge-
nieten en geeft daarnaast de mogelijkheid 
om een aparte ruimte te reserveren voor 
bijvoorbeeld een bruiloft of besloten feest. 
Terwijl de horecaondernemer tegelijkertijd 
de vaste klanten kan blijven ontvangen. 
Een andere trend is dat het buitenseizoen 
steeds langer wordt. Vroeger was dat vaak 
zo’n 6 maanden en inmiddels 9 maanden. 
Met een afgesloten terras, inclusief de 
nodige voorzieningen zoals bijvoorbeeld 
terrasverwarming, kunnen horecaonder-
nemers hun gasten het hele jaar van het 
terras laten genieten’. 

Maatwerk terrasoverkappingen 
Wesdijk Homestyle is gespecialiseerd in 
maatwerk vaste- en schuifbare terrasover-
kappingen. Een terrasoverkapping wordt 

ren. Er kunnen zeer 
grote overkappingen 
worden gebouwd. 
Bij gevelmontage is 
de maximale uitval 
10 meter en bij vrij-
staande montage 26 
meter.  

De constructie is 
uitgevoerd in gepoe-
dercoat aluminium 
en kan worden gele-
verd in elke Ral kleur 

naar keuze. Regenwater wordt via de goot 
inwendig via de paal afgevoerd. Bij De 
Zeebries is gebruik gemaakt van geïnte-
greerde dimbare ledverlichting. Optioneel 
kunnen ook dimbare infrarood terrasver-
warmers worden geïnstalleerd. De over-
kappingen van Wesdijk zijn eenvoudig te 
monteren in bestaande situaties. In veel 
gevallen kunnen ze vergunningvrij wor-
den geplaatst omdat het schuifbare dak 
wordt geclassificeerd als zonwering.  

Nieuw Cube horizontale schuifbare 
terrasoverkapping

Nieuw in de collectie schuifbare terras-
overkappingen is de Cube Pergola terras-
overkapping: een volledig horizontale ter-
rasoverkapping die volledig vrijstaand kan 

worden gemonteerd. Omdat niet iedere 
gevel geschikt is om een terrasoverkap-
ping aan te monteren is er een grote vraag 
naar vrijstaande systemen. 

www.wesdijkhomestyle.nl
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Stelt u zich eens voor…vaatwastechnologie op een heel nieuw niveau. Roestvrij staal in 
plaats van kunststof, blijvend goede prestaties in plaats van afnemende efficiëntie, alles  
snel en schitterend schoon, een grote sprong voorwaarts in gemak. Een dagdroom? Nee, 
een vernieuwend idee van MEIKO: de nieuwe generatie UPster®. Ontdek professioneel 
afwassen tegen een zeer scherpe prijs. Verkrijgbaar als voorlader, doorschuiver of korven-
transportmachine. Perfect voor als u net begint of als u wilt overstappen op de professione-
le technologie van MEIKO - en voor slimme ondernemers!  www.meiko.nl 

Vernieuwende ideeën voor professioneel vaatwassen

MEIKO UPster®: voorladers, doorschuivers en korventransportmachines

Een  

reuzensprong 

voorwaarts!  

De nieuwe generatie  

vaatwassers

UPster® 

van MEIKO

: voorladers, doorschuivers en korventransportmachines: voorladers, doorschuivers en korventransportmachines

Bezoek onze stand 5.118

 

Hufterproef - roestvrijstalen wandhouder 
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• Lijm lost op bij 80ºC naspoeling - Blijft beschrijfbaar na diepvriesperiode voor borging 

• Nieuw ‘Volumekorting’ bepaal zelf je inkoopprijs - zie webshop 

• Free download: Sushi-rijst werk & bereidingsinstructies - zie homepagina 
 

  Info Food Labels | Paul Duijnstee | prd@infofoodlabels.nl | +31(0)654292248 |www.infofoodlabels.com 
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Infrarood verwarming ideaal voor gebruik in horeca 
Eco2heat Benelux heeft dé oplossing om te snijden in de energiekosten. Horecaonder
nemers doen er uiteraard alles aan om te zorgen dat het in de zaak behaaglijk is voor de 
gasten. Om de gewenste temperatuur te krijgen draait de verwarming vaak overuren. 
Zelfs als er een keer niemand in de zaak is moet de verwarming 100% aan staan om 
binnenkomende gasten een warm en behaaglijk gevoel te geven. Dit heeft uiteraard 
invloed op de kosten en dus winstmarges.

De regering heeft besloten om Nederland 
“gasvrij” te maken. Een besluit dat in de 
toekomst ook voor horecabedrijven dure 
aanpassingen met zich mee zal brengen. 
Er zijn veel mogelijkheden om een horeca-
bedrijf “gasvrij” te maken. En die hoeven 
niet per se om een enorme investering te 
vragen. Wanneer u bijvoorbeeld kiest voor 
infrarood verwarming van Eco2heat Bene-
lux bent u gegarandeerd van energiezui-
nige, behaaglijke verwarming tegen een 
relatief lage investering. Een ander groot 
voordeel is dat u ook plaatselijk kunt ver-
warmen. En belangrijk: de opwarmtijd van 
een ruimte is max. 5 minuten!

Wat is Eco2heat? 
Eco2heat verwarmingsproducten zijn in-
fraroodpanelen die in Duitsland worden 
geproduceerd. Deze zijn in de jaren ‘80 
ontwikkeld voor toepassing in de ruim-
tevaart en in onderzeeboten. Infrarood is 
een elektromagnetische straling in een fre-
quentie van 10.000 nanometer, wat over-
eenkomt met het gezonde spectrum van 
de zon. Deze natuurlijke warmte voelt dan 
ook aan als de warmtestraling van de zon. 
Infraroodverwarming werkt op elektrici-
teit. Kenmerkend van de producten van 
Eco2heat is dat ze een veel lager wattage 
(vanaf 45 Watt/m2) nodig hebben dan van 
andere infraroodverwarming producenten.

Waarom infraroodverwarming van 
Eco2heat Benelux?

Eco2heat heeft een uniek product ontwik-
keld dat zich onderscheidt in de infrarood 
verwarmingswereld. De warmtevraag 

plafond. Dit kan zelfs oplopen tot een ver-
schil van meer dan 10 graden, afhankelijk 
van de hoogte van het plafond. 

Bij stralingsverwarming is er sprake van di-
recte warmteoverdracht. De vloertempera-
tuur is dus hoger dan de temperatuur van 
de erboven hangende lucht. Voor eenzelf-
de behaaglijkheid kan de luchttemperatuur 
bij stralingsverwarming dus beduidend la-
ger zijn dan bij convectieverwarming (3 
tot 5 graden). Omdat zowel het transmis-
sieverlies als het ventilatieverlies van het 
gebouw door deze luchttemperatuur be-
paald wordt, is het duidelijk dat stralings-

verwarming zorgt voor 
een aanzienlijke ener-
giebesparing. Hierdoor 
kunnen complete instal-
laties vaak in 3 tot 5 jaar 
worden terugverdiend 
alleen al door bespa-
ring op de energiekos-
ten. Het principe van 
stralingsverwarming is 
gelijk aan dat van zon-

newarmte. Straling op zich is geen warmte 
maar bestaat uit elektromagnetische golven 
die, zodra zij een voorwerp treffen, door 
dit voorwerp geheel of gedeeltelijk wor-
den geabsorbeerd en in warmte omgezet. 
Lucht laat deze golven geheel door, maar 

± 10% van de straling wordt geabsorbeerd 
door de in de lucht aanwezige waterdamp 
en kooldioxide. Om behaaglijkheid in een 
ruimte te creëren heeft u dus veel minder 
vermogen nodig dan met een traditionele 
verwarming. 

Voordelen Eco2heat infrarood
verwarming

De enorme voordelen van Eco2heat zijn 
onder te verdelen in de categorieën ge-
zond, duurzaam en voordelig. Door het 
verwarmen van massa en objecten in 
plaats van lucht, wordt met infrarood ver-
warmen zeer snel een aangename tempe-
ratuur bereikt, die overal in de ruimte gelijk 
verdeeld is. Daarbij wordt geen zuurstof 
verbruikt waardoor de binnenlucht zuiver-
der is met een hoger zuurstofgehalte dan 
bij conventionele verwarming. 

Nano-infrarood zorgt ook voor een droog 
binnenklimaat. Doordat er nagenoeg geen 
temperatuurverschil is tussen plafond, 
wanden en vloer, krijg je een behaaglijke 
warmte zonder tochtgevoel door luchtcir-
culatie. Daardoor krijgen vocht, schim-
mels, bacteriën of houtrot geen kans. In 
de badkamer of toiletruimte volstaat een 

is niet zoals bij de meeste IR-producten 
75W/m² maar slechts 45W/m². Concreet 
betekent dit dat er minder vermogen nodig 
is voor hetzelfde resultaat. Eco2heat Bene-
lux werkt als een van de weinige infrarood 
verwarming producenten met 10.000 Na-
nometer. Hiervoor heeft men een unieke 
gepatenteerde technologie ontwikkeld, die 
100% elektrische CO2-vrije verwarming 
afgeeft met een bereik van 6 tot 10 meter. 
Andere IR-panelen gaan tot max. 3 meter.
Enkele kenmerken van Eco2Heat infra-
roodverwarming:
•	Elementdikte	6	-	13	mm
•	Oppervlaktetemperatuur	80	-	85°C
•	Laag	 verbruik:	 gemiddeld	 45W/m²	 (bij	

goed geïsoleerde panden)
•	Warmtebereik	6	tot	10	m
•	Gecertificeerd	 door	TÜV	 Rheinland	 en	

GS-keurmerk
•	Vrij	van	elektrosmog
•	Gezond	en	zuinig	verwarmen

Wat is infrarood verwarmen? 
Het principe van stralingsverwarming is 
gelijk aan dat van zonnewarmte. Straling is 
geen warmte maar bestaat uit elektromag-
netische golven die zodra zij een voorwerp 
treffen worden omgezet in warmte. De be-
kendste vormen van convectieverwarming 
zijn centrale- en luchtverwarming (warm-
tepomp). De warmteoverdracht vindt 
dan plaats d.m.v. het verwarmen van de 
lucht. Bij deze soorten verwarming dient 
de luchttemperatuur in de gehele ruimte 
te worden verhoogd. De warme lucht zal 
opstijgen en daardoor ontstaan er aanzien-
lijke warmteverschillen tussen vloer en 

spiegelverwarming om de ruimte zeer snel 
behaaglijk warm en condensvrij te hou-
den. Er is immers geen sprake van koude 
hoeken zoals bij lucht-gasverwarming.

Voordelig in aanschaf en 
 onderhoudsvrij

Infrarood systemen zijn voordelig in aan-
schaf en verbruik ten opzichte van con-
ventionele verwarmingen. Ook zijn ze 
onderhoudsvrij en gaan een leven lang 
mee. Verder zijn ze milieuvriendelijk om-
dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
bimetalen of Electro smog. In combinatie 
met zonnepanelen is het energieverbruik 
uiteraard nog lager en de CO2 uitstoot 
minimaal. De temperatuur wordt volau-
tomatisch geregeld met een per ruimte te 
bedienen thermostaat. 

Berekening stroomverbruik en warm
tebelasting

De wattage van een infraroodverwarming 
en het daarbij behorende formaat van een 
paneel bepalen het aantal vierkante meters 
dat verwarmd kan worden. Bij gebruik van 
een infrarood warmtepaneel zijn twee es-
sentiële factoren bepalend: de warmtebe-
lasting (Wattage per vierkante meter) en het 
warmteniveau. Een optimaal geïsoleerde 
ruimte is altijd te adviseren maar speelt bij 
infrarood verwarming een minder grote rol 
dan bij convectie. Daarbij wordt namelijk 
alleen de omgevingslucht verwarmd en in 
veel mindere mate de fysieke materialen. 
Doordat convectie-verwarming door de 
ruimte circuleert zal deze steeds weer wor-
den afgekoeld en zal de restwarmte opstij-
gen naar het plafond. Bij infraroodverwar-
ming wordt de materie verwarmd en heeft 
de aanwezige luchtstroom nagenoeg geen 
invloed op de behaaglijke warmte. 

www.eco2heat.org 
info@eco2heatbenelux.nl

Voordelen infrarood verwarming t.o.v. 
radiatoren:
•	Milieuvriendelijk
•	Lage	verbruikskosten
•	Geruisloos	en	reukloos	
•	Verplaatst	geen	stofdeeltjes
•	Onderhoudsvrij
•	Geeft	een	aangename	warmte
•	Snelle	opwarmtijd	(+/-	5	minuten)
•	Electro	smog	vrij
•	Geen	CO2	uitstoot

Bij gebruik van een infrarood warmtepaneel zijn twee essentiële factoren bepalend: de 
warmtebelasting (Wattage per vierkante meter) en het warmteniveau

In de badkamer of toiletruimte volstaat een spiegelverwarming om de ruimte zeer snel 
behaaglijk warm en condensvrij te houden
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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

17-18-19 september

GASTVRIJ ROTTERDAM

Ook te zien op

zorgeloos tappen & koelen
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Gastvrij Rotterdam groter dan ooit
De zesde editie van horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam vindt plaats van 17 t/m 19 
september 2018 in Rotterdam Ahoy. Vanzelfsprekend wordt alles in het werk gesteld 
om de afgelopen recordeditie te overtreffen. Er zijn maar liefst tien verschillende pavil
joens aanwezig waar u volop kennis, inspiratie en informatie op kunt doen. De beurs 
inspireert, informeert en verbindt hospitality professionals. Naar verwachting zullen 
ruim 450 exposanten meer dan 13.000 ondernemers en managers uit de horeca ver
welkomen op hun stand. 

In hal twee is het KookPodium te vinden. 
In hal vier kan the House of Spirits, The 
Green House Pop-up Restaurant, de Net-
werklounge en het Wine & Fine Food Pa-
viljoen worden bezocht. Het Dit Smaakt 
Naar Meer! Paviljoen, het Belgisch Pavil-
joen en het Hotel collectief staan in hal 
vijf en in hal 6 staan de paviljoens Foodin-
tro LIVE! het Kenniscentrum voor Bier en 
de WedstrijdArena. Genoeg te bezoeken 
dus!

Veel wedstijden
In de WedstrijdArena zal gestreden wor-
den om Het Glazen Kalf, Young Chef 
Award en de PalingbokAal 2018. Daar-

naast zijn er op de beursvloer nog tal van 
andere wedstrijden zoals, Gaia Green 
Awards, Best Barista wedstrijden, Street-
food Competition en de uitreiking van de 
AD Gouden Pollepels.

Kookpodium
Ook dit jaar kunnen bezoekers weer ge-
nieten van topkoks en creatieve culinaire 
presentaties op het KookPodium. Alle on-
derdelen zijn weer van een hoog gastro-
nomisch niveau. Onder andere Belgische 
sterrenchef Sam van Landeghem en Benoît 
Neusy geven straks acte de présence op 
het KookPodium. Ook kunnen bezoekers 
rekenen op demonstraties van Rational, 
Nice to Meat, Rungis en Schmidt Zeevis.  
De presentatie is, zoals op voorgaande 
edities, weer in handen van Ramona van 
Zweden.

Het FoodIntro! Live 
Het FoodIntro! Live paviljoen is dit jaar 
nieuw op de beursvloer. FoodIntro presen-
teert daar nieuwe introducties, producten 
en innovaties van start-ups, scale-ups en 

Best Barista competitie
De derde editie van de competitie Best Ba-
rista, die wordt georganiseerd door hore-
cavakblad Entree Magazine, vindt dit jaar 
plaats op maandag 17 september. Voor de 
eerste keer gebeurt dit op de beursvloer 
van Gastvrij Rotterdam in Ahoy. 

Werknemers van deelnemende horecabe-
drijven zullen in meerdere rondes worden 
beoordeeld door een vakjury, die onder 
leiding staat van Jeroen Veldkamp. Hij is 
bekend als koffiedeskundige en mede-
eigenaar van Coffeelab in Den Bosch en 
Eindhoven. Volgens Veldkamp is er volop 
ruimte voor een serieuze competitie voor 
ambitieuze bedrijven. Hij voegt daaraan 
toe: “Met een flinke dosis fun! Want er 
mag ook worden gelachen. Serieus tijdens 
de competitie, maar daarvoor en daarna 
samen fun maken en van elkaar leren!”

Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen
In het Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen 
op Gastvrij Rotterdam staat duurzame 
inspiratie centraal. In deze 6e jaargang 
staan circa 35 exposanten en een groot 
aantal sprekers en enthousiaste chefs voor 
de beursbezoekers klaar om van het Dit 

Smaakt Naar Meer! Paviljoen een duur-
zaam succes te maken. Alle beursdagen 
vinden er in de keuken van het Dit Smaakt 
Naar Meer! Paviljoen inspirerende, cu-
linaire sessies plaats.  Het thema van dit 
groenste stukje Gastvrij Rotterdam is dit 
jaar “Dutch Cuisine”. Het Dit Smaakt 
Naar Meer! Paviljoen wordt mogelijk ge-
maakt door Green Leisure.

Hotel Collectief in Hal 5
Diverse leveranciers van onder andere 
verantwoord geproduceerde bedden, sa-
nitair, schoonmaakmiddelen, verlichting, 
interieur en wandbekleding verzorgen de 
inrichting van de Duurzame Hotelkamer. 
Direct tegenover de Duurzame hotelka-
mer wordt een nieuw initiatief gelanceerd: 
Het Hotel Collectief. Op het Hotel Col-
lectief staan diverse leveranciers die hun 

merkfabrikanten op één centrale plek, 
met als doel: samenwerken gemakkelij-
ker maken.  Innovaties worden hier in de 
spotlights gezet. We zorgen ervoor dat be-
zoekers naar huis gaan met minimaal 10 
nieuwe ideeën om direct mee aan de slag 
te gaan.

The Green House Popup Restaurant
Gastvrij Rotterdam presenteert dit jaar een 
duurzaam restaurant op de beursvloer met 
de komst van ‘The Green House Pop-up 
Restaurant’. Dit is een afgeleid concept 
van het circulaire horecapaviljoen The 
Green House in Utrecht, een initiatief van 
foodserviceorganisatie Albron. Beursbe-

zoekers kunnen zich in ‘The Green House 
Pop-up Restaurant’ laten inspireren door 
verschillende duurzame en circulaire toe-
passingen uit The Green House. Zoals de 
urban farm, koken zonder stekkers, meu-
bels gemaakt van gerecyclede materialen, 
de duurzame wijnen van LFE, de samen-
werking met lokale leveranciers en The 
Colour Kitchen, waardoor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt weer he-
lemaal meetellen.

Robert Melaard, Exhibition Manager Gast-
vrij Rotterdam: “Wij zijn trots dat we het 
concept van The Green House een pro-
minente plek kunnen geven op de beurs-
vloer. Op deze manier kunnen wij bezoe-
kers inspireren hoe men duurzamer kan 
ondernemen met heel concrete toepassin-
gen en laten zien dat circulair koken voor-
al ook heel smaakvol is. Daarnaast bieden 
we voor het derde jaar op rij bezoekers 
en exposanten de mogelijkheid om in een 
restaurant op de beursvloer van Gastvrij 
Rotterdam iets te eten en te genieten van 
een goed glas wijn.”

producten graag presenteren aan (hotel)
ondernemers. Op het Hotel Collectief zijn 
ook Misset Horeca en Misset Hotel aan-
wezig.

Kenniscentrum voor Bier in Hal 6
Tijdens Gastvrij Rotterdam wordt proeven 
met een gericht doel gestimuleerd, zeker 
als het de productkennis of het inzicht in 
rendementsverbetering vergroot. Op deze 
wijze wordt ook bier op Gastvrij Rotter-
dam gepositioneerd met dagelijks een 
inspirerend programma in het Kenniscen-
trum voor Bier.

Wine & Fine Food in Hal 4
In de sfeervolle ambiance van Wine & 
Fine Food kunt u bijzondere wijnen & de-
licatessen proeven en op zoek gaan naar 
de perfecte wijn-spijscombinaties. Laat u 
informeren over de laatste trends op wijn-
gebied. Topgastronomen en wijnprofessio-
nals geven hier masterclasses en proeverij-
en in het Wijntheater en op de beursvloer 
staan tal van merken centraal en treft u een 
keur aan gerenommeerde wijnhuizen. Te-
vens kunt u ook de demonstratie van het 
Nederlands Patisserie Team bijwonen.

Het Wijntheater® steelt voor de derde 
keer de show op Gastvrij Rotterdam. Het 
is het geesteskindje van register vinoloog 
Barbara Verbeek en oester & champagne-
man Barend Havenaar en is een platform 
voor vrouwen uit de wijnwereld. In een 
bijzonder decor met wijnvaten, lampen 
uit grootmoederstijd en moulin rouge gor-
dijnen zullen er wijnpresentaties worden 
gegeven maar ook livemuziek worden 
gespeeld door bekende Rotterdamse vi-
nyl dj’s en artiesten. Elk heel uur zullen 
de wijnvrouwen van het Wijntheater een 
educatieve show geven over wijn, glas-
werk, oesters en al het lekkers wat hoort 
bij wijn.

www.gastvrijrotterdam.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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Vernieuwende ideeën voor professioneel en betaalbaar 
vaatwassen
MEIKO staat al ruim 90 jaar voor technologisch leiderschap. Niet alleen op het gebied 
van professionele spoeltechniek. Ook als het gaat om desinfectietechnologie en ver
werking van voedselresten vertrouwen steeds meer gebruikers op de deskundigheid en 
experts van de Duitse machinebouwer. Wat maakt dat deze firma al zo lang succesvol 
is? Het antwoord: voortdurende vernieuwingen.

Het begon allemaal in 1927, toen Oskar 
Meier en Franz Konrad besloten “wij wil-
len de wereld schoner maken”. En ze wil-
den hiervoor de beste machines bouwen. 
Inmiddels omvat het leveringsprogramma 
van MEIKO schone oplossingen voor de 
meest uiteenlopende marktsegmenten. 
Van horecagelegenheden tot ziekenhui-
zen, van bakkerijen en slagerijen tot zor-
ginstellingen, van (inflight) catering tot 
scheepvaart. Overal waar professioneel 
moet worden gespoeld, kom je MEIKO 
tegen. 

Meer dan vaatwassen
Voor het reinigen van vaatwerk levert 
MEIKO o.a. voorladers, doorschuifmachi-
nes, korventransportmachines en band-
transportmachines. Daarnaast omvat het 
leveringsprogramma oplossingen voor het 
schoonmaken en desinfecteren van me-
dische producten zoals bedpannen, maar 
ook ademhalingstoestellen en persoon-
lijke veiligheidsuitrustingen, zoals van de 
brandweer. En sinds een aantal jaren heeft 
MEIKO zich ook toegelegd op het verwer-
ken van voedselresten. Hiermee speelt het 

bedrijf in op een groeiende behoefte aan 
circulariteit en duurzaamheid. Maar de 
vernieuwing gaat door…

Wat goed is, nóg beter maken
MEIKO is niet alleen continu bezig met het 
ontwikkelen van nieuwe producten. Om 
aan de veranderende markten en wensen 
van klanten te kunnen blijven voldoen, 
worden ook bestaande machines regel-
matig vernieuwd. Zoals onlangs de UPster 
serie, MEIKO’s oplossingen voor het mid-
densegment. De constructie van de nieu-
we UPster vaatmachines is uitgerust met 
robuustere materialen, die zorgen voor 
een langere levensduur. 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 mee. 
Het zou niet in onze bedrijfsfilosofie pas-
sen om producten met een korte levens-
duur voor de massa te produceren – juist 
in het kader van duurzaamheid. Onze ma-
chines 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 nóg zuiniger geworden als 
het gaat om het gebruik van water, energie 
en chemie. Bovendien zijn de nieuwe UP-
sters zeer gebruiksvriendelijk dankzij de 
eenvoudige bediening; alles spreekt voor 
zich. Een meervoudig filteringsysteem 
garandeert de beste wasresultaten. En de 
optionele MEIKO osmose-technologie 
(GiO-module) maakt het vervelende pole-
ren van glazen overbodig. Hierdoor krijgt 
het personeel meer tijd voor de klanten en 
wordt glasbreuk voorkomen.
“De combinatie van prijs en kwaliteit 
maakt deze machines zeer geschikt voor 
startups, maar zeker ook voor bestaande 

horecaprofessionals. Met de nieuwe MEI-
KO UPster serie is de keuze voor profes-
sionele spoeltechniek vrij eenvoudig, ei-
genlijk net zo makkelijk als het doen van 
de afwas”, aldus Bart Jasperse. De nieuwe 
serie bestaat uit drie verschillende voorla-
ders en een doorschuifmachine. Deze zijn 
allemaal te zien op de MEIKO-stand 5.118 
tijdens de komende editie van Gastvrij 
Rotterdam.

Een goed product vraagt om goede 
service

Naast continue vernieuwingen is er bin-
nen MEIKO uiteraard ook veel aandacht 
voor de diensten die onlosmakelijk ver-
bonden zijn aan de producten. Zo inves-
teert het bedrijf veel in kennisoverdracht 
via een uitgebreid trainingsaanbod, zowel 
voor de eigen medewerkers als die van 
haar dealers en eindgebruikers. Dat ge-
beurt op locatie bij de klant, op de lokale 
vestigingen of op de MEIKO Academy in 
Offenburg. Mede dankzij MEIKO Service 
hebben de MEIKO-producten een legen-
darische naam gekregen: meer dan 600 

servicemedewerkers wereldwijd in de 
eigen dochterondernemingen, plus 4500 
geautoriseerde servicemedewerkers we-
reldwijd, zorgen ervoor dat de machines, 
die geroemd worden vanwege hun be-
trouwbaarheid, binnen enkele uren weer 
actief zijn. Mocht er ooit een probleem 
zijn...

www.meiko.nl
Gastvrij Rotterdam, stand 5.118

MEIKO in Nederland 
De Nederlandse MEIKO dochteronder-
neming is in de afgelopen jaren tot volle 
bloei gekomen. Het bedrijf telt inmid-
dels bijna 40 medewerkers, waarvan de 
helft werkzaam is op de afdeling service. 
Binnenkort neemt MEIKO Nederland 
haar intrek in een groter pand, voorzien 
van allerlei faciliteiten waarmee zij haar 
klanten nóg beter van dienst kan zijn. 
Zoals een uitgebreide showroom en een 
trainingscentrum. 
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Kenniscentrum voor Bier viert 5jarig lustrum op Gastvrij 
Rotterdam
Tijdens Gastvrij Rotterdam viert Het Kenniscentrum voor Bier, in hal 6 stand 300, haar 
5de verjaardag. Wat in het eerste jaar nog begon als een bier lunch, is nu uitgegroeid 
tot de grootste stand van de beurs. Daar moet men zijn om bieren te proeven en kennis 
te vergaren over nieuwe ontwikkelingen in de bierwereld. Tijdens het Kenniscentrum 
voor Bier kunt u genieten van meer dan 100 speciaalbieren van de 4 founding partners: 
Bier & Co, Bier Import, Bier Authentiek en De Kikvorsch. 

Dit jaar heeft men sprekers op het podium 
staan als Rob Alphenaar, de voorzitter van 
de Alliantie van Biertapperijen, Fiona de 
Lange, zythologist & internationaal bier-
sommelier en Pepijn van der Waa, de eer-
ste Nederlands Kampioen Bier Sommelier. 
Elke spreker neemt de bezoeker voor 15 
minuten mee in de wereld van bier, waar-
na men onder begeleiding van Hans Glan-
dorf geniet van een heerlijk bier & spijs 
combinatie. 

Bier & Co
Bier is gemaakt van natuurlijke ingrediën-
ten en dus vatbaar voor smaak achteruit-
gang naarmate de tijd verstrijkt. Licht en 
zuurstof reageren onaangenaam met bier 
en veroorzaken nare smaken. Blik is 100% 
lucht- en lichtdicht, en daarom superieur. 
Daarbij wordt bier in blik sneller koud dan 

in een fles waardoor je minder elektriciteit 
gebruikt. En blikjes nemen minder ruimte 
in beslag, kunnen niet in scherven vallen, 
zijn beter te recyclen dan glas en gebrui-
ken tot 50% minder energie bij transport. 
Benieuwd naar de geweldige smaak? Tij-
dens Gastvrij laat men je graag BrewDog 
en Stone bier in blik proeven. 

Introductie BEER BOX op stand 
BierImport

BierImport gelooft in bier en sterke bier-
concepten. Het bedrijf importeren bieren 
en richt zich op authentieke brouwerijen 
en hun verhaal. Daar past de productin-
troductie van de unieke BEER BOX van 
Brouwerij Oud Beersel uitstekend bij. Dit 
innovatieve concept wordt tijdens Gastvrij 
Rotterdam geïntroduceerd op de Bierim-
port-stand. Oud Beersel heeft gedurende 
10 jaar naar een passende verpakking 
gezocht om platte, niet gepasteuriseerde 
lambiekbieren in kleine hoeveelheden te 
kunnen aanbieden. De LAMBIEK BEER 
BOX is een verpakking van 3, 1 liter ge-
baseerd op het bag-in-box concept en kan 
een binnendruk tot 3 bar aan. Dankzij 
deze technologie kan nu iedere speciaal 
bierzaak traditionele Lambiek, krieken-
lambiek en Faro aanbieden.

Trappistenabdij De Kievit 
 introduceert Zundert 10

Met Zundert 10 brengt trappistenbrouwe-
rij De Kievit een tweede bier op de markt. 
“Al langere tijd kreeg de brouwerij vragen 
om naast de Zundert 8 ook een tweede, 

zwaarder, bier te brouwen”, vertelt broe-
der Christiaan. “We hebben ervoor geko-
zen om te wachten, omdat we ons wilden 
concentreren op ons eerste bier. Nu de 
brouwerij bijna vijf jaar bestaat en Zun-
dert 8 een vaste waarde is geworden in 
het Nederlandse bierlandschap, is het tijd 
om aan de vraag naar een tweede bier te 
voldoen. Met Zundert 10 brouwen we een 
bier waar je voor gaat zitten om er rustig 
van te genieten. Maar ook als begeleidend 
bier aan tafel zal deze quadrupel hoge 
ogen gooien.”

Guinness Draught
Rijk en romig. Kenmerkend zwart. Flu-
weelzachte finish. Dat is Guinness 
Draught. Dit iconische bier kenmerkt zich 
door pure harmonie. Slok na slok volgen 
zoete bitters elkaar op, aangevuld door de 
smaak van geroosterde gerst. Het geheel 

wordt bekroond door de kenmerkende 
witte schuimkraag die aroma’s toevoegt 
die perfect harmoniëren met het bier. 

www.kenniscentrumvoorbier.nl
Stand: 6.300

Handige tool ‘Sushi rijst werkinstructie’
Het maken van sushirijst is meer dan alleen wat rijstazijn doorspatelen en de pH
waarde meten. Het vereist een secure volgorde van bereidingshandelingen volgens de 
HACCPnorm met betrekking tot het koken, aanzuren met rijstmarinade en de pH mee
ting met een teststrip.

Bij Info Food Label kreeg men vragen en 
reacties over het bereiden van sushi-rijst. 
Er bleken nogal veel onduidelijkheden te 
zijn. Welke bereiding kan ik het best han-
teren? Welke rijstazijn of marinade moet 
ik gebruiken? Maar ook het verkiezen 
van een goede en efficiënte pH-strip voor 
zuurmeting bleek nogal wat verwarring 
met zich mee te brengen. Daarvoor is er 
nu een sushi-rijst werkinstructie ontwik-
keld die is opgebouwd uit afbeeldingen 
met handelingen en begeleidende teksten 
conform de HACCP-regelgeving. Het is 
immers heel belangrijk altijd dezelfde re-
ceptuur aan te houden voor een juiste en 
constante smaakbeleving en natuurlijk de 
conservering van de sushi-rijst. 

Ontwikkeld door koks voor koks
De sushi-rijst werkinstructie is tot stand 
gekomen door en met medewerking van 

Bob van Bemmel, executive chef & sushi-
chef van Restaurant Catch by Simonis, 
Ingmar Ipema executive chef & sushi-chef 
van Restaurant The Harbour Club en Frank 
Broenink, executive chef / Culinair Foto-
graaf. 

www.infofoodlabels.com
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Rubbens heeft een nieuw apparaat aan haar assortiment toegevoegd. Het kwaliteits-

merk heeft de productrange uitgebreid met de WHP-2, een gecombineerde warmhoud-

plaat en -lamp. 

Hendi heeft samen met Gastronomixs de techniek ‘À la minute roken’ en een compo-

nentenschema met 12 inspirerende recepten voor het rookapparaat gelanceerd. Wat 

dacht u van Gerookte aardappelsalade, Licht roken tijdens cuisson-rust of Koud ge-

rookte ceviche van kabeljauw?

Black Steel is de naam van het nieuwe fornuis van Rosval. Dit grootkeuken fornuis is 

voorzien van een zwarte poedercoating. Poedercoaten is een milieuvriendelijk verf-

proces dat geen oplos- en/of verdunningsmiddel bevat  en volledig vrij is  van zware 

metalen. 

Rubbens gecombineerde 

warmhoudplaat

Inspirerende recepten op 

Gastronomixs.com voor 

rookapparaat Hendi

Black Steel nieuw grootkeuken 

fornuis van Rosval 

De warmhoudplaat is met name geschikt 

voor uitgifte counters. Door het innovatie-

ve ontwerp worden borden van zowel de 

boven als onderzijde verwarmd. Hierdoor 

blijven snacks, pizza’s, broodjes, vlees en 

andere maaltijden op een bord op de juis-

te temperatuur. 

Constante temperatuur

De temperatuur van de infrarood lampen 

aan de voorzijde is traploos instelbaar. 

Hierdoor garandeert het apparaat - na be-

reiding - een constante temperatuur van 

de gerechten. De grote warmhoudplaat is 

geschikt voor 2 1/1 gastronorm schalen  en 

Met het rookapparaat van Hendi kun je 

producten en gerechten op eenvoudige 

wijze afwerken met koude rook. Het 

rookapparaat geeft een subtiel rookaroma 

mee aan ingrediënten, bereidingen of ge-

Black Steel maakt niet meer gebruik van 

analoge knoppen maar van digitale uitle-

zing. De kunststof stopcontacten zijn ver-

vangen door robuuste metalen stopcon-

tacten. Het Rosval grootkeuken fornuis is 

voorzien van een doorlopend (naadloos) 

bovenblad van maar liefst 2,5 mm dik 

RVS. Bovendien wordt alles handmatig ge-

last en gepolijst. Het fornuis kan geplaatst 

worden als eiland- of wandopstelling.

Maatwerk

Grootkeuken fornuizen van Rosval en 

de top van de gastronomie gaan hand in 

hand. Rosval heeft sinds 1985 honderden 

grootkeuken fornuizen mogen plaatsen 

in de Horeca, bij zeer gerenommeerde 

hotels, restaurants en instellingen. Ros-

val staat voor maatwerk. U bepaalt zelf 

de beste indeling op basis van uw eigen 

werkwijze en manier van prepareren. U 

kunt een keuze maken uit vele combina-

ties en indelingsmogelijkheden.

heeft een afmeting van 60,6 x 48,5 cm. De 

compacte warmtebrug is vervaardigd van 

hoogwaardig rvs en wordt stekkerklaar ge-

leverd. Een standaard stopcontact van 230 

Volt is voldoende. 

 
De gecombineerde warmhoudplaat 

van Rubbens is in Nederland exclusief 

verkrijgbaar bij Hakvoort Professional. De 

horeca- en grootkeukenleverancier heeft 

showrooms in Emmeloord, Amsterdam, 

Rotterdam, Groningen, Venlo en Vlissin-

gen. 

www.hakpro.nl
rechten door de verbranding van hout of 

kruiden. À la minute roken lijkt in veel op-

zichten op de mise en place techniek koud 

roken, waarbij de temperatuur niet boven 

30ºC komt. À la minute roken wordt ech-

ter veelal toegepast aan het einde van de 

bereiding en kan ook onderdeel zijn van 

de presentatie. Het rookaroma hecht zich 

het beste aan de droge oppervlakte van 

vlees, vis of vette producten zoals zuivel.

www.hendi.eu/producten/inspiratie-

rookapparaat

Rosval richt zich op het midden en hoge 

segment in de Horeca, denk daarbij aan 

restaurants, hotels, strandpaviljoens, patis-

serie, traiteurs, bedrijfsrestaurants, slage-

rijen en instellingen. Naast grootkeuken 

fornuizen maakt Rosval o.a. ook koel-

werkbanken met rubberloze lades en 

deuren Easy-Cooling® en  barren en (live 

Cooking) buffetten. Kortom u kunt bij Ros-

val terecht voor een totaal keukenconcept.

www.rosval.nl

jaargang 23  nummer 5  2018

www.marktaanbod.nl

thema: keukenapparatuur

toonaangevend in  

product- en  

bedrijfsinformatie

03Eissens FSE innovatief 

onderweg
05Oplossingen Ecolab zorgen 

voor meer efficiency
07Besparing tot 60% met VITO 

frituuroliefilters
11Restaurant Loetje opent 

eerste filiaal in Nijmegen 13Commissievrij tafelreser

veringssysteem booq

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!



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:
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DUURZAAM

+31 513 640 886+ info@lefhoreca.nl
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Meer efficiency en veiligheid in horecakeukens met Ecolab

Kleur is de trend!

Ecolab is een wereldwijd opererende onderneming die zich toelegt op het ontwikkelen 
van oplossingen die bijdragen aan een hygiënische, efficiënte en veilige werkwijze in 
onder andere horecakeukens. Oplossingen die daarnaast zorgen voor betere inzichten 
in bedrijfsprocessen in de keuken en die het water en energieverbruik optimaliseren. 
Goede voorbeelden daarvan zijn het programma Apex, dat zorgt voor een optimale 
controle over het vaatwasproces, en KitchenPro dat onder andere natte en glibberige 
vloeren voorkomt.

‘Tijdens de Milaan Design Week zag je het overal... Toon in toon combinaties in mooie 
warme kleuren zoals rood, roze en roestbruin. Maar ook de kleurencombinaties van 
geel, oker en groen werd veel gepresenteerd. Of blauw met turquoise. Aan het woord 
is Pauline de Schepper van Studio de Bruyn Projekt & Interieurarchitektuur. 

Richard Evers van Ecolab: ‘Bij Ecolab ma-
ken we de wereld schoner, veiliger en 
gezonder en beschermen zo mensen en 
essentiële middelen. Duurzaamheid staat 
centraal in onze visie, en als wereldleider 
op het vlak van technologieën en dienst-
verlening voor water, hygiëne en energie 
ondersteunen we onze klanten bij het 
veilig leveren van voedsel, creëren van 
gezonde omgevingen en het bereiken van 
duurzaamheidsdoelstellingen’. 

Horecaondernemer aan het woord
Wij spraken met een horecaondernemer 
over zijn ervaringen met Ecolab. ‘Toen we 
besloten om onze keuken te vernieuwen, 
wilden we werken met een leverancier die 
ons goed kon adviseren over de verschil-
lende toestellen, werkmaterialen, ovens 

Deze kleurencombinaties hebben één 
ding gemeen: ze komen steeds uit het-
zelfde kleurspectrum. Reden voor deze 
rust en harmonie in de kleuren is onder 
andere de verscheidenheid van stijlen en 
patronen. Pauline de Schepper: ‘We zien 
in de interieurtrends nog steeds veel ver-
schillende botanische en grafische prints, 
maar de kleurcombinaties stralen rust uit. 
We zijn als ontwerpers wel heel blij met 
de kleurcombinaties, waar het een poosje 
terug nog allemaal grijs, beige en bruin 
was. De kleuren zien we dan niet alleen 
in het meubilair, maar ook in wandbekle-
ding, verlichting en soms zelfs in het tapijt. 
Een materiaal wat niet in iedere horecage-

en natuurlijk ook over de vaatwasser. Ui-
teraard volgens onze vereisten en plannen. 
Belangrijk was ook dat we minder ener-
gie en water zouden verbruiken volgens 
onze visie van MVO. Vervolgens zijn we 
op zoek gegaan naar producten voor vaat-
wassen en de schoonmaak van de keuken 
die in lijn zouden zijn met deze filosofie. 
Ecolab heeft ons toen twee concepten 
voorgesteld. Het eerste concept was be-
doeld voor de vaatwasser, met producten 
in de vorm van harde blokken in verschil-
lende vormen en kleuren, met bijna geen 
verpakking! Dit is vooral praktisch in ge-
bruik want we kunnen ons niet meer ver-
gissen in het product bij het vervangen van 
de blok in het doseerapparaat. Bovendien 
is de vaatwasblok veel lichter in vergelij-
king met de grote bussen detergent die we 
gebruikten in onze oude keuken. Er is dus 
ook veel minder opslagruimte nodig! We 
hebben gekozen voor een vaatwasproduct 
met ecolabel (de witte blok) en het hier-
mee verbonden spoelproduct (de groene 
blok). Dit alles met een doseersysteem dat 
ons informeert in geval van een storing. 
Het systeem geeft eveneens informatie 
over ons verbruik waardoor we bijvoor-

legenheid wordt toegepast, maar sommige 
projecten kunnen toch niet zonder.’

Casino A13
Zo heeft Studio de Bruyn afgelopen zomer 
Casino A13 bij Delft opgeleverd. Het ge-
hele ontwerp, interieurarchitectuur, lucht-
behandeling, lay-out, plafondelementen, 
trap, bar, decoraties, tapijt tot en met het 

logo kwam uit de koker van dit Rotter-
damse bureau. Een grote opdracht waar 
een jaar aan werd gewerkt. De verlichting 
werd in samenwerking met DEP ontwor-
pen en is zeer overweldigend.

Pauline: ‘De gebruikte kleuren zijn voor-
namelijk rood, magenta, oranje met de 
accenten in goud. Het thema, de sierlijke 

beeld het waterverbruik kunnen optima-
liseren. We hebben er ook voor gekozen 
om met het blauwe blok te werken voor 
het voorweken van het bestek. Dit geeft 
onvergelijkbare resultaten!’

Minder afval, meer veiligheid
‘Voor het reinigen van de keukenop-
pervlakken werden we door de Ecolab 
adviseur ervan overtuigd om met het Kit-
chenPro concept te werken. Dit zijn her-
metisch afgesloten zakken gevuld met ui-
terst geconcentreerde producten voor de 
hygiëne in de keuken. Een doseertoestel 
werd door de leverancier geïnstalleerd om 
de verschillende producten gebruiksklaar 

te maken. We hebben 3 producten geko-
zen: een reinigend desinfectiemiddel, een 
product voor de vloeren in de keuken en 
de zaal, en een product voor de ovens. 
Ook hier hebben we nu veel minder ver-
pakkingsafval dan voorheen, en daar bo-
venop is het nieuwe ovenproduct minder 
gevaarlijk voor de gebruiker. Wij zijn zeer 
tevreden over onze nieuwe keuken en de 
producten die we hebben gekozen. Ze 
zijn efficiënter, veiliger voor onze mede-
werkers en milieubewuster dan voorheen.’

www.nl.ecolab.eu

pauw, was de inspiratiebron voor de vor-
mentaal en werd gebruikt in het ontwerp 
van het tapijt en plafondelementen. Het 
speciaal ontworpen medaillon komt te-
rug in de trapleuningen en op de rug van 
de barstoelen bij de speelautomaten. De 
brede chique trap nodigt uit om naar de 
1e etage te gaan, maar men kan natuurlijk 
ook de transparante lift nemen. Ieder deel 
van het casino 
heeft een ander 
plafond. Zo han-
gen er bij de en-
tree 35 gouden 
lampenkappen, 
een hoogglans 
verlaagd plafond 
met trapezium-
vormige led-
verlichting, ver-
laagde plafonds 
met lichtlijnen 
en gespannen 
gouden stof. Al 
het meubilair is 

met luxueuze stoffen bekleed, ton-sur-ton 
met het interieur.’

Verhage
Ondertussen gaan de andere projecten 
natuurlijk gewoon door. Zo kregen Ver-
hage Zuidplein in Rotterdam en Verhage 
in Delfgauw beide een complete restyling, 
passend binnen de nieuwe stijl van de ke-
ten. Deze nieuwe weg, stoer, eerlijk, hui-
selijk en gastvrij, ontwikkelde Studio de 
Bruyn in samenwerking met Verhage en 
werd een paar jaar geleden al in geslagen. 

Studio de Bruyn ontwerpt het complete 
interieur: lay-out, routing, materialen, 
kleuren, styling en verzorgt de benodigde 
tekeningen voor de bouwaanvraag en kan 
voor u de aanbesteding van de uitvoering 
uit handen nemen. 

www.studiodebruyn.nl 
T 0104136577 
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Tapkoel: Ruim 30 jaar ervaring in taptechniek
September vorig jaar bestond Tapkoel uit Cothen 30 jaar. Van een klein taptechnisch 
bedrijf is Tapkoel inmiddels uitgegroeid tot dé expert op het gebied van taptechniek in 
de breedste zin van het woord. Tot hun klantenkring behoren niet alleen de brouwe
rijen 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.

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 
geïnstalleerd. Tapkoel realiseert het vol-
ledige gamma aan taptechniek. Dat met 
een eigen productie, verkoop binnen- & 
buitendienst en eigen servicemonteurs 
voor montage, onderhoud en eventuele 
storingen

Marktontwikkeling
Momenteel, met de groeiende ontwikke-
ling van de craft brewers, zie je dat lokale 
bieren steeds populairder worden, met 
name ook in de horeca. Tapkoel is steeds 
meer invulling gaan geven aan de exper-
tise gericht op het werken voor onafhan-
kelijke partijen. Kleine brouwers hebben 
veel kennis, maar hun bieren verschillen 
nogal eens. Dat bier vraagt ook maatwerk 
in taptechniek. Tapkoel kan een hoogkwa-
litatieve tapinstallatie én nazorg leveren 
waardoor uw gast een goed glas bier kan 
drinken. Zoals met alles vraagt een goede 
tapinstallatie ook de benodigde investe-
ringen. Als dit in vergelijk doorgetrokken 
gaat worden naar de horecakeuken in het 
gemiddelde eetcafé dan komt het beter in 
perspectief. In de meeste horecakeuken 
wordt gemiddeld tussen de € 50.000,- 
en € 100.000,- geïnvesteerd. Datzelfde 
bedrag wordt ook besteed aan het interi-
eur. Om de begroting sluitend te krijgen 
kiezen ondernemers dan vaak voor een 
contractueel bindende overeenkomst met 
een (grote) brouwer wat de vrije keuze in 
(lokale) of eigen merken beperkt. Terwijl 
de meeste marge in de horeca zit op de 
dranken en dus mede vanuit de tapinstal-
latie. Wij adviseren onze klanten dan ook 
dat je al voor ca. € 7.500,- een prachtige 
4-kraans tapinstallatie kunt aanschaffen 
met eigen keuze in blad en eigen keuze 

in zuilen, helemaal voor jezelf. Op deze 
wijze heb je als ondernemer de dranken-
keuze in eigen hand en waarom zou je op 
je rendement toeleggen? Met Tapkoel kunt 
u onafhankelijk alles zelf naast elkaar op 
de tap zetten, of het nu merken van grote 
brouwers of kleine craft brewers zijn! Tap-
koel is voor al dit soort vragen dé expert 
op het gebied van taptechniek.

www.tapkoel.nl

Waterafstotende terraskussens 
op maat voor de horeca

Rubbens gecombineerde 
warmhoudplaat

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

Rubbens heeft een nieuw apparaat aan haar assortiment toegevoegd. Het kwaliteits
merk heeft de productrange uitgebreid met de WHP2, een gecombineerde warmhoud
plaat en lamp.

Uniek is dat 
de terraskus-
sens aan beide 
kanten ge-
bruikt kunnen 
worden. Dat 
biedt variatie 
en praktische 
voordelen. Het 

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

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

De warmhoudplaat is met name geschikt 
voor uitgifte counters. Door het innovatie-
ve ontwerp worden borden van zowel de 
boven als onderzijde verwarmd. Hierdoor 
blijven snacks, pizza’s, broodjes, vlees en 
andere maaltijden op een bord op de juis-
te temperatuur. 
 

Constante temperatuur
De temperatuur van de infrarood lampen 
aan de voorzijde is traploos instelbaar. 
Hierdoor garandeert het apparaat - na be-
reiding - een constante temperatuur van 

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

de beste materialen, met de hand gemaakt 
en uniek. Dat is niet het goedkoopste pro-
ductieproces, maar je hebt er uiteindelijk 
veel langer plezier van’.

www.kuszzz.com 

de gerechten. De grote warmhoudplaat is 
geschikt voor 2 1/1 gastronorm schalen  en 
heeft een afmeting van 60,6 x 48,5 cm. De 
compacte warmtebrug is vervaardigd van 
hoogwaardig rvs en wordt stekkerklaar ge-
leverd. Een standaard stopcontact van 230 
Volt is voldoende. 
 
De gecombineerde warmhoudplaat 
van Rubbens is in Nederland exclusief 
verkrijgbaar bij Hakvoort Professional. De 
horeca- en grootkeukenleverancier heeft 
showrooms in Emmeloord, Amsterdam, 
Rotterdam, Groningen, Venlo en Vlissin-
gen. 

www.hakpro.nl



Wij maken 
graag een afspraak 

voor een demonstratie in 
onze showroom of bij 

u op lokatie!

Dé grootkeuken producent van topkwaliteit 
fornuizen voor de gastronomie.

30 Jaar ervaring | Handgemaakt | Kwaliteit | Duurzaam | Zekerheid

www.rosval.nl
HANDMADE QUALITY®
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Duurzame Dinsdag Prijs door de Verspillingsfabriek

Sligro ‘sHertogenbosch 
heropend

Besparing tot 60% met VITO 
frituuroliefilters

De Verspillingsfabriek heeft de Duurzame Dinsdag Prijs gewonnen. Daarmee is de fa
briek het beste duurzame initiatief dat zich richt op meerdere aspecten van duurzaam
heid. Eric Habraken, manager Foodservice en Food Retail bij De Verspillingsfabriek: 
“We waren al trots op de nominatie, maar dit is natuurlijk helemaal fantastisch. Een 
echte bevestiging dat onze missie tegen voedselverspilling en de verspilling van talent 
wordt opgemerkt én gewaardeerd. En natuurlijk een prachtige opsteker voor het team, 
zij werken elke dag hard om onze groeiende groep van afnemers van smakelijke soepen 
en sauzen te voorzien.”

Maandag 27 augustus werd de volledig verbouwde Sligrovestiging in ‘sHertogenbosch 
heropend. Edwin Kats (restaurant Noble), Thijs Vis (restaurant ’t Misverstant), Kees Kies
tra (directeur Sligro zelfbedieningsgroothandels) en Rob Schimmel (vestigings directeur 
Sligro ‘sHertogenbosch) verrichten gezamenlijk met enkele klanten de officiële ope
ningshandeling.

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 inzet wordt ook bevestigd door de jury 
onder leiding van duurzame ondernemer 
Maurits Groen: “De Verspillingsfabriek laat 
zien hoe je klein kunt beginnen en vervol-
gens kunt opschalen tot een prachtig pro-
ject met veel impact. De jury is benieuwd 
naar de vervolgstappen!” De Duurzame 
Dinsdag prijs is een sector overschrijden-
de prijs voor ideeën die betrekking hebben 
op een combinatie van de thema’s: voed-
sel, mobiliteit, energie, techniek, sociale 
innovatie, groen of circulaire economie. 
De Verspillingsfabriek is hiervan natuurlijk 
een prachtig voorbeeld, omdat niet alleen 
voedselverspilling wordt aangepakt, maar 
ook de verspilling van talent. De smaak-

Rob Schimmel refereerde bij de opening 
naar de achterliggende periode: “De com-
plete verbouwing van onze groothan-
del was een enorme klus die ongeveer 9 
maanden duurde. Al die tijd bleven wij ge-
woon in bedrijf en hebben we geprobeerd 
de overlast voor onze klanten tot een mi-
nimum te beperken. Dat is prima gelukt 
en daarvoor wil ik het hele team een groot 
compliment geven! Het resultaat mag er 
dan ook zeker zijn. Maar liefst 12.000 
m2 zelfbedieningsgroothandel voor vers 
(vlees, vis, wild & gevogelte, groenten & 
fruit en brood & banket), wijn, food en 
non food. Echt elke horeca-ondernemer 
kan bij ons terecht voor zijn hele assorti-
ment.”

Restaurantgids
Ter gelegenheid van de heropening heeft 
Sligro een regionale restaurantgids uitge-
geven. Klanten kunnen bij Sligro in ‘s-Her-
togenbosch sparen voor dinercheques van 
€ 25 die te besteden zijn bij de meer dan 
60 deelnemende restaurants in de regio. 
Het eerste exemplaar van de restaurant-
gids werd bij de opening uitgereikt aan 
Edgar Dissel, de nieuwe voorzitter van 
Bourgondisch ’s-Hertogenbosch.

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 

volle soepen en sauzen worden immers 
gemaakt door mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. De Verspillingsfabriek is 
een initiatief van Bob Hutten, directeur 
van Hutten. In 2016 startte hij de fabriek 
omdat hij iets wilde doen aan de enorme 
voedselverspilling in Nederland. Zijn idee 
was om de verspilling op grootschalige 
wijze aan te pakken met een fabriek die 
draait op geredde groente van onder an-
dere telers en versnijders.

Samenwerking met meerdere orga
nisaties

Eric Habraken: “Het is geen gemakkelijke 
weg waar we voor kiezen. Het aanbod 

Verbondenheid met 
 ‘sHertogenbosch

Sligro heeft een historische band met de 
stad ’s-Hertogenbosch. In 1960 werd in 
een voormalig graanpakhuis aan de Han-
delskade in ’s-Hertogenbosch de eerste Sli-
gro Zelfbedieningsgroothandel van Neder-
land geopend. Kort daarna volgden Veghel 
en Helmond en groeide het oorspronkelijk 
Veghelse familiebedrijf ‘Slippens Groot-
handel’ uit tot het huidige beursgenoteer-
de Sligro Food Group met foodservice-ac-
tiviteiten in Nederland en België. Vanwege 
het bourgondische en ondernemende ka-
rakter van ‘s-Hertogenbosch is het altijd 
een belangrijke vestigingsplaats voor Sli-
gro gebleven. Vele horecaondernemers, 
foodprofessionals en bedrijven uit de stad 
en regio zijn kind aan huis. Sligro op zijn 
beurt ondersteunt al jaren vele culinaire 
en sociaal-maatschappelijke evenementen 
die ‘s-Hertogenbosch rijk is. Met deze her-
opening beschikt ’s-Hertogenbosch weer 
over de modernste Sligro van Nederland.

www.sligro.nl/DenBosch

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.

Investering in notime 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 ca-
fetaria tussen de € 200,00 en € 500,00 per 
maand.
De terugverdientijd van de investering 
ligt tussen de 4 maanden en een jaar. Bo-
vendien bespaart men ook op werkzaam-
heden zoals vervangen van de olie en 
schoonmaken.

www.vitofrituuroliefilters.nl

aan misvormde, overrijpe en verkeerd 
gelabelde groenten is enorm. We werden 
vanaf het begin benaderd door partijen die 
mee wilden doen aan de voorkant. Maar 
het bleek een lastige puzzel om inzicht en 
overzicht te krijgen in de hoeveelheden 
reststromen en wanneer ze beschikbaar 
zijn. Want daarop moeten we plannen. 
Nu we twee jaar verder zijn hebben we 
daar veel in geleerd, lopen de processen 
en is de basis gelegd om grote volumes te 
kunnen produceren. Het aantal afnemers 
groeit nog steeds en we werken inmiddels 

met mooie organisaties samen, zoals Wil-
lem & Drees, Albron, Sligro, Bidfood, Stay 
Okay Hotels, Jumbo, Bakerstreet, La Place 
en Hema.

Over Duurzame Dinsdag
Al twintig jaar op rij wordt - in de aanloop 
naar Prinsjesdag - op de éérste dinsdag 
van september Duurzame Dinsdag ge-
vierd: een bijzondere dag waarop duurza-
me ideeën en initiatieven een podium krij-
gen in politiek Den Haag. Traditiegetrouw 
wordt die dag de Duurzame Dinsdag-kof-
fer overhandigd aan het kabinet, worden 
de beste initiatieven beloond met prijzen, 
worden er Duurzame Lintjes uitgereikt en 
wordt de Duurzame Troonrede uitgespro-
ken, dit jaar door Volkert Engelsman, num-
mer één van de Trouw Duurzame Top 100. 
Staatssecretaris Van Veldhoven nam de 
Duurzame Dinsdag-koffer met maar liefst 
359 ideeën en initiatieven in ontvangst.

www.deverspillingsfabriek.nl

Toost op de opening! V.l.n.r.: Thijs Vis, Kees Kiestra, Rob Schimmel, Roberta Pagnier, 
Edwin Kats en Edgar Dissel

•	60.000	VITO’s	in	154	landen	ver-
kocht

•	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.
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Verminder uw ecologische voetafdruk
Bespaar 2500 kg CO2 gedurende 5 jaar met VITO Frituuroliefilter

Betreffende uw situatie kunt u gedetailleerde informatie krijgen 
via info@vito-frituuroliefilters.nl

CO2 uitstoottabel met VITO

CO2 uitstoot 
van een VITO 
50 Frituurolie-

filter

CO2 uitstoot 
met VITO

Tijd in weken

CO2

Betreffende uw situatie kunt u gedetailleerde informatie krijgen Betreffende uw situatie kunt u gedetailleerde informatie krijgen 

VITO 50 Ecologische voetafdruk

Materiaal: 43 kg CO2

Transport: 2,5 kg CO2
Productie: 5,3 kg CO2
Levensduur: 3,3 kg CO2

54 KG

Ecologische Voetafdruk na 5 jaar: 
 

5.200 KG CO2
Normaal 

2.700 KG CO2 
Met VITO

 

Omslagpunt al bereikt na: 
5.5 Week! 

* Het rekenvoorbeeld werd gedaan met behulp van CML milieueffectbeoordelings methode. Er is van de volgende 
gegevens uitgegaan: 5 jaar looptijd / Friteuses: 2x 20L / Oliewisselingen per week: 2 / Ecologische voetafdruk van 
raapolie: 0,25 kg /L CO2 / dagelijks gebruikt met 2 filtraties per friteuse: 0,011 kg CO2 / olie besparing met VITO: 
50% / Ecologische voetafdruk van Frituuroliefilter model VITO50: 54 kg CO2
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Restaurant Loetje opent eerste 
filiaal in Nijmegen aan de 
Handelskade

Gastronomisch Gilde opent 
inschrijving HANOS Gouden 
Koksmuts editie Horecava 2019

Dit najaar ook Dunkin’ Donuts 
vestiging in Amstelveen

Dommelsch nu ook in 0,0% 
en in nieuw jasje

Restaurant Loetje bakt sinds kort ook haar bekende biefstukken voor het Nijmeegse 
publiek. Eind juli opende Loetje namelijk de deuren van haar nieuwste restaurant aan 
de Handelskade. Deze locatie in de nieuwe hippe wijk aan de Waal in de oudste stad 
van Nederland, wordt het vijftiende Loetje restaurant van Nederland. Loetje brengt zo 
een vleug van de Amsterdamse gastvrijheid én de befaamde biefstukken naar Nijmegen.

Na een succesvolle editie van de HANOS Gouden Koksmuts 2018, waar het team van 
Restaurant De Loohoeve uit Schoonloo er met de winst vandoor ging, is het tijd voor 
een vervolg. Het Gastronomisch Gilde organiseert ook in 2019 in samenwerking met 
HANOS Internationale Horeca Groothandel de HANOS Gouden Koksmuts.

Dunkin’ Donuts, een van ’s werelds grootste ‘coffee and baked goods’ merken, opent 
dit najaar haar dertiende vestiging.  Aan het Binnenhof van winkelcentrum Stadshart 
Amstelveen herrijst een nieuwe kiosk waar vanaf 10 oktober de overheerlijke koffie en 
donuts te verkrijgen zijn.

Dommelsch is vanaf nu verkrijgbaar in een nieuwe uitstraling. Hiermee profileert Dom
melsch zich nog nadrukkelijker als goed, betrouwbaar en betaalbaar alternatief in een 
steeds complexere wereld van (speciaal)bieren. Daarbij introduceert het eeuwenoude 
merk nu ook een 0,0% variant. 

Het nieuwe restaurant aan de Kraanstraat 
214 biedt plaats aan zo’n 300 gasten, met 
150 zitplaatsen binnen en 150 op het ter-
ras. Loetje heeft flink uitgepakt bij de ver-
bouwing van het pand. Net zoals bij de 
andere Loetje vestigingen is interieurbu-
reau Cabana verantwoordelijk voor het 
ontwerp en de interieurinrichting. De stijl 
van Cabana kenmerkt zich door een tijd-
loos design met industriële elementen en 
een warm en gastvrij gevoel. 

Zomers terras
Grenzend aan de binnenstad van Nijme-
gen en langs de rivier de Waal, heeft de 
gemeente Nijmegen het Waalfront gereali-
seerd. Met ruim 2.000 woningen en diver-
se voorzieningen is dit een prachtig nieuw 
deel van de stad, dat zich onderscheidt 
door volop zicht op het water. Het pand 
van Loetje op de hoek van de Handels-
kade heeft volop buitenruimte en biedt zo 
een ideale locatie voor een zomers verblijf 
op het terras. Loetje Nijmegen is zeven 
dagen per week geopend vanaf 10.00 uur 
voor lunch, borrel en diner. Reserveren is 
mogelijk.

Is jouw keukenbrigade stressbestendig, 
competitief ingesteld en creatief met ingre-
diënten die je ter plekke aangereikt krijgt? 
Strijd dan mee op maandag 7 januari 2019 
voor de meest begeerde prijs voor keuken-
brigades. De HANOS Gouden Koksmuts 
is het Nationaal Kampioenschap voor bri-

“Wij zijn heel trots op het feit dat we een 
overeenkomst met Unibail-Rodamco-
Westfield zijn aangegaan om een nieuwe 
vestiging te openen in Stadshart Amstel-
veen,” aldus Nabil Besali, master franchi-
senemer van Dunkin’ Donuts in Neder-
land. Het gebouw is speciaal gebouwd om 
de rest van het Stadshart te completeren. 
Deze store zal het wereldwijde, in 2018 
gelanceerde, nieuwe design van Dunkin’ 
Donuts krijgen. In de nieuwe vestiging 
zijn het complete donuts assortiment en 
alle dranken aanwezig. Geniet van fair-
trade gecertificeerde koffie van 100% Ara-
bica-bonen. Juist zin in verfrissing? Dan 
zijn de welbekende iced drinks, een heer-
lijke smoothie of de unieke Dunckaccino 
de perfecte optie.

Dommelsch is vanaf 
nu verkrijgbaar in 
een nieuwe uitstra-
ling. Hiermee profi-
leert Dommelsch zich 
nog nadrukkelijker als 
goed, betrouwbaar 
en betaalbaar alter-
natief in een steeds 
complexere wereld 
van (speciaal)bieren. 
Daarbij introduceert 
het eeuwenoude merk 
nu ook een 0,0% vari-
ant. 

Dommelsch is nog al-
tijd in heel Nederland 
een geliefd kwaliteits-
bier met sterke roots 
in de regio Valkens-

Omrijden
“Uit ervaring met de andere filialen weten 
we dat mensen omrijden voor onze bief-
stuk met jus die we in verschillende varia-
ties op tafel zetten. Samen met witbrood, 
friet en salade blijft de biefstuk het han-
delsmerk van onze restaurants. Maar we 
hebben inmiddels ook veel andere heer-
lijke vis-, vlees- en vegetarische gerechten 
op de kaart. Allemaal even lekker en stan-
daard gemaakt van kwaliteitsproducten,” 
aldus CEO Mike van den Berg. 

40 jaar biefstuk
Loetje bestaat inmiddels ruim 40 jaar en 
is een begrip in Amsterdam en wijde om-
geving. Begonnen in Amsterdam-Zuid als 
biljartcafé, zette oprichter Ludwig Klink-
hamer na verloop van tijd biefstuk van os-
senhaas op de kaart. Deze biefstuk maakt 
Loetje nog steeds uniek, samen met de 
gastvrijheid en de bijzondere locaties van 
de restaurants.

www.loetje.nl

gades van restaurants met een SVH Mees-
terkok en/of één of meerdere Michelinster-
ren. Dat zijn teams die bestaan uit twee 
koks en de chef-kok van het restaurant. 

Duurzaamheid als rode draad
Het strijdtoneel is de Horecava (van 7 tot 
en met 10 januari 2019 in de RAI in Am-
sterdam). Het wedstrijdkoken vindt plaats 
in een spectaculaire setting in de Gilde 
Arena. De rode draad in de wedstrijd is 
duurzaamheid, waarbij alle creativiteit 
kan worden gebruikt. Het team kookt di-
verse gerechten met een black box waarin 
voor elke gang andere (verplichte) ingre-
diënten zitten. Dé ultieme test voor de 
vaardigheden van het team op het gebied 
van samenwerking, productkennis, tech-
niek en creativiteit. Het winnende team 
gaat niet alleen met de HANOS Gouden 
Kokmuts naar huis, maar ook met mooie 
prijzen. Aanmelden kan via het secretari-
aat van het Gastronomisch Gilde: info@
gastronomischgilde.nl. 

www.horecava.nl

Halloween donuts
Het welbekende koffie en donut merk 
komt het gehele jaar met speciale donuts. 
Tijdens de opening zijn, geheel passend 
bij de tijd van het jaar, de speciale Hallo-
ween donuts verkrijgbaar. Dunkin’ Donuts 
Amstelveen zal dagelijks van 08.00 uur tot 
20.00 uur geopend zijn. 

www.dunkindonuts.nl

waard. In de Randstad blijft met name 
Dommelsch pils in blik winnen aan po-
pulariteit. In de nieuwe uitstraling staat de 
Dommel centraal, als eerbetoon aan de 
inwoners langs de Dommel. Zij dragen de 
brouwerij – de oudste nog werkende van 
Nederland volgens NederlandseBiercul-
tuur.nl – al 274 jaar een warm hart toe. 

Eerlijk en goed
Met de nieuwe uitstraling richt Dom-
melsch zich nog duidelijker op de bierlief-
hebber die houdt van eerlijk en goed pils. 
De kwaliteit wordt ook erkend: Nog tij-
dens de Dutch Beer Challenge 2018 won 
Dommelsch pils een medaille in de cate-
gorie blond – pilseners. Om verantwoorde 
bierconsumptie te stimuleren biedt Dom-
melsch de consument ook de keuze voor 
alcoholvrij. De 0,0% variant is verkrijg-
baar in retail en horeca.
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Op bezoek bij Edge Pizzashop Met OpenTable kunnen gasten nu
hun favoriete zitplaats reserveren

Black Steel nieuw grootkeuken
fornuis van Rosval 

Rody en Sophie startten in 2015 met hun Edge Pizzashop aan de Cattenbroekerplas in 
Woerden. De locatie in de nieuwbouwwijk is een schot in de roos: lekker op het terras 
van het uitzicht over de plas genieten jong en oud, onder het genot van een heerlijke 
pizza natuurlijk. Kort na de opening wonnen zij de prijs voor de Lekkerste pizza.

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. 

Black Steel is de naam van het nieuwe fornuis van Rosval. Dit grootkeuken fornuis is 
voorzien van een zwarte poedercoating. Poedercoaten is een milieuvriendelijk verf
proces dat geen oplos en/of verdunningsmiddel bevat  en volledig vrij is  van zware 
metalen.

Dat succes kwam niet als een verrassing; 
door kassasysteem Cashr hebben de jonge 
ondernemers meer tijd voor de dingen 
waar het écht om draait in hun zaak. Rody 
is als kok actief voor de stenen pizzaoven 
en Sophie is in de weer voor het reilen en 
zijlen op alle andere terreinen.

Meer gemak
Tijdens de Horecava in de Rai Amsterdam 
kwamen Rody en Sophie Cashr tegen en 
wisten meteen dat zij met dit online afre-
kensysteem wilden gaan werken. Cashr 
draait namelijk als app op tablets en 

smartphones en is daarmee makkelijk te 
bedienen door de medewerkers. De Tablet 
is centraal op de afrekenbalie geplaatst en 
doet dienst als klanten willen pinnen of als 
er wordt afgerekend bij het afhalen.

Meer grip
“Door Cashr weet ik altijd waar ik aan toe 
ben,” vertelt Sophie. Het systeem laat op 
elk moment zien wat de omzet is en maakt 
zichtbaar welke voorraad er moet worden 
aangevuld. “Thuis kijk ik op de app op 
mijn telefoon, dan kan ik toch een oogje 
in het zeil houden. Zo zie ik wat er wel 
loopt en niet loopt.”

Meer inzicht
Sophie spoort Rody aan om te experimen-
teren met nieuwe pizzasmaken. “Ik kan 
een nieuwe menukaart samenstellen, vol-
ledig op basis van gegevens uit Cashr. Niet 
het recept natuurlijk, maar zie meteen wat 
er loopt en wat niet, ” geeft Rody de voor-
malig straatmaker aan.

Door de nieuwe functie hebben gasten de 
mogelijkheid om zelf te bepalen waar ze 
willen zitten in een restaurant, nog voordat 
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 Open-
Table. “Het is ook een krachtig instrument 
voor restaurants, omdat ze gasten nu meer 
opties kunnen aanbieden en elke plaats in 
het restaurant kunnen benuttigen.”

Binnen GuestCenter, OpenTable’s flagship 
management product, biedt Seating Op-
tions restauranthouders de mogelijkheid 

Black Steel maakt niet meer gebruik van 
analoge knoppen maar van digitale uitle-
zing. De kunststof stopcontacten zijn ver-
vangen voor robuuste metalen stopcon-
tacten. Het Rosval grootkeuken fornuis is 
voorzien van een doorlopend (naadloos) 
bovenblad van maar liefst 2,5 mm dik 
RVS. Bovendien wordt alles handmatig ge-
last en gepolijst. Het fornuis kan geplaatst 
worden als eiland- of wandopstelling.

Maatwerk
Grootkeuken fornuizen van Rosval en 
de top van de gastronomie gaan hand in 
hand. Rosval heeft sinds 1985 honderden 

Meer verkopen
Cashr vanaf begin inzetten heeft Edge 
geen windeieren gelegd. Het systeem is 
makkelijk voor medewerkers die kunnen 
inloggen met hun eigen account en aan-
passingen maken in het beheer die meteen 
zichtbaar zijn op alle devices. “We beslui-
ten we de terrasindeling nog wel eens aan-
passen, bij een grote groepsreservering of 
juist bij minder weer, dan willen mensen 
juist weer meer binnen zitten.” Zulke snel-
le wijzigingen leiden tot een betere waar-
dering van klanten en dus tot meer omzet.

Focus op pizza maken, was de reden 
waarom Edge voor Cashr kozen, het slim-
me afrekensysteem dat meer oplevert.

www.cashr.nl 

om hun restaurant opstelling in te delen 
als standaard, bar, hoge tafels/stoelen, bui-
ten of toonbank. Ondanks dat deze plek-
ken erg gewild zijn, blijven de meeste zit-
plekken leeg. Met Seating Options kunnen 
restaurants 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 beschik-
baar te stellen, het aantal reserveringen te 
vergroten en uiteindelijk de winst te ver-
hogen.

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 zit-
plaats in ons restaurant te vinden tijdens 
piekuren. Zo kunnen wij ook meer gasten 
verwelkomen die anders wellicht een an-
der restaurant zouden zoeken om te dine-
ren.”

grootkeuken fornuizen mogen plaatsen 
in de Horeca, bij zeer gerenommeerde 
hotels, restaurants en instellingen. Ros-
val staat voor maatwerk. U bepaalt zelf 
de beste indeling op basis van uw eigen 
werkwijze en manier van prepareren. U 
kunt een keuze maken uit vele combina-
ties en indelingsmogelijkheden.

Rosval richt zich op het midden en hoge 
segment in de Horeca, denk daarbij aan 
restaurants, hotels, strandpaviljoens, patis-
serie, traiteurs, bedrijfsrestaurants, slage-
rijen en instellingen. Naast grootkeuken 
fornuizen maakt Rosval o.a. ook koel-
werkbanken met rubberloze lades en 
deuren Easy-Cooling® en  barren en (live 
Cooking) buffetten. Kortom u kunt bij Ros-
val terecht voor een totaal keukenconcept.

www.rosval.nl



Groentesnijder / 230 Volt

leverbaar!Meer dan

volg ons opwww.ggmgastro.com

ATK106A#ECO

Werktafel ECO - 1,0 m - 
met plank en opstaande 
rand

slechts
€ 135,90

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

IJsvitrine - 1,25 x 0,67 m - 
wit

slechts
€ 508,90

slechts
€ 1.960,90EWBH345EHFMY491

Bakkerij heteluchtoven - 
6x EN 60 x 40 cm - incl. 
zelfreiniging

Elektrische hogedrukfri-
teuse – 24 liter (13,5 kW)

Groentesnijder / 230 Volt

WLS167M ESTI12S-S

BHV920GEH

slechts
€ 3.346,90

slechts
€ 310,90

slechts
€ 3.007,90

slechts
€ 288,90

IJsklontjesmachine - 24 kg 
/ 24h

Pizzaoven 4 x 35 cm

slechts
€ 877,90

Saladette - 2,01 m - met 3 
deuren

slechts
€ 1.219,90

slechts
€ 426,90 

Elektrische deegroller - 
voor 30 cm pizzadeeg

KGK40
DTS2000NO# 
GSDTS2000O

PEP44D TP30D-N

slechts
€ 128,90

Contact grill 0,29 m - boven 
en onder gegroefd

Gasfornuis 4x Brander 
(12,4 kW)

slechts
€ 688,90 GHB669C

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

slechts
€ 386,90 GX352S

slechts
€ 156,90

Handwasbak 40 x 40 cm 
met mengkraan (Koud- en 
warmwateraansluiting)

HWB44M

SEMB40

slechts
€ 3.507,90

Softijsmachine -
26-30 liter/h
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