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Animo OptiMe in eigen stijl leverbaar
Met veel trots presenteert Animo de nieuwste professionele 
koffiemachine: de stijlvolle OptiMe. Deze is speciaal ontwikkeld 
om smaak en uiterlijk samen te brengen: voor versgemalen 
koffie, in een persoonlijk design. 

Met een aanbevolen dagelijkse output tot ca. 125 kopjes per dag 
is deze compacte volautomaat ideaal voor kleine en middelgrote 
horecabedrijven die hun eigen smaak willen uitdragen.

Genieten van koffie nieuwe stijl
Perfecte koffie begint met een perfecte machine. Maar als de 
machine ook nog precies jouw stijl heeft, is er echt sprake van 
een smaaksensatie. OptiMe brengt de kwaliteit die je van Animo 
kunt verwachten in een compacte machine die volledig is aan 
te passen naar elke stijl. Het resultaat? Een gebruiksvriendelijke 
en duurzame koffiemachine die perfect bij je past. Want goede 
smaak gaat niet alleen om wat je proeft. 

Kies je eigen stijl
De OptiMe is ontworpen voor kleine en middelgrote horecabedrij-
ven die hun eigen stijl willen laten zien. De machine is volledig te 
personaliseren met verschillende materialen, kleuren, add-ons, 
OptiLight LED-verlichting, display-achtergronden en (commer-
ciële) berichten op het scherm voor, tijdens en na het zetproces. 

Verse melk
Wat vinden uw gasten lekkerder dan een sterke cappuccino, of 
een latte macchiato met echte verse melk? Alle espressovarian-
ten zijn binnen handbereik met OptiMe’s uitbreidingsmodule voor 
verse melk. De melkpomp is stil in gebruik en levert binnen een 
paar seconden stevig melkschuim. De OptiMe levert een koffie
beleving waar klanten graag voor terug komen.

Duurzame kwaliteit
Animo staat voor geweldige koffie, prijswinnende ontwerpen, 
hoogwaardige onderdelen en schone productieprocessen. Al 
meer dan 68 jaar maakt Animo energiezuinige en duurzame kof-
fiemachines die excellente smaak leveren. 100% made in Holland.

De OptiMe kan worden geleverd als standalone koffiemachine, 
maar kan ook worden uitgerust met een passende koelkast en/of 
koppenwarmer voor een complete uitstraling. Door het eenvoudi-
ge touchscreen met intuïtieve interface is de OptiMe ook perfect 
voor alle locaties met zelfbediening.

optime.animo.eu
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Een goede styling; belangrijker dan u 
denkt!
Een nieuw seizoen. Lente! Ieder ander denkt bij dit woord aan 
narcissen en huppelende lammetjes, maar u als horecaonder-
nemer associeert “lente” wellicht eerder met Paas- en Pink-
sterdrukte, Koningsdag en het terrasseizoen.

Een seizoen dat vraagt om een nieuwe kaart, een frisse wind en 
het opnieuw uitvinden van uzelf en uw bedrijfsconcept. Hoe kunt 
u dit concept nóg beter en strakker profileren, uzelf nóg beter 
onderscheiden van uw concurrenten? Uw uiteindelijke doel is 
tenslotte dat de consument op úw terras plaatsneemt en niet op 
dat van de buren. Hoe gaan we daar nou voor 
zorgen? 

Sfeerbeleving
Laten we eerst eens kijken naar de besluitvor-
ming van de consument in kwestie. Stel: iemand 
loopt door uw straat en staat te twijfelen waar 
hij een drankje gaat doen. Waar let hij nou op? 
Op lage prijzen? Neuh. Of er goeie koffie geser-
veerd wordt? Belangrijk, maar niet doorslag-
gevend. 

Uit onderzoek is gebleken dat een klant in eerste 
instantie vanuit zijn onderbuik handelt. ‘Sfeer-
beleving’ is the magic word. Dit slaat uiteraard 
op de service van de medewerkers (voldoen-
de oprechte aandacht) maar meer nog op de 
aanblik en uitstraling van uw bedrijf. En over dat 
laatste wil ik het even hebben.

Blikvanger
Uw terras is letterlijk en figuurlijk de blikvanger. 
Niet alleen ’s zomers, maar het hele jaar door. 
Stel het meubilair daarom met aandacht en 
zorg samen, zodat het een verlengstuk van uw 
interieur wordt. Geef er uw eigen unieke draai 
aan. De kunst is om uw terras zó te upgraden 
dat het een hotspot wordt. Maar hoe krijg je dit 
voor elkaar?

Nou, in ieder geval niet met het copy-paste-gedrag dat je in veel 
horecastraatjes ziet. Alle terrassen nagenoeg gelijk en inwissel-
baar. Ronde tafeltjes met 4 aluminium stoeltjes er omheen. De 
kunststof invlechting is verkleurd en laat her en der los. Hmmm…
niet echt een sterke eerste indruk.

Durf het eens anders aan te pakken! Gasten zijn gevoelig voor 
eigenheid. Het moet visueel aantrekkelijk zijn. Speel bijvoorbeeld 
eens met staande buitenlampen en een paar grote planten. Zet 
een robuuste, grote outdoor-stamtafel (op wielen) op een oud, 
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Perzisch tapijt. Het tapijtje ’s nachts wel even binnen leggen 
 natuurlijk, maar dat is een makkie door de wielen.

Druk zat
Ik hoor u al denken: “Moet ik me dáár ook nog mee bezighou-
den?”. U heeft het als horecaondernemer al druk zat zonder 
interieurstylist te spelen. Maar geloof me, een goede styling van 
uw interieur en terras is een must voor de gastbeleving en betaalt 
zich dubbel en dwars terug! 

Bij Okido Horeca- en Projectinrichting is interieur- en terrasinrich-
ting wél onze core-business en daarom ontzorgen wij u graag. Zo 
bedenken we samen wat de mogelijkheden binnen uw budget zijn 
en komen we met slimme tips. Onze stylisten kennen de nieuwste 
trends, waardoor u uw concurrenten een slag voor bent.  

Vernieuwing is winst
Want ook al heeft u geen hippe foodbar, maar bijvoorbeeld een 
klassiek ingericht restaurant of een no-nonsense bruin café, 
onderschat het belang van vernieuwing niet! Ook voor u geldt 
dat het veel oplevert om jaarlijks met een frisse blik naar styling 
te kijken. U wilt tenslotte dat uw in- en exterieur er verzorgd en 
aantrekkelijk uitziet. 

Blijf u richten op aansluiting bij uw doelgroep. Blijf u richten op die 
oh zo belangrijke beleving van de gast. Als u het bestaande meu-
bilair niet zou vernieuwen, zou uw interieur al snel een verouderde 
aanblik bieden. En zeg nou zelf, dat associeer je toch al snel met 
plakkerige vloeren en doodslaand bier.

Tip van Okido Horeca- en Projectinrichting
Wij adviseren daarom om toch (in meer of min-
dere mate) een béétje in te spelen op de trends. 
Het zou natuurlijk te gek voor woorden zijn om 
uw hele terras en/of interieur om de paar jaar te 
vervangen. Maar jaarlijks een kleine aanpassing 
aan uw meubilair is de investering meer dan 
waard. Denk bijvoorbeeld aan de toevoeging van 
een paar hippe, nieuwe stoeltjes die tóch passen 
bij de rest. Zo blijft de uitstraling up-to-date. 

Zorg daarom wel voor goed basismeubilair, 
waarmee u alle kanten uit kunt. Wij hebben een 
aantal prima “hufterproof” meubelseries die zich 
goed voor dit doel lenen. Dit kunt u dan aanvul-
len met een paar items uit onze collectie trendy 
eyecatchers, die de kers op de taart vormen. 

Investeer in uw meubilair
Dus het antwoord op de vraag hoe u zich kunt 
onderscheiden ten opzichte van de concurrentie 
is eigenlijk best simpel; investeer tijdig in (ter-
ras) inrichting. Want alles draait om uitstraling 
en eigenheid. Maar vooral om een uitzonderlijke 
gastbeleving, want daar doen we het tenslotte 
voor!

Door Judith Ris - Okido Horeca- en 
 Projectinrichting

www.okidobv.nl



Burg. Boumanstraat 1
4306 CP Nieuwerkerk (Zld)

Wesdijkhomestyle.nl
0111 417270
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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
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Flyingtable slimme innovatie
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 bestaat uit een innovatief 
frame dat zich om een object klemt en twee halve tafelbladdelen aan elkaar schuift. Het 
resultaat hiervan is een tafel die kan dienen als eettafel, statafel of zelfs als bankje, afhan-
kelijk 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 netwerkborrels. 

www.flyingtable.nl 

Waterafstotende terraskussens op maat
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. Uniek is 
dat de terraskussens aan beide kanten gebruikt kunnen worden. Dat biedt variatie en praktische voordelen. 
Het is ook mogelijk om de kussens te voorzien van een geborduurd bedrijfslogo. 

www.kuszzz.com 

Nieuwe collectie lederwaren
H.J. de Rooy Lederwaren heeft met Served with Style een totaalconcept lederen producten 
ontwikkeld voor de professionele horeca. Het is een complete lijn lederwaren voor tafelaan-
kleding, presentatie van het menu en aankleding van het bedienend personeel. De producten 
zijn optimaal op elkaar afgestemd voor een professionele uitstraling en een harmonieus 
beeld in het restaurant. De collectie bestaat onder andere uit menu- en wijnkaartmappen, 
kelnerriemen en tafelaankleding als servetringen, broodmandjes, bestekmapjes en place-
mats. De producten zijn gemaakt van hoogwaardig volnerfleder en verkrijgbaar in meerdere 
kleurstellingen en leersoorten.

www.servedwithstyle.nl 

Kleurrijke special touch aan elk buffet
Opbergoplossingen van Wesco zijn ideaal voor het aankleden van een buffet. Kleurrijke producten die het nét 
dat beetje extra geven. 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 kruidenmolens, dienbladen 
of een van de vele andere producten uit het assortiment van Wesco. Kortom, voor elk buffet een kleurrijke 
keus! 

www.wesco-int.com



Showroom in Amsterdam

TTS335N

slechts

€ 437,90

Diepvries - 355 liters - glas

volg ons opwww.ggmgastro.com

Meer dan  35.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar!

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

SMNC24L

slechts

€ 1.303,90

Slush machine -
2x 12 liters

OPN250T#
UOPN250 

slechts

€ 1.388,90

Sinaasappelpers - 
met onderstel

CGJ40-2

slechts

€ 282,90

Pannenkoeken apparaat - 
met 2 plaaten - Ø 40 cm

ZPDC-O

slechts

€ 264,90

Citruspers - oranje 
(dubbel)

STVB175S

slechts

€ 5.619,90

Saptoonbank met 
1 automaat - 
0,75 m

BMK2-1500

slechts

€ 232,90

Bar Mixer - 2 liters - 
1500 Watt

WEKB-BD

slechts

€ 245,90

Wafelijzer Brusseler wafel 
- dubbel

SEMB40

slechts

€ 3.511,90

Softijsmachine - 
26-30 liters/h

HDMH4

slechts

€ 116,90

Hotdog koker -
met 4 spiezen

WKS560SN

slechts

€ 1.829,90

Wandkoelrek - 560 liters - 
met 4 planken

BKZG1269N

slechts

€ 982,90

Bierkoeler met biertap - 
335 liters - 2 deuren

PMK1500

slechts

€ 169,90

Popcornmachine - 2 liters

GKS908N

slechts

€ 603,90

Drankenkoelkast - 
met 2 glasschuifdeuren

WPMK

slechts

€ 166,90

Wagen voor 
popcornmachine
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Ruime collectie harmonicadoeken bij Garden online
De Garviks harmonicadoeken van Garden online zijn gemaakt van waterdicht polyester 
en voorzien van een Dupont teflon laag ter bescherming. Het dicht geweven harmonica-
doek heeft ook een waterafstotende laag, zodat uw gasten tijdens een kleine regenbui 
droog kunnen blijven zitten en genieten van de buitenlucht. 

Dat de doeken in Europa geproduceerd worden is duidelijk te zien aan de perfecte afwer-
king. Het filtert UVlicht tot ca. 97%.

HDPE Harmonicadoeken
De harmonicadoeken van Nesling en Garviks harmonicadoek zijn gemaakt van een zeer 

sterk geknoopt HDPE doek. Deze bieden tot 95% bescherming tegen schadelijke UV stralen en geven verkoeling bij warm weer. Tevens 
zijn de doeken eenvoudig te reinigen en schimmelwerend. Met de bijgeleverde montage handleiding is het harmonicadoek eenvoudig te 
installeren. Deze doeken zijn verkrijgbaar in de kleuren antraciet, gebroken wit of zand. 

Kwaliteit
Gardenonline levert uitsluitend kwaliteit. Dat merkt u niet alleen aan het stevige geweven polyester doek (280 gr/m2 geweven HDPE 
doek) maar ziet u ook aan de afwerking van de doeken. 

www.gardenonline.nl

Bartafel met gezelligheidsgarantie
De stoere en oerdegelijke bartafel van NJOJ Dutch Design is van hout en aluminium en 
heeft stijl. De bartafel staat binnen een minuut dankzij het unieke kliksysteem en bevat 
handige extra’s. 

De haken onder het tafelblad bieden plaats aan een jas of tas. Dankzij de juiste stahoogte 
en comfortabele voetsteunen staat men net zo relaxed als aan de bar van het favoriete café. 

Doordacht, demontabel en fraai
De NJOJ bartafel bestaat uit een massief dennenhouten blad met lichtgewicht aluminium 
poten. De tafel is leverbaar in 2 maten (60 x 140 cm of 60 x 180 cm) en heeft een leunhoog-
te van 108 cm. Dankzij de kunststof afwerking van de poten is de tafel zowel binnen als bui-
ten te gebruiken. Opzetten en afbreken is een fluitje van een cent; met het unieke kliksysteem is de tafel binnen een minuutje klaar voor 
gebruik. De NJOJ bartafel is goed te hanteren en zonder gereedschap volledig te demonteren. Hij is makkelijk op te bergen en neemt 
opgeslagen weinig plaats in. Het aluminium onderstel kan optioneel worden gepoedercoat in matzwart of hoogglans zwart.

www.njoj.nl
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Interieur en Instagram
Door Pauline de Schepper van De Bruyn Projekt & Interieur
architektuur

Zoals ieder jaar speuren we de beurzen af naar nieuwe trends. 
Studio de Bruyn zoekt dan naar nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van materialen en kleuren voor het interieur en vertaalt 
deze dan naar de toepassing in de horeca interieurs. Afgelopen 
tijd hebben we de beurzen in Gent, Frankfurt, Parijs gehad en 
Milaan is net afgesloten...

De ontwikkeling van Instagram is natuurlijk niet meer weg te 
denken bij de beïnvloeding van de consument. We zijn ons 
allemaal inmiddels wel bewust van het effect van dit medium. 
Bij het ontwerpen van de nieuwe horeca interieurs is dat dus iets 
wat  absoluut moet worden meegenomen, door bijvoorbeeld een 
goede selfiespot in de winkel of zelfs een instagramwand!

Kleur en elegantie
Na een lange tijd van ruwe en versleten 
interieurs, is het nu echt weer tijd voor kleur 
en elegantie. De materialen mogen weer luxe 
uitstralen met mooie afwerkingen en verfijnde 
details. Mooie materialen als marmer, mes-
sing, koper, velours worden volop toegepast. 
Kleur zorgt voor warmte, vrolijkheid, toegan-
kelijkheid, intimiteit en kan de laag- of hoog-
drempeligheid beïnvloeden. Maar wat echt 
belangrijk is: kleur is instagrammable!

Nu lijkt het misschien eenvoudig. We pakken 
een pot verf en kleuren wat wanden. Maar 
kleur moet zeer gedoseerd toegepast en voor-
zichtig gecombineerd worden. Het mag abso-
luut geen goedkope kermis worden. Kleuren 
in verschillende materialen, plafonds, wanden, 
vloeren, meubilair en vaste onderdelen zoals 
de bar, moeten goed op elkaar afgestemd 
worden. Vaak worden er houten elementen 
zoals tafels, stoelen of vloer in hout toegepast 
en ook deze kleurtoon moet matchen bij de 
gekozen hoofdkleuren. Daarnaast speelt dag- 
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de fauteuils in goud gestoffeerd. De zwarte zittingen zijn door-
gestikt met gouddraad.... De sfeer is modern maar toch heel 
warm en gastvrij.

Lampjes en vlinders
Urban Bistro By Ami in Rotterdam is heel kleurrijk met roze- en 
aquatinten. De binnenkant van de gevel is goudkleurig wat weer 
een heel warme sfeer geeft. Vele kleine lampjes benadrukken de 
vrolijke sfeer, evenals de talloze vlinders op de donkere petrol-
kleurige wand. De jonge enthousiaste ondernemer is zich zeker 
bewust van de invloed van Instagram en dus komen de prachtige 
gerechten en drankjes regelmatig in de media.

www.studiodebruyn.nl

of kunstlicht een grote rol bij de ervaring 
van kleur in het geheel. Sommige kleuren 
kunnen bij kunstlicht prachtig warm zijn, 
maar overdag bij daglicht heel onnatuurlijk 
overkomen. Een belangrijke taak voor de 
interieurarchitect.

Sir Winston Casino
Zo heeft Studio de Bruyn bij het pas ge-
opende Sir Winston Casino in Zoetermeer 
het daglicht gereduceerd en “verwarmd” 
door Ferrari-rode vitrage en gordijnen toe 
te passen. Vervolgens zijn in samenwer-
king met de lichtexperts van Dep de juiste 
kleuren gezocht voor het licht en het rode 
plafond dat indirect verlicht wordt vanuit de 
gouden hangelementen.

Het concept van het casino,  gesitueerd 
naast de bioscoop, heeft een Holly-
wood-thema. Studio de Bruyn tekende 
de ruimtelijk indeling en lay-out met de 
trappen, liften en verhogingen tot aan alle 
minuscule details. Voor het tapijt werd een 
eigen patroon ontworpen en geweven in de 
juiste kleuren. De medaillons in de trappen 
werden voorzien van sterren en initialen en 



Dé grootkeuken producent van topkwaliteit 
fornuizen voor de gastronomie.

30 Jaar ervaring | Handgemaakt | Kwaliteit | Duurzaam | Zekerheid

www.rosval.nl
HANDMADE QUALITY®

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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Nieuwe 3D-toepassing van standaard 
 systeemplafond Rockfon
Rockfon® heeft samen met interieurarchitect Gerben van der 
Molen van Stars Design uit Schiedam een compleet nieuwe 
3D-toepassing van haar standaard systeemplafond ontwikkeld. 
Deze innovatie stelt architecten in staat om een goede akoes-
tiek te realiseren en tegelijkertijd te spelen met de hoogtes en 
patronen van plafondpanelen in een standaard systeemplafond.

Dat biedt vrijwel oneindige ontwerpmogelijkheden. Of zoals de 
interieurarchitect het zegt: “Deze toepassing maakt van een sys-
teemplafond een lust in plaats van een last.”

Primeur voor Figi in Zeist
Hotel Theater Figi in Zeist heeft de primeur van het eerste Rock-
fon 3D-systeemplafond in Nederland. De toepassing is in zwart-
wit uitgevoerd in de theaterfoyer tijdens een grondige renovatie 
van het hotel. Hoewel de complete foyer is vernieuwd lijkt het pla-
fond de grote aandachtstrekker, vertelt directeur Victoria Ruijs van 
Figi. “Al onze gasten beginnen er over, het is echt een blikvanger.” 
Zelf is ze ook enthousiast over het ontwerp en design, dat is uit-
gevoerd met Rockfon Blanka, een plafondpaneel met een uiterst 
mat en extreem wit oppervlak en een zwart ophangsysteem. “Ik 
vind het echt een mooi en speels plafond dat de juiste uitstraling 
heeft voor ons hotel-theater. Het maakt het ontwerp van de foyer 

helemaal af”, zegt Ruijs. “Tegelijkertijd kunnen we gemakkelijk bij 
alle installatietechniek”. De directeur vertelt dat de kleurstelling 
een doorvoering van het originele designthema van het hotel is. 
Zwart-wit is ook terug te zien in het wapen van Zeist. 

Functioneel, betaalbaar en toch mooi
Interieurarchitect Gerben van der Molen, die de nieuwe foyer van 
Theater Hotel Figi ontwierp, stond aan de wieg van de ontwik-
keling van het 3D-plafond. “Ik heb het bedacht als antwoord op 
de vraag die ik mezelf stelde: ‘hoe kunnen we systeemplafonds 
maken die functioneel, betaalbaar en toch mooi zijn?’ De basis-
gedachte is om van het nadeel van een systeemplafond (de zicht-
bare ophangconstructie) een voordeel te maken door de ophang-
constructie te benadrukken”, licht hij toe. “Alle fabrikanten willen 
hun systeemplafond zo strak mogelijk gemonteerd zien, maar 
door de constructie een kleur te geven en de platen er schuin in 
te leggen ontstaat juist een zeer fraai en decoratief beeld. Vanuit 
elke hoek bezien biedt het bezoekers een ander perspectief. Als 
interieurarchitect vind ik het echt een versterking van het comple-
te interieurontwerp.”

www.rockfon.nl
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Gastvrij Rotterdam verlengt samenwerking 
met branchepartners
De invulling van de programmering en paviljoens voor Gastvrij 
Rotterdam 2019 ontvangt in een vroeg stadium al veel enthou-
siasme en betrokkenheid van diverse branchepartners. Dit 
toont zich in een groot aantal vastgelegde samenwerkings-
overeenkomsten op de Horecava in de RAI Amsterdam. 

De samenwerkingen met o.a. Bocuse d’Or Nederland, Euro- 
Toques Nederland en Green Leisure werden verlengd. De bezoe-
kers van Gastvrij Rotterdam kunnen dus alvast rekenen op een 
beurs met een sterke inhoud en culinair hoogstaande wedstrijden 
en een breed aanbod.

Nationale finales Bocuse d’Or 2019 en 2020 
Het bestuur van Bocuse d’Or Nederland organiseert wederom de 
nationale finale op de gastronomische vakbeurs Gastvrij Rotter-
dam. 2019 staat in het teken van de voorrondes van Bocuse d’Or 
Nederland in het FrieslandCampina Innovation Centre in Wage-
ningen en daarop volgend de nationale finale met 5 kandidaten 
tijdens Gastvrij Rotterdam op 23 september. Beursorganisator 
Robert Melaard: “Bocuse en Gastvrij Rotterdam hebben al ja-
ren een hechte band en daarom is het fantastisch dat we voor 

de  komende jaren onze relatie verder voortzetten.” Bestuurslid 
Ricardo Eshuis: “Ambitie en groei van Gastvrij Rotterdam past 
uitstekend bij de prestaties van de deelnemers die als een ware 
topsporter alles uit de kast moeten halen om de meest geschikte 
kandidaat te zijn om Nederland in Europa te mogen vertegen-
woordigen.” 

Euro-Toques verlengt samenwerking voor drie 
edities
Ook dit jaar zal Euro-Toques een belangrijke rol innemen in de 
programmering van de WedstrijdArena van Gastvrij Rotterdam. 
Het afgelopen jaar organiseerde Euro-Toques Nederland onder 
andere PUUR koken met Wild, de Keltum Restaurant prijs en 
de EuroToques Young Chef Award 2018. Ook de strijd om Het 
 Glazen Kalf van de VanDrie Groep en De PalingBokAal vonden 
plaats in de WedstrijdArena. De programmering van de Wedstrijd
Arena van komende editie wordt in aanloop naar Gastvrij Rotter-
dam 2019 bekendgemaakt. 

Dit Smaakt Naar Meer! paviljoen
Na het succes van voorgaande jaren kan het Dit Smaakt Naar 
Meer! paviljoen ook dit jaar niet ontbreken op de 7e editie van 
Gastvrij Rotterdam. Tijdens de Horecava is de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Green Leisure en Gastvrij 
Rotterdam getekend, waardoor het Dit Smaakt Naar Meer! pavil-
joen ook in 2019 weer een prominente plaats op de beursvloer zal 
innemen. 

Gastvrij Rotterdam vindt plaats van maandag 23 tot en met 
woensdag 25 september 2019 in Rotterdam Ahoy. De beurs richt 
zich op ambitieuze horecaprofessionals uit het midden- en hoog 
segment. 

www.gastvrij-rotterdam.nl



15

Samenwerking Gastronomisch Gilde en 
Nederlands Kokspanel  

Het Gastronomisch Gilde en Het Nederlands Kokspanel, onder-
zoekspanel voor professionals uit de horeca en catering, zijn een 
samenwerking aangegaan. Men gaat informatie met elkaar uit-
wisselen over de actuele behoeften van koks, cateringmanagers 
en eigenaren op het gebied van (nieuwe) producten, merken en 
andere soorten food- en hospitality trends.

Het Gastronomisch Gilde bestaat uit verschillende vakgroepen, 
die samen een enorm expertisecentrum voor culinair vakman-
schap vormen. Binnen het Gilde komen allerlei soorten vakmen-
sen in de gastronomie regelmatig bij elkaar om interessante 
activiteiten en workshops bij te wonen en met elkaar te netwer-
ken. Het Nederlands Kokspanel maakt de mening, het gedrag en 
wensen van foodprofessionals inzichtelijk. 

Winwin situatie 
De samenwerking maakt het voor enthousiaste Gastronomisch 
Gilde-leden nog eenvoudiger om gratis lid te worden van het 
professionele panel. Panelleden weten door hun deelname als 
eerste welke nieuwe producten er op de markt komen. Ze mo-
gen hun mening en wensen delen en hebben (deels) invloed op 
de productontwikkeling van leveranciers. Ten slotte ontvangen 
ze natuurlijk de leerzame resultaten van de onderzoeken en tips 
passend bij het thema van het onderzoek. 

www.gastronomischgilde.nl

Rechtstreeks en commissievrij tafels 
reserveren in Google met booq
Doorklikken naar de website of Facebook van een restaurant is 
niet meer nodig. Met booq Tafelreservering kunnen de gasten 
réchtstreeks vanuit Google een tafel regelen. Hiervoor werkt de 
commissievrije reserveringssoftware samen met het nieuwe 
Reserveren met Google. 

Naast de Google zoekresultaten zien geïnteresseerden realtime 
de beschikbaarheid van het door hen gezochte restaurant. Reser-
veren met Google is een nieuwe dienst van de zoekmachinegi-
gant. Werken restaurants met booq Tafelreservering, dan wordt 
de speciale Google widget hier direct aan gekoppeld. Reserve-
ringen vanuit Google verschijnen daardoor direct in de planning. 
Reserveren is alleen mogelijk met een Google account, wat de 
kans op no-shows aanzienlijk verlaagt.

35% meer boekingen
Voor horecagasten is dit systeem nog makkelijker en sneller dan 
reserveren vanuit de website zelf. Voor ondernemers biedt de 
nieuwe ontwikkeling een extra groot bereik, verbeterde zichtbaar-
heid én meer inzicht in hun online kansen. “Op basis van de eerste 
resultaten en feedback van Google verwachten we dat onder-
nemers met de combinatie van booq en Google 3 tot 5% meer 
boekingen ontvangen.”, vertelt Bjorn Nijhuis van Eijsink, dat deze 
koppeling voor booq Tafelreservering en Google heeft gereali-
seerd met partner eTender.

www.booqtafelreservering.nl 
www.eijsink.nl
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Aigua de València past perfect in NOLO dranktrend
De consument gaat steeds bewuster om met alcohol en No-Low (NOLO) blijft dan ook een dranktrend 
in 2019. De nieuwe premix Aigua de València past hier met maar 8,5% alcohol prima tussen. De twee 
bekendste producten uit de regio Valencia vormen de basis van de cocktail Aigua de València: sinaas-
appels en witte wijn. Branding Trends brengt deze cocktail nu als pre-mix op de markt in een opvallende 
oranje fles. Schenk hem aan je gasten zoals de inwoners uit Valencia dit doen: koel en in een copa 
(groot bol glas) of jarra (karaf).

Wendelien van Bunnik Nederlands beste 
 barista
Barista Wendelien van Bunnik won zaterdag 2 maart jl. het Nederlands Barista 
Kampioenschap in een afgeladen Westergasfabriek. Ze is hiermee officieel de 
beste barista van Nederland en gaat in april naar het World Barista Champion
ship in Boston. De tweede plek én tevens de Louis Claus trofee waren voor 
Jasper de Waal, de derde prijs ging naar Dagmar Geerlings.

Koffiebrander Single Estate Coffee Roasters
Wendelien is in het dagelijks leven baristatrainer bij koffiebrander Single 
 Estate Coffee Roasters. Na haar tweede plaats in 2016 deed ze opnieuw een 

gooi naar de titel. En met succes. Vanaf juni 2019 haal je dagelijks een kop koffie bij Wendelien in de flagshipstore van Single Estate 
Coffee Roasters aan de Piet Heinstraat in Den Haag.

Tijdens haar presentatie was ‘frozen’ het centrale thema. Door ongebrande koffiebonen in te vriezen behouden ze hun smaak en inten-
siteit, waardoor Wendelien een koffie kon serveren die maar liefst vier maanden geleden van de plantage in Colombia is gekomen. Door 
melk (deels) te bevriezen en later te ontdooien verandert dit in ‘supermelk’. Ook in de signature drink kwam het element van invriezen 
terug in combinatie met tomaat. Hiermee overtuigde ze de jury en sleepte na een spannende finale de felbegeerde prijs binnen.

www.singleestatecoffee.nl

Modern badlinnen met pianomotief
Breez van De Witte Lietaer is een nieuwe luxueuze collectie badlinnen van hotelkwaliteit. De bad
lakens en handdoeken hebben een reliëfinweving en zijn erg duurzaam. 

Het elegante design met pianomotief geeft een moderne toets. De collectie is zeer geschikt voor 
hotels, B&B’s en Spa & Wellness resorts. De Breezcollectie is met het logo van hotel of Spa resort  
te bestellen en verkrijgbaar in de maten 50 x 100 cm (handdoek), 70 x 140 cm (douchelaken) en  
100 x 150 cm (badlaken). Het ontwerp sluit mooi aan bij de badmattencollecties van de Witte Lietaer, 
zoals de Drake, King en Border.

www.dwl.be 
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Old Tom Genever
Distilleerderij Rutte breidt het productaanbod uit met Rutte Old Tom Genever.  8e generatie meester distillateur 
Myriam Hendrickx gaf een historisch familierecept een moderne makeover. Waarmee het wederom de bakens 
voor innovatief vakmanschap binnen de jenevercategorie verlegt. Rutte heeft met Old Tom Genever een brug 
weten te slaan tussen klassieke jenever en de historische ginstijl Old Tom Gin. Meester distillateur Myriam 
 Hendrickx heeft een spirit met een uniek en uitgesproken karakter gecreëerd. Perfect om puur te nippen en 
toegankelijk en divers genoeg voor topbartenders en in cocktails.

www.rutte.com

Kornuit 0.0%
Grolsch introduceert met Kornuit 0.0% de alcoholvrije variant van het pilsmerk.  
Opvallend daarbij is dat deze Kornuit 0.0% niet in fles maar in blik verkrijgbaar is. 
De folie rondom deze blikken is vervaardigd van 100% gerecycled plastic. Kornuit 
0.0% is gebrouwen met de citrushop Cascade. Hierdoor smaakt het bier vanaf de 
eerste slok verrassend fris. Door het unieke brouwproces zijn de meesterbrouwers 
in staat om op geheel natuurlijke wijze een alcoholvrije Kornuit te brouwen met 
behoud van de frisse smaak en de zachte afdronk. 

Geen verplichte inzameling petflesjes met statiegeld voor horeca
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een voorstel voor statiegeld 
op petflesjes voor frisdrank en water tot 1 liter ontwikkeld. Er komt geen verplichting 
voor de horeca om petflesjes in te nemen. KHN heeft zich de afgelopen tijd ingezet 
om dit te bereiken en is dan ook blij met dit resultaat.  Zeker omdat uit onderzoek van 
KHN blijkt dat horecaondernemers de volgende problemen zien bij het inzamelen van 
petflesjes: gebrek aan ruimte, hygiëne en extra personeelskosten. KHN deed in maart 
2019 onderzoek naar de eventuele invoering van statiegeld. Ruim 1000 horecaonder-
nemers deden mee. Iets minder dan de helft van hen verkoopt petflesjes.

Statiegeld petflesjes lastig uitvoerbaar
Uit het onderzoek blijkt dat 69% van de horecaondernemers die petflesjes verkoopt, het invoeren van statiegeld in principe een goed plan 
vindt. Dat kan helpen om het zwerfafval in Nederland verder terug te dringen. 50% van deze horecaondernemers geeft daarbij wel aan 
dat zij zorgen hebben over de uitvoering van statiegeld op petflesjes. Belangrijkste argumenten zijn ruimtegebrek (63%), problemen met 
hygiëne (41%) en de extra personeelskosten (37%).

www.khn.nl/home
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Kennisplatform Grootkeuken.nl gelanceerd
Tijdens de Horecava is het kennisplatform Grootkeuken.nl gelanceerd. Op dit onafhankelijk kennisplatform vinden ondernemers en 

keukenprofessionals een overzicht van alle essentiële apparatuur voor het inrichten van 
een professionele keuken. Van horeca tot bedrijfskantine, van retail tot restaurant. Daar-
naast vinden bezoekers een overzicht van de belangrijkste trends van de keukenwereld 
en handvaten om te voldoen aan de actuele wetgeving op het gebied van onder andere 
hygiëne, onderhoud, duurzaamheid en energie. Grootkeuken.nl is ontwikkeld om onder-
nemers en keukenexperts één kennisplatform te kunnen bieden, waar ze antwoorden 
kunnen vinden op al hun vragen. 

www.grootkeuken.nl

Horeca Academie gaat Engelstalige koks opleiden
De Horeca Academie is eind maart voor een groep studenten gestart met de Engels-
talige brancheopleiding Basiskok. De aanleiding hiervoor is de vraag naar vakbekwame 
koks vanuit de branche en de behoefte aan een koksopleiding in het Engels bij veel niet 
Nederlandssprekende mensen. ‘Nu gaan we dat gat eindelijk dichten. Het is te gek voor 
woorden dat veel horecabedrijven op zoek zijn naar vakbekwame medewerkers terwijl 
veel niet-Nederlandstalige potentiele studenten aan de zijlijn staan te springen om op-
geleid te worden als kok.’ Zegt directeur van de Horeca Academie Antoine Defesche.  

 
www.horecaacademie.nl

Lightspeed loyalty programma voor horeca en retail
Lightspeed is een krachtig kassasysteem voor zelfstandige retailers en 
horecaondernemers. Lightspeed Loyalty sluit naadloos aan op de bestaande 
software. De nieuwe technologie geeft ondernemers de kans om herhaal-
bezoeken te stimuleren, terugkerende klanten te belonen en zo een loyaal 
klantenbestand op te bouwen.

Merkambassadeurs creëren
Lightspeed Loyalty gaat verder dan 
de gebruikelijke punt- en belonings-

systemen. De technologie voorziet horecaondernemers van tools om beter met klanten te 
communiceren. Zo kunnen ze met de geïntegreerde e-mail marketing tool hun klanten op een 
gepersona liseerde manier benaderen. Hierdoor veranderen nieuwe gasten in vaste gasten en raken 
bestaande klanten meer betrokken. Dit alles vanuit één platform dat echte merkambassadeurs 
 creëert. Gebruikers van Lightspeed Loyalty merken de voordelen al bij hun business: “Het Light-
speed  loyaltyprogramma is de ideale digitale vervanging voor de 
aloude spaarkaart. Het is rechtstreeks gekoppeld aan de kassabon, 
dus  altijd actueel. Voor de gasten is het ideaal om online op hun per-
soonlijke spaarpagina te zien waarvoor ze sparen en hoe ver ze zijn!”, 
aldus Willem Geerts van restaurant Heeren van Ghemert. 

www.lightspeedhq.nl
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Make-over voor Baloe Beer
Aan het Scheffersplein in Dordrecht is restaurant De Beren feestelijk her-
opend. Het monumentale pand is flink verbouwd. Het filiaal is onderdeel 
van de nationale ‘berenformule’ en was tot voor kort één van de laatste 
vestigingen in de oude Berenstijl. Het restaurant is in een stoer en eigentijds 
Berenjasje gestoken. Waar Baloe Beer een écht bruin eetcafé was, heeft De 
Beren Dordrecht juist een frisse, strakke en moderne uitstraling. Eyecatcher 
is de grote robuuste cocktailbar in het midden van de zaak. Er is ook een 
complete DJ-booth. 

20e Dunkin’ Donuts in Leiden
Koffie en donut gigant Dunkin’ Donuts opende in april haar deuren op de mooi-
ste hoek van Leiden, aan de Haarlemmerstraat 127. Dunkin’ opende hiermee 
alweer haar 20e vestiging in Nederland en de tweede dit jaar compleet in nieu-
we Dunkin’ huisstijl. Dunkin’ Donuts heeft haar naam naar Dunkin’ veranderd 
om gasten over de hele wereld te enthousiasmeren voor koffie én donuts. De 
naamsverandering betekent niet dat Dunkin’s fameuze donuts niet meer ver-
krijgbaar zullen zijn in de restaurants. Donuts zullen, evenals lokale favorieten, 
dagelijks in iedere vestiging beschikbaar blijven.

www.dunkindonuts.nl

18e Loetje in Almere
Biefstukrestaurant Loetje heeft de deuren van een nieuw filiaal in het centrum van Almere 
geopend. Het restaurant is gehuisvest in het moderne Martinez-gebouw aan het Mandela-
plein pal achter het station. 

Onlangs deed de Plaza hotelgroep hier haar intrede en nu is het de beurt aan Loetje om 
de begane grond in gebruik te nemen. Het mooi verbouwde restaurant is een fijne plek ge-
worden om gezellig te lunchen, borrelen en dineren. De buitenzijde van Loetje Almere oogt 
strak en modern, eenmaal binnen stap je in een warm bad. Door het kleurgebruik lijkt het 
namelijk een stuk zonniger. 

Meer dan biefstuk alleen
Heino Gleizes, al jaren werkzaam in de horeca, is trots dat hij het nieuwe Loetje filiaal gaat runnen met zijn team: “Het is geweldig om in 
zo’n mooi restaurant te werken met een nieuw enthousiast team. We staan te trappelen om de gasten te ontvangen. Gasten kunnen bij 
ons uiteraard genieten van de lekkerste biefstuk maar we hebben nog veel meer lekkers op de kaart. Wat te denken van de Noordzeetong 
of een kipsaté? En ook vegetariërs zijn bij ons aan het juiste adres. Er is voor iedereen volop keus, zowel voor lunch als voor diner.” 

www.loetje.nl

Fotocredits: Jan Kok - Boomerang Fotografie

Nieuwe Horeca
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Nieuwe serie compacte zuinige 
 wasmachines Miele

De Kleine Geweldenaars van Miele 
zijn een begrip als het gaat om 
professionele wasmachines. Deze 
nieuwe serie is voor de professio-
nele wasmarkt een hele andere tak 
van sport als het gaat om duur-
zaamheid. Ze verbruiken veel min-
der energie en water en significant 
minder reinigingsmiddelen. De 
levensduur van deze apparaten is 
1,5 keer zo lang als die van de vori-

ge generatie. Speciaal voor de horeca ontwikkelde Miele modellen 
met een siliconen manchet. Horecaondernemers kunnen zelf een 
aantal standaardprogramma’s voorprogrammeren, zodat iedere 
medewerker het apparaat eenvoudig kan bedienen.

www.miele.nl

Bieden op horeca apparatuur
Bij online veilingbureau Industrial Auctions is het mogelijk te bie-
den op een groot en divers aanbod aan horeca apparatuur. Onder 

andere op hygiënetechniek, 
bakwanden, friteuses, ovens, 
koel- en vrieskasten, vaat-
wassers maar ook complete 
grootkeukens kan een bod 
uitgebracht worden. Indus-
trial Auctions organiseert 
veilingen in heel Europa. 
Het complete aanbod en 

de actuele veilingen zijn te vinden op www.Industrial-Auctions.
com. Desgewenst kan men, tegen meerprijs, het transport voor 
u organiseren. Voor geïnteresseerden wordt voor iedere veiling 
een kijkdag georganiseerd waar de kans geboden wordt om de 
machines met eigen ogen te bekijken.

www.Industrial-Auctions.com

Melissa Cress aromatische 
mix van muntsmaak
Koppert Cress lanceert met Melissa Cress 
een mooie, aromatische mix van munt-
smaak. Het heeft, wanneer gekneusd, een 
subtiele citroengeur die doet denken aan 
citroen zeste. 

Melissa Cress kan worden gebruikt in com-
binatie met zoete producten zoals schaal- en 
weekdieren en witte vis, groenten zoals pom-
poen, zoete aardappel, venkel, citrus & zure 
appel. Het is ook geschikt voor Aziatische 

gerechten en te combineren met zware smaken zoals lamsvlees, kaas of wild. Melissa Cress is bij uitstek geschikt om smaak en aroma 
toe te voegen aan (bruisend) water of dranken.

Nectar
Melissa Cress is de jonge zaailing van Melissa officinalis. De botanische naam Melissa is, vanwege de overvloedige hoeveelheid nectar 
in de bloemen, afgeleid van het Latijnse woord voor honingbij. De soort is inheems in Zuid-Europa en het Middellandse Zeegebied tot 
CentraalAzië, maar heeft zich verspreid over de rest van de wereld als een uitheemse soort. Deze plant wordt ook citroenbalsem of meer 
algemeen balsam-munt genoemd. Het is een meerjarige, kruidachtige plant en maakt deel uit van de muntfamilie. De bladeren van de 
volgroeide plant hebben een milde citroengeur die lijkt op mint.

benelux.koppertcress.com
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Sligro Apeldoorn heropend
Op donderdag 11 april is de volledig verbouwde Sligro-vestiging 
in Apeldoorn heropend. Topchef Robert Kranenborg, Angelique 
Schmeinck (24Kitchen), Kees Kiestra (directeur Sligro zelfbedie-
ningsgroothandels) en Oskar van Zuiden (vestigingsdirecteur 
Sligro Apeldoorn) verrichtten gezamenlijk de officiële openings-
handeling.

De hele dag was er een inspirerend programma met kookdemon-
straties, proeverijen, workshops, outdoor cooking, foodtrucks 
en nog veel meer. TV-koks, topchefs uit de regio, leveranciers, 
vakspecialisten en de beste wijnhuizen van Sligro kwamen naar 
Apeldoorn. Er waren demonstraties van onder andere Gerwin 
Sanders (Twenty2, Apeldoorn), Marco Koster (eetcafé de Slim-
merick, Epe), Ricardo Rozema (gastrobar Base, Apeldoorn) en 
Gino Grassotti (firma van Veldhuizen, Apeldoorn). Angelique 
Schmeinck presenteerde de activiteiten.

Alles onder één dak
Oskar van Zuiden: “De afgelopen periode is de vestiging van 4.000 
m² compleet verbouwd en in die tijd waren wij normaal geopend 
voor onze klanten. Dat was een flinke uitdaging en wij zijn de 
klanten dankbaar voor hun begrip en geduld. Maar het resultaat 
mag er zijn! Sligro Apeldoorn is de ideale groothandel voor de vele 
campings, recreatiebedrijven, cafetaria’s en café-restaurants die 

de Veluwe herbergt. Ons food en non-food assortiment is hier 
perfect op afgestemd. We hebben alles onder één dak: wijn, bier, 
koffie en thee, kruiden, snacks, disposables, keukenbenodigd-
heden, horeca-apparatuur, kaas, zuivel, groenten & fruit en een 
uitgebreid diepvries-assortiment met vlees, wild, gevogelte, vis, 
brood en banket. En alles op de begane grond, dus nóg toegan-
kelijker voor onze klanten.”

www.sligro.nl

Softwarebedrijf Vuursteen 
 over genomen door Start-up 
 RoomRaccoon
RoomRaccoon, een hotelsoftware start-up, heeft softwareont-
wikkelaar Vuursteen B.V. overgenomen. RoomRaccoon is op-
gericht in 2017 en exploiteert innovatieve cloud hotel software 
voor onafhankelijke hoteliers in Europa en Zuid-Afrika. Met deze 
acquisitie is het zeker van ontwikkelcapaciteit, in lijn met de zeer 
sterke internationale groei in hoteliers die gebruik maken van de 
software.

De software wordt geleverd als SaaS, organiseert alles rondom 
reserveringen binnen een hotel en zorgt o.a. voor verbindingen 
met diverse boekingskanalen zoals Booking.com en Expedia.  

De ambitie is om internationaal het meest complete, veelzijdige 
en betaalbare softwarepakket voor onafhankelijke hoteliers te 
leveren. Om deze ambitie waar te kunnen maken is de ontwikkel-
capaciteit uitgebreid door de overname van Vuursteen. 

Maatwerk webapplicaties
Vuursteen, opgericht in 2003, was een gevestigde naam als 
specialist in het ontwikkelen van maatwerk webapplicaties. De 
specifieke competentie in maatwerk PHPrealisatie is de uitbrei-
ding die RoomRaccoon gaat versterken. Het team van Vuursteen 
wordt ingezet om het product RoomRaccoon uit te breiden en te 
optimaliseren voor de diverse markten die het bedrijf bedient. 

www.roomraccoon.com



Terrashaard Palermo
    voor binnen en buiten 

 • Roestvrij

 • Lange levensduur
 •  Brandt op ethylalcohol

 • Veilig door absorptie

 • Ook zonder zuil verkrijgbaar
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