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Revolutionaire Eco Grill op Gastvrij Rotterdam
Free International Trading presenteert op Gastvrij Rotterdam voor het eerst een nieuwe lijn grill apparatuur van Eco Grill. Deze elektrische 
grillplaten zijn leverbaar op zowel 220 als 380 volt in meerdere uitvoeringen en afmetingen.

Het unieke aan de Eco Grill is dat deze al in vijf minuten goed heet 
is. Dat is een groot voordeel vergeleken met andere bakplaten. Als 
het rustig is in de zaak kan de Eco Grill gewoon uit worden gezet. 
Hij is immers in no-time weer warm. De Eco Grill is leverbaar in 
uitvoeringen met 1, 2 of 3 grill-secties. De prijzen variëren van € 675 voor de kleinste tot € 2500 voor de grootste. De meest verkochte 
grill, de uitvoering met 2 secties, is leverbaar voor € 1650. Daarop kan ongeveer 15 kg vlees in een uur worden bereid. Op Gastvrij Rotter-
dam is de Eco Grill lijn voor het eerst te zien op de stand van Vito Frituuroliefilters. Bezoekers doen er dus goed aan even een bezoek te 
brengen aan stand 3.315. Voor meer informatie belt u met Johan Wijnja, T 026-3390667.

Wassen en drogen in recordtijd met nieuwste 
MEIKO vaatwasmachines
Meiko zet met haar nieuwste voorlader vaatwasmachines en glazenspoel-
machines M-Clean U nieuwe maatstaven voor snelheid, dampreductie en 
droogresultaten. De naam is hetzelfde gebleven, maar verder is heel veel nieuw. 

“Wij hebben de beproefde technologieën op de testbank gelegd en verder 
 geoptimaliseerd”, aldus dr. ing. Thomas Peukert, hoofd techniek bij MEIKO.  
“Bij het verder ontwikkelen heeft ons designteam zich vooral op drie featu-
res geconcentreerd: de energieterugwinning, de installatie voor omgekeerde 
 osmose en het display met de optie Private Label. Het resultaat: De nieuwe 
M-iClean U heeft unieke voordelen die gunstig zijn voor alle klantgroepen”, 

 vertelt Bart Jasperse, algemeen directeur van MEIKO Nederland.

Energieterugwinning
De belangrijkste vernieuwing betreft de geïntegreerde energieterugwinning. Een groot rvs oppervlak in combinatie met het toegevoerde 
koude leidingwater zorgt ervoor dat de wanden van de machine optimaal afkoelen. Het condensatie-effect dat hierdoor ontstaat heeft 
vele voordelen. Zo wordt met de nieuwe energieterugwinning per wascyclus kostbare tijd bespaard. Daarnaast is de dampproductie met 
80% teruggebracht en zorgt ComfortAir voor een beter droogresultaat door de reductie van restvocht en besparing op energie. De hete 
damp ontsnapt namelijk niet meer uit de machine maar wordt gebruikt om het koude aanvoerwater te verwarmen. 
www.meiko.nl
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Van alles te beleven op Gastvrij Rotterdam
Eind september opent Ahoy haar poorten voor de veelbeloven-
de 2019 editie van Gastvrij Rotterdam. Volgens Robert Melaard, 
Managing Director Gastvrij Rotterdam, doen horecaonderne-
mers er goed aan een plekje in hun agenda vrij te maken voor 
een bezoek aan de Maasstad. ‘Gastvrij Rotterdam is een ‘must 
see’ vakbeurs dus vergeet je niet te registreren en een bezoek 
te brengen aan Rotterdam Ahoy. Elke beursdag is er veel te be-
leven en iedere bezoeker zal naar huis gaan boordevol nieuwe 
ideeën en inspiratie. Graag tot ziens dus in Rotterdam Ahoy van 
23-25 september!’.

Gastvrij Rotterdam heeft zich tijdens vorige edities bewezen als 
hoogstaand gastronomisch platform voor de horecabranche. Het 
toonaangevende gastronomische platform voor de professionele 
horeca geeft u een overzichtelijk beeld van de laatste trends en 
ontwikkelingen in de sector en biedt daarnaast een compleet aan-
bod van food en non-food producten en diensten. Beursbezoe-
kers kunnen genieten van 500 exposanten, diverse workshops, 
demonstraties, masterclasses, wedstrijden en proeverijen met 
sterrenchefs, meesterkoks, Masters of Wine en topgastronomen. 
Gastvrij Rotterdam richt zich op ambitieuze horecaprofessionals 
uit het midden- en hoogsegment. Van harte welkom op Gastvrij 
Rotterdam zijn: chefs, souschefs, maîtres d’hôtel, sommeliers, 
bartenders, barista’s, eigenaars en managers van restaurants, 
brasseries, hotel-restaurants, catering- en traiteurbedrijven, 
lunchrooms en daarnaast managers en inkopers uit de zorg- en 
recreatiesector.

Vegan Taste Lab
Veganisme wint de laatste jaren flink aan populariteit in de hore-
ca. Een nieuw paviljoen gericht op veganisme op de beursvloer 
kan dan ook niet ontbreken. Het Vegan Taste Lab in Hal 5 biedt 
het meest complete overzicht van verantwoorde en plantaardige 
producten en leveranciers. Dit wordt ondersteund door diverse 
proeverijen. Een terugkerend thema op het Vegan Taste Lab is de 
#zokanhetook campagne, waarmee de leden en partners van de 
Green Protein Alliance gezamenlijk laten zien hoe lekker en ge-
makkelijk het is om meer plantaardig te eten én te serveren. Met 
concrete vegetarische en veganistische Foodservice producten 
laten zij samen met de leden zien welke slimme oplossingen er 
beschikbaar zijn.

Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen 
In het Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen in Hal 5 staat duurzame 
inspiratie centraal. Circa 40 exposanten en een groot aantal 
sprekers en enthousiaste chefs staan voor de beursbezoekers 
klaar om van het Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen een duurzaam 
succes te maken. Alle beursdagen vinden er in de keuken van het 
Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen inspirerende culinaire sessies 
plaats. Het Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen wordt mogelijk ge-
maakt door Green Leisure.

Proef, ruik en beleef!
Laat je drie dagen lang even helemaal onderdompelen in de 
heerlijke wereld van smaken, geuren en etiquette. Als lezer van 
Marktaanbod heeft u gratis toegang tot de beurs. Activeer uw 
uitnodigingskaart met code 651687 op www.gastvrij-rotterdam.
nl/registreer 
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Horeca Net-
werk Meet-
up Paviljoen 
Gastvrij Rotter-
dam en Ho-
recaplatform 
HorecaNetwerk.
nl bundelen hun 
krachten met het 
Horeca Netwerk 
Meet-Up Pavil-
joen. Dit is dé 
plek waar diverse 

startups, scale-ups en aanbieders van innovatieve producten 
en diensten aan de horeca zich kunnen presenteren. Met name 
samenwerken en ontmoeting staan hier centraal. Bezoekers kun-
nen hier goed terecht voor inspiratie en innovatie. Voorbeelden 
zijn Krekelburgers van de Krekerij, alcoholvrije IPA’s en Porters 
van Braxzz, Foodwaste met bananenbrood van SUNT food, het 
high-tea moment met hightea.nl, Instagrammable Acai Bowls met 
ACAI Benelux, producten van zeewieren van Olijck, frietconcepten 
met Farm Frites en vouwbare disposables van NIQ’s.

Cocktails & Beans© 
Cocktails & Beans© by Barsupport in Hal 4 is een nieuw collectief 
platform op de beursvloer voor bartenders en barista’s die hun 
passie, kennis en ervaring willen delen en daarvan willen leren. 
Vaardigheid en passie voor dit vak leert men door het delen van 
kennis en ideeën en dat moet men zich eigen maken en doorge-
ven. Het Cocktails & Beans© paviljoen, gerealiseerd door initia-
tiefnemers Ian Bartos en Jorgos Stein van Barsupport, kent een 
uitgebreide programmering met o.a. gast barista’s & bartenders 
die serveren, jammen en spreken

Kenniscentrum voor Bier 
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 Rotterdam gepositioneerd met dagelijks een inspirerend 
programma in het Kenniscentrum voor Bier. Dit jaar wordt het 
gehost door drie grote partijen uit de bierwereld. Zij vertegen-
woordigen ruim 20 brouwerijen en ruim 100 speciaalbieren op het 
Kenniscentrum voor Bier.

KookPodium
Topkoks aan het werk, jamsessies, kookdemonstraties en crea-
tieve culinaire presentaties! Laat u inspireren op het KookPodium 
waar een boordevol programma op stapel staat, georganiseerd 
door diverse (Founding) Partners van Gastvrij Rotterdam. Presen-
tatrice Ramona van Zweden geeft tekst en uitleg bij alles wat er 
op het KookPodium gebeurt.

Wedstrijd Arena
In de WedstrijdArena in Hal 6, die gehost wordt door Euro-Toques 
Nederland, zal onder andere gestreden worden om Het Glazen 
Kalf, the Gaia Green Awards, de AD Gouden Pollepel en de Young 
Chef Award. Als kers op de taart vindt op maandag 23 september 
de Nederlandse finale van de Bocuse d’Or plaats. Bocuse d’Or Ne-
derland werkt samen met een groot aantal enthousiaste partners, 
die de wedstrijd en het doel van de stichting een warm hart toe 
dragen. Deelnemers strijden voor een plekje in de Europese Finale 
in Tallinn, Estland.

Wine & Fine Food
In de sfeervolle ambiance van Wine & Fine Food kunt u in Hal 6 
bijzondere wijnen & delicatessen proeven en op zoek gaan naar 
de perfecte wijn-spijscombinaties. Laat u informeren over de laat-
ste trends op wijngebied. Topgastronomen en wijnprofessionals 
geven hier masterclasses en proeverijen in het Wijntheater. Op de 
beursvloer staan tal van merken centraal en treft u een keur aan 
gerenommeerde wijnhuizen. Nieuw dit jaar op Gastvrij Rotterdam 
en voor het eerst in Nederland is de Oyster Opening World Cup op 
maandag 23 september.

www.gastvrijrotterdam.nl



Meer info en bestellen:
vlammetjes.nl/roulette

Gratis Vlammetjes®

Roulette-pakket

Vlammetjes® maken een borrelmoment 
al speciaal. Maar soms is het tijd voor iets 
anders. Iets nieuws. Iets hysterisch heets 
en hilarisch grappigs: Vlammetjes®

Roulette. Een hot item voor de horeca! 
Vlammetjes® Roulette is een portie
Vlammetjes® met één steekvlam
ertussen. Maar welke? Daar komen je
gasten maar op één manier achter ...

F**kIng
hEte actIe!

Gratis
 Vlammetjes® 

Roulette-pakket
bij elke 5 Vlammetjes® 

Classic-verpakkingen.

BEZOEK ONS OP Gastvrij Rotterdam, VAN 23 t/m 25 september. standnr 2.410.
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Eijsink maakt met booq QR-bestellen 
wachttijden tot verleden tijd 
Direct bestellen op het moment dat jij dat wil en supersnel 
genieten van je drankje, ijsje, lunch of diner. Deze zomer om-
armden steeds meer horecaondernemers en hun gasten booq 
QR-bestellen. 

Het principe is simpel: door een QR-code te scannen komt de 
gast op de bestelsite. Hier kan hij zijn bestelling plaatsen én direct 
betalen via iDeal. En omdat de QR-code gekoppeld is aan een spe-
cifieke locatie, bijvoorbeeld het tafelnummer, weet de bediening 
precies waar ze moeten uitserveren. Eijsink toont deze en andere 
oplossingen, zoals booq POS, bestelkiosken, keukenschermen en 
meer op stand 2.300 tijdens Gastvrij Rotterdam.

Bestellen op elk gewenst moment
“Het mooie van booq QR-bestellen is dat online en offline service 
elkaar versterken”, vertelt Rene Eijsink, Commercieel directeur 
van Eijsink. “Gasten hoeven niet te wachten op een beschikbare 
medewerker, maar kunnen direct rustig door de online menukaart 
swipen en op ieder gewenst moment een bestelling plaatsen. Ook 
als het superdruk is, of als ze juist de eersten zijn op een nog leeg 
terras en daardoor niet direct opgemerkt worden. En doordat de 
bestellingen gewoon door de bediening uitgeserveerd worden, 
kun je nog steeds echt het verschil maken met een vriendelijke 
glimlach en goede service. Plus, het zorgt voor rust in je team.” 

Nieuwe manier van service 
Bij Zeezicht in Scheveningen hebben ze hun service verrijkt met 
booq QR-bestellen. Manager Scott van den Assem is enthousiast: 
“Als strandpaviljoen ken je hele hoge pieken: bij mooi weer zit alles 
overvol. In het hoogseizoen is het, zeker met de huidige krapte 
op de arbeidsmarkt, soms moeilijk bijbenen. Daarom zoeken we 
altijd naar nieuwe manieren om onze medewerkers te ondersteu-
nen. Eijsink is een van de eersten die écht grootschalig met QR 
bezig is en daar wilden we graag in mee. Niet alleen ontlast booq 
QR-bestellen ons team tijdens piekmomenten, gasten vinden het 
handig én leuk!”

Direct op de bar- en keukenschermen
Ook voor Alexander Beach Club in Noordwijk is QR-bestellen een 
uitkomst. Eigenaar Alexander Balk vertelt dat het de ideale manier 

is om ook op het strand de goede service te bieden. “Het werkt 
fantastisch! Onze gasten kunnen eenvoudig vanaf hun strandbed 
bestellen en reageren ontzettend positief. De bestellingen komen 
automatisch op de bar- en keukenschermen, waardoor we ze 
supersnel kunnen klaarmaken en uitserveren. Ideaal!”

Extra omzet
Dankzij booq QR-bestellen zijn wachttijden verleden tijd. En 
doordat gasten sneller kunnen bestellen, bestellen ze uiteindelijk 
vaak meer en is de totale doorlooptijd korter. Daardoor is een tafel 
sneller weer beschikbaar voor nieuwe gasten. De eerste resulta-
ten laten bovendien zien dat gasten geneigd zijn om online meer 
te bestellen dan op de traditionele manier. Bijvoorbeeld een grote 
cola in plaats van een normale, of toch iets lekkers bij de koffie.  

booq QR-bestellen is niet alleen 
geschikt voor restaurants, cafés 
en lunchrooms, maar bijvoor-
beeld ook voor ijssalons en 
roomservice in hotels en wordt 
continu verder doorontwikkeld. 

booqonline.nl/qr-bestellen

 


 





 










VITO OIL FILTER SYSTEM
BESTE FILTERSYSTEEM TER WERELD

GEZOND VOEDSEL

BRONNEN ONTZIEN

CO2 UITSTOOT VERMINDEREN

MINDER AFVAL

MINDER TRANSPORT

MINDER OLIEVERBRUIK

info@vitofilters.nl  | www.vitofilters.nl | +31 (0)6 53 303 484

Bezoek ons in 
Hal 3. Stand 315

VITO_19_AD_VITOgreen_NL_NL.indd   1 09-Sep-19   17:10:36
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Besparing tot 60% met VITO frituur-
oliefilters

VITO is natuurlijk bekend 
als de uitvinder en produ-
cent van VITO® Frituur-
oliefilters. Het bedrijf is 
sinds 2002 op de markt en 
levert hogedrukfilters van 
een hoogwaardige Duitse 
kwaliteit. 

De werking is zeer eenvou-
dig. Men plaatst de VITO® 
in de friteuse. Voor elke fri-
teuse is er overigens een 
model beschikbaar. Na 3,5 
min (V 80) of 5 min (V 50 
en V 30) is de frituurolie 
gereinigd van alle zweef- 
en koolstof die de afbraak 
van de olie veroorzaken. 
Automatisch wordt dan 
de houdbaarheid van de 
frituurolie verlengd omdat 
het afbraakproces ver-
traagd wordt. De aantoon-
bare 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 prestigieuze awards en eervolle vermel-
dingen zoals o.a. Euro Toques en Gulfood award.

Investering in no-time terugverdiend
De celstof filters, die gemiddeld 2x per week vernieuwd worden, 
zijn HACCP goedgekeurd en in Amerika door de FDA goed-
gekeurd. De kosten bedragen per jaar +/- € 200,00 voor de filters.
De besparing op frituurolie is voor een cafetaria tussen de  
€ 200,00 en € 500,00 per maand.
De terugverdientijd van de investering ligt tussen de 4 maanden 
en een jaar. Bovendien bespaart men ook op werkzaamheden 
zoals vervangen van de olie en schoonmaken.
www.vito-frituuroliefilters.nl

Taurus kassasystemen ontwikkeld 
 vanuit behoeften horeca-ondernemers

De horecakassa- en 
reserveringssystemen 
van Taurus zijn direct tot 
stand gekomen vanuit 
de behoefte van hore-
ca-ondernemers zelf. 
Het resultaat is een sys-
teem dat eenvoudig is te 
bedienen maar toch zeer 
compleet is uitgerust. 

Martin Bosch van Taurus: ‘Onze nauwe contacten in de hore-
cabranche maken het mogelijk om up to date te blijven met de 
meest recente ontwikkelingen. Die worden uiteraard consequent 
in onze systemen doorgevoerd. Ons programma is ontwikkeld 
‘voor de horeca door de horeca’. Met het kassasysteem van Tau-
rus wordt reserveren en afrekenen wel heel erg simpel’.

Taurus kassasoftware is al beschikbaar vanaf € 45,- per maand. 
De software is eenvoudig te koppelen aan financiële program-
ma’s, betaalpassystemen (eigen of derden), betaalautomaten, 
tapsystemen, weegschalen, barcode scanners, webwinkels en 
andere sites. Taurus levert ook modules voor hotel- en tafelreser-
vering, afhalen, voorraad, tijdregistratie, facturatie en personeels-
planning.  
www.tauruskassasystemen.nl

Eigenschappen Taurus4U kassasoftware:
• Simpel en eenvoudig in gebruik
•  Duidelijke management rapportage en overzichten
•  Online management informatie
•  Persoonsgebonden gebruikersrechten
•  Afrekenen, splitsen, delen en doorboeken van tafels of gasten
•  Doorboeken naar facturatie
•  Bestellen via handhelds, zuilen, tablets en smartphones
•  Gasten zelf hun bestelling laten invoeren via zuil, smartphone  
 of tablet
•  Inlogmogelijkheid via internet
•  Korting met percentages of bedragen
•  Mogelijkheid tot gebruik van spaar-, betaal-, kortings- en  
 klantenpas
•  Koppeling met meeste boekhoudpakketen
•  Koppeling met Webshops
•  Gekoppeld online reserveringsysteem 
•  Cashless afrekensystemen



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

plate  mate
mise en place solutions

met platemate
loopt alles op 

rolletjes

platemate.com

Wij maken graag 
een afspraak voor een 

demonstratie in  
onze showroom of bij  

u op lokatie!
Zaandam

Met die grote vaat,
Heb ik je veel centen bespaard

Of heeft u het nog niet?...

VMS: De absolute vaatwasmachine 
specialist van Nederland

T 035-538 8855
www.vaatwasmachinespecialist.nl

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

De meerwaarde  van Nu-Air

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

Bij Nu-Air draait het altijd om lucht

Bezoek ons op de Horecava op stand 02-418
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A cup of art please! 
De Art Series van Duni, ideaal voor horecabedrijven die ‘coffee to go’ verkopen, zijn waarschijnlijk de meest mo-
dieuze bekers die het duurzame verhaal vertellen van Art to go. Het concept bevat thematische kunstwerken van 
diverse kunstenaars en wisselen om de 8 weken. Elke doos bevat een creatieve mix van 3 verschillende werken. 
Dit zorgt voor een hoge attentiewaarde op social media. Ze zijn gemaakt van papier dat komt van gecontroleer-
de plantages met Ingeo™ coating, een plant-based bioplastic. De Art Series Cups zijn perfect voor de circulaire 
economie. Art Series Cups zijn biologisch afbreekbaar in een industriële composteerfaciliteit zonder dat zij giftige 
residuen creëren. Beschikbaar in diverse afmetingen met bijpassende deksels.
www.duni.com

Beste Paviljoen van Nederland: Dok 14 uit Cadzand
Dok 14 uit Cadzand werd eind juli door KHN uitgeroepen tot het Beste Paviljoen van 
2019. De uitreiking van de prijzen vond plaats bij Thalassa in Zandvoort, het Beste 
Paviljoen van 2018. De jury had mooie woorden voor de winnaar. “De inspecteurs 
kwamen unaniem enthousiast terug van hun mystery visits van Dok 14. Het paviljoen 
draait al jaren bovenin mee tijdens de strandverkiezingen en heeft zich dit jaar weer 
weten te verbeteren. De prijs en kwaliteit van het eten zijn uitstekend, de inrichting 
en architectuur zijn van hoge kwaliteit en de bediening is vlot, ongehaast, efficiënt en 
persoonlijk, zelfs tijdens topdrukte. Dat maakt Dok 14 voor ons een meer dan terech-
te winnaar.” 
www.khn.nl

Exclusieve wijncollectie horeca van Bodegas Neleman 
Gasten gaan steeds vaker voor puur: eerlijke, duurzame en ambachtelijke producten. Daarom presenteert 
Neleman Organic Wine op Gastvrij Rotterdam een exclusieve lijn voor de horeca: Wolk wijnen, gecon-
troleerd biologisch, veganistisch én klimaatneutraal, gemaakt door Neleman in Valencia, Spanje. Recht-
streeks van de wijnboer dus.

Duurzame kwaliteit
Er is meer aandacht voor kwaliteit, versheid en de herkomst van producten. Gasten zijn bereid extra 
te betalen voor een hogere kwaliteit, maar willen ook consumeren zonder schuldgevoel. Gasten willen 
kortom goed eten en drinken zonder negatieve associaties. Derrick Neleman maakt zijn wijnen zelf, altijd 
van biologisch geteelde druiven en met plantaardig eiwit geklaard. Jaarlijks plant Neleman bomen om de 

CO2-uitstoot te compenseren. Een mooi verhaal om te vertellen tijdens het uitschenken.

Nieuwe serie Wolk wijnen 
Het Wolk assortiment bestaat uit de rode wijnen Cabernet Sauvignon - Tempranillo en Monastrell Especial. 
De drie witte zijn een Verdil - Viognier, Chardonnay - Sauvignon Blanc en Chardonnay Especial. Ten slotte is 
er een Rosé Monastrell. Ook voor deze horecalijn heeft Neleman speciale aandacht gehad voor het design 
van de labels: er is samengewerkt met een Poolse en Amerikaanse designer. De flessen zijn afgesloten 
met een handige draaikurk. Er is dus geen kurkentrekker nodig. Daarbij zijn het NDTech kurken die kurk in 
de wijn uitsluiten. 
www.neleman.org

KHN-bestuurder Michel Kloeg met het team van 
Dok 14







Sinaasappelpers - 
met tapkraan

Astoria Espresso/ 
koffiemachine - 2 groep 

Saptoonbank -
1,2 m

Softijsmachine  -
26-30 liters/ h

IJsvitrine 1,56 m / 1,14 m IJsblokjesmachine  -
59 kg/24 h

Wandkoelrek 1,87 m / 0,87 m Pizzaoven - 4 + 4 x Ø 34 cm

Charcoal - houtskooloven - 
rood

Vrieskast GN 1/1 - 
met 2 deuren

Combi-steamer digitaal -
12x GN 1/1

Kumpir aardappeloven
wagen -
Saladette

Gas Tandoori oven
0,72 m / 1,23 m

Koelkast 0,74 m / 0,83 mGebakvitrine hoekig
2,56 m / 0,98 m

Saladette - 2,01 m

volg ons op

www.ggmgastro.com

OTZ3 KMDA2-RSTVB212S SEMB40

ESIA151 EWI58VHWKI209 2#POP434#HP434

CHOE881R#UB#RA TGI107T2KDV1255 KOWY20

GTOE791 KS700NKUI251E-G DTS2000NO#GSDTS2000O

€ 3.798,90 € 5.045,90€ 8.014,90 € 3.511,90

€ 5.829,90 € 891,90€ 3.932,90 € 3.705,90

€ 4.206,90 € 2.272,90€ 3.939,90 € 3.833,90

€ 1.807,90 € 705,90€ 2.902,90 € 1.219,90

Spaklerweg 87
1114 AE Amsterdam - Duivendrecht

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

Bezoek onze showroom in Amsterdam!

+31 20 / 89 123 50 info@ggmgastrobenelux.nl
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Enomatic houdt wijnen veel langer in 
 topconditie
Met wijndispensers van Enomatic zijn horecaondernemers 
 beter in staat hun gasten een breed en exclusief aanbod wijnen 
te serveren. Steeds meer restaurants maken zo zelfs de duur-
ste wijnen bereikbaar voor hun gasten. Enomatic Wijndispen-
sers gaan namelijk het oxidatieproces tegen waardoor wijnen 
veel langer in topconditie blijven. Tot wel drie weken lang.

Gasten hechten steeds meer aan 
kwaliteit en beleving: De juiste 
wijn bij het juiste gerecht in het 
juiste volume. De vraag naar 
gekoelde rode wijn neemt toe. 
Jan Pieter de Vlieger van Enosa-
fe-Enomatic Benelux: ‘Met een 
Enomatic wijndispenser serveren 
horecaondernemers ook hun 
rode wijnen op een juiste tem-
peratuur. Daarnaast zijn er meer 
uitgebreide wijnarrangementen 
mogelijk en kan er een ruimere 

keuze worden geboden in verschillende wijnen per gerecht. Een 
half glas kan ook of een proefslok. ‘Proef en vergelijk’ is onze 

slogan. Door gasten een slokje te laten proeven, kunnen ze zelf de 
eigenschappen ervaren en de voor hen beste keuze maken. Grote 
kans dat ze vaker terugkomen.’

Enoline ELITE
De Enoline ELITE is een energiezuinige wijndispenser voor 4 of 
8 flessen. De twee gescheiden compartimenten zijn qua tem-
peratuur onafhankelijk instelbaar van zes tot achttien graden. 
Enoline ELITE is leverbaar in roestvrijstaal, zwart of een RAL-kleur 
naar keuze. De lichtintensiteit van de dubbele LED-verlichting is 
instelbaar. Elke flespositie heeft een eigen display met interac-
tief touchscreen waarmee ook de volumes instelbaar zijn. De 
dispensers zijn volledig geprepareerd voor chipcardgebruik. Met 
behulp van additionele software wordt het zo mogelijk dat gasten 
zelf hun wijn kunnen gaan tappen. Dit biedt horecagelegenheden 
ongekende mogelijkheden om nieuwe revolutionaire concepten in 
de markt te zetten. 

Eno One
De Eno One is een compacte wijn-
dispenser van Italiaans design voor 
twee flessen. Hij is gericht op een zo 
maximaal mogelijke exposure voor de 
wijn en gemakkelijk in te bouwen of los 
plaatsbaar. Het systeem is modulair 
en kan dus met de bedrijfsdrukte mee-
groeien. Er kunnen meerdere units aan 
elkaar geschakeld worden.  

De belangrijkste voordelen van een Enomatic: 
• Altijd juiste wijntemperatuur
• Groter aanbod aan wijnen
• Hoge hygiëne
• Open wijn direct bij de hand, tapt in enkele seconden
• Zeer zuinig in Argon gebruik (minder dan € 0,05 per glas)
• Geen oxidatie dus langer houdbaar
• 3 verschillende volumes instelbaar per glas
• Exacte dosering 
• Geen schenkverliezen dus hoger rendement 
• Optimale beleving in de zaak, dat smaakt naar meer!

Nu 10% korting op de Eno One: 
gebruik kortingscode MA719 (geldig t/m 31 oktober 2019)

Enosafe BV - Enomatic Benelux

www.enosafe.nl

T: 078-6226227

E: sales@enosafe.nl



16 

Horecava: InnovationLAB wordt Trend-
LAB

Ook de wereld van eten, drinken en slapen is sterk aan verande-
ring onderhevig. Het is voor horecaondernemers dus noodzakelijk 
in te springen op het veranderende consumentengedrag. Het 
nieuwe TrendLAB, voorheen InnovationLAB, van de Horecava is 
hét platform binnen de foodservice en bestaat uit een theater, 
Start-upLAB, Mediacafé, zes werelden binnen Food Culture, het 
nieuwe KennisLAB en een Personeelsplein.

Op het TrendLAB geven deelnemende organisaties binnen de 
foodservice industrie door middel van co-creaties een weergave 
van actuele thema’s en worden bezoekers meegenomen in de 
nieuwste trends, ontwikkelingen en de toepassing daarvan in de 
wereld van foodservice. Carlijn Groen, Exhibition Manager: “Met 
het nieuwe TrendLAB willen we onze bezoekers inspireren hoe zij 
de trends in hun eigen organisatie kunnen toepassen en daar-
mee inspelen op de gast van morgen. Ik hoop de bezoeker hier 
te overdonderen met nóg meer inspiratie over heel verschillende 
onderwerpen.

Foodculture - zes werelden
Het TrendLAB heeft zes actuele food culture thema’s. Bezoekers 
kunnen binnen deze zes ‘werelden’ zien, proeven en ervaren hoe 
in te spelen op de veranderingen. De werelden die gepresenteerd 
worden zijn Internet of Things, met aandacht voor connectivity en 
automatisering, Funky Healthy over de groene revolutie met focus 
op voedingswaarden, MVO - Transformatie met een doorvertaling 
naar nieuwe circulaire businessmodellen en voedselverspilling. 
De ‘wereld’ High Traffic Convenience licht de gemaksconsumptie 
uit, Customization inspireert over personalisatie en DNA based 
food en State of Mind laat zien wat een druk bestaan met je doet 
en neemt je mee in de zintuigelijke beleving hiervan. 
www.horecava.nl

Honeyspot helpt horecaondernemers 
met vinden juiste locatie
Op basis van doelgroepgegevens berekent Honeyspot Location 
Matching de beste plekken voor horeca- en retailondernemers 
voor hun nieuwe vestigingen. Aan deze Sweetspot analyses, die 
straks binnen 72 uur beschikbaar zijn, heeft men een aantal nieu-
we mogelijkheden toegevoegd. 

Ondernemers die dichtbij hun doelgroep willen zitten breiden hun 
formules vaak uit naar plaatsen die ze kennen. Daar weten ze 
waar ze moeten zitten en kunnen ze bij een bepaalde locatie snel 
een ‘goed gevoel’ over de businesskansen ontwikkelen. Onder-
nemers die uitbreiden naar steden die ze minder goed kennen en 
geen groot netwerk hebben, kunnen terecht bij Honeyspot voor 
objectieve informatie over waar hun doelgroepen wonen, werken 
en verblijven. Met deze informatie kan een ondernemer een ma-
kelaar een heldere opdracht geven of een aanbod voor een locatie 
snel evalueren.

Verschillende databronnen
Honeyspot zoekt naar de beste locatie ten opzichte van verschil-
lende doelgroepen. Daarvoor combineert Honeyspot, op basis 
van de vraag van de ondernemer, verschillende databronnen tot 
een specifiek zoekprofiel. Honeyspot geeft resultaten in de vorm 
van kaarten en tabellen. De dienstverlening is uitgebreid waar-
door Honeyspot complexere analyses met meer variabelen kan 
uitvoeren.

Bartjan Hendriksen, eigenaar van koffie- en tostiketen Toastable 
wil een vijfde vestiging openen in Leiden en deed mee aan de pilot 
Sweetspot: “Honeyspot biedt je informatie om als horeca-onder-
nemer snel wegwijs te worden in een nieuwe stad.” Honeyspot 
CEO Paul Willems: “In de huidige markt moeten er voor commer-
cieel vastgoed op aantrekkelijke plaatsen heel snel beslissingen 
genomen kunnen worden. Daarom hebben we een aantal zaken 
gestandaardiseerd waardoor we nu veel sneller kunnen werken. 
Binnenkort garanderen we een doorlooptijd van maximaal 72 uur.”

www.honeyspot.nl



ADVERTORIAL

Professionele vaatwasapparatuur, ovens, kook - en 
bakapparatuur, afzuigkappen, koel- en vriesap-
paratuur en kleinkeukenmaterialen; Eissens FSE 

heeft alle apparatuur en producten in huis om van elke 
horecakeuken hét kloppend hart van de zaak te maken. 
Allemaal voor een vast bedrag per maand binnen hand-
bereik nu Eissens een partnership heeft gesloten met 
Activum Finance, een betrouwbare leasepartner met 
scherpe tarieven en uitstekende leasevoorwaarden. 
‘Leasen is een geweldig financieringsalternatief voor het 
gespreid betalen van grootkeukenapparatuur’, vertelt 
Maurits Eissens. 

Voordelen
Eissens somt de voordelen op: ‘Door te leasen krijg je als 
ondernemer in financieel opzicht meer mogelijkheden, 
omdat je je liquide middelen niet hoeft aan te spreken. Op 
deze manier kun je meerdere investeringen tegelijk doen. 
Hierdoor groeit je bedrijf, zonder dat je onverantwoorde 
financiële risico’s moet nemen. Wie enkel zijn eigen 
vermogen inzet voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen 
loopt veel sneller tegen de grenzen van die groei aan.’  
Om in aanmerking te komen voor een operationeel 
leasecontract dienen bedrijven uiteraard wel aan enkele 
voorwaarden voldoen. ‘Wie bij ons aanklopt, geven wij 
binnen 24 uur uitsluitsel. Na een leaseperiode van 36, 48 
of 60 maanden kan de ondernemer, als hij dat wil voor een 
symbolisch bedrag (5% waarde) de apparatuur overnemen.’

Goed nieuws voor horecaondernemers: investeren in professionele keukenapparatuur hoeft geen rib meer uit 
je lijf te zijn. Leasen kan al vanaf € 1,50 per dag bij Eissens Food Service Equipment (FSE).  
Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden en wie weet wordt uw droomkeuken werkelijkheid.

Leasen vanaf € 1,50 euro per dag

Professionele horecakeuken 
binnen handbereik  
dankzij Eissens FSE 

Onderhoudscontracten
De communicatielijnen bij het bedrijf zijn kort, waardoor 
het bedrijf snel en flexibel kan inspelen op lease- en 
serviceverzoeken en andere vragen. De andere pijlers 
van het bedrijf: een goede prijsstelling en weten wat er te 
koop is, elk jaar staan de nieuwste innovatieve apparaten 
in de showroom. Maurits Eissens werkt daarvoor samen 
met een landelijk netwerk van gespecialiseerde dealers, 
servicebedrijven en toeleveranciers. Wel heeft hij recent 
een eigen montagedivisie toegevoegd aan zijn bedrijf. 
‘Puur vanuit de servicegedachte. Onze dienstverlening 
stopt niet bij het leveren, plaatsen, installeren en monteren 
van grootkeukenapparatuur. Preventief onderhoud 
draagt bij aan een langere levensduur van de apparatuur, 
verbetert de prestaties en verkleint de kans op storingen. 
Erg belangrijk in de horeca, waar het van levensbelang 
is dat een keuken continu blijft draaien. Naast preventief 
onderhoud  verzorgen we ook meerjarenonderhoud 
en correctief onderhoud. Wij bieden verschillende 
onderhoudscontracten aan: brons, zilver en goud.’

NEN 3140
‘Naast onderhoud en reparaties voeren onze monteurs 
gecertificeerd NEN 3140 keuringen uit op professionele 
keukenapparatuur. Die keuringen zijn erg belangrijk voor de 
veiligheid van medewerkers en grootkeukenapparatuur. 
Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlamboog, 
brand of explosie kan enorme gevolgen hebben. NEN 
3140 keuringen en inspecties bieden de garantie 
dat keukenapparatuur veilig kan worden gebruikt. 
Overeenkomstig artikel 3 van de Arbowet moet uw 
keukenapparatuur veilig zijn én veilig te gebruiken zijn. 
Vaak wordt dit ook door verzekeringsmaatschappijen in 
hun polis omschreven. Eén van de manieren om aan de 
Arbeidsinspectie te kunnen aantonen dat de keuken veilig 
is, is door een inspectierapport te overhandigen waarin 
wordt aangegeven dat er een inspectie is uitgevoerd 
overeenkomstig de methode die is beschreven in de 
norm NEN 3140. De NEN 3140 inspectie is niet wettelijk 
verplicht, maar wel noodzakelijk.’

Leaseaanvraag of onderhoudscontract? Neem 
vrijblijvend contact op: verkoop@eissensfse.nl  
of 030-6865098.

Eissens heeft 
een partnership 
gesloten met 
Activum Finance, 
een betrouwbare 
leasepartner met 
scherpe tarieven 
en uitstekende 
leasevoor-
waarden. 
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Interieurtrends 2019/2020: Wow en Boem!
Terwijl we genieten van de nazomer, zitten we alweer in sep-
tember. September en oktober zijn traditioneel de “beurzen-
maanden” ten top, vooral op het gebied van interieur, trends en 
vormgeving. Alle nieuwe collecties en trends worden internati-
onaal gepresenteerd.

Eén van de trends die we tegenkomen in de vormgeving, maar 
ook zeker in de horeca interieurs is “Escape Reality”. De realiteit 
van alledag is vol met snelheid en technische ontwikkelingen. Af 
en toe is het daarom heerlijk om hier aan te ontsnappen en te 
vluchten in een andere wereld. Hoe lekker is het om er echt even 
uit te zijn en niet te hoeven denken aan het werk of de dagelijkse 
sleur? Dus wat we vooral niet willen wanneer we uitgaan, is het 
brave evenwicht wat we thuis hebben, of de strakke zakelijke 
omgeving van ons werk. Nee, we willen Wow en Boem!

Knallen met kleuren
De trend Escape Reality kan veel kanten op qua kleuren en vorm-
geving. Knallen met kleuren, eventueel in combinatie met pastels. 
Surrealistische sprookjes, een droomwereld met veel fantasie.
Daar is zeker wel veel lef voor nodig van de ondernemer. Maar hé: 
No guts, no glory!

Maar ook mooie diepe, warme kleuren met veel goud en glitter. 
Wegdromen in luxe en glamour sferen. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de restyling van Casino Diamond Palace in Rotterdam 
welke momenteel gefaseerd uitgevoerd wordt.

Natuurlijk leent niet ieder concept zicht voor extreem goud en 
glitter. Daarom heeft Studio de Bruyn een mooi kleurrijk ontwerp 
gemaakt voor een kleine Brasserie in Noord-Holland, dat eind 
oktober verbouwd gaat worden. Mooie aquatinten, gecombineerd 
met warm roze en hele bijzondere details... Houdt onze nieuws-
brief in de gaten voor het resultaat!
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Maatwerk
De huisstijl van de Verhage winkels blijft in beweging. Door iedere 
keer kleine ontwikkelingen binnen de stijl door te voeren, blijven 
de 41 winkels up-to-date. Zowel voor de nieuwe winkels als de 

uitbreidingen en restylers, wordt gekeken naar locatie, omgeving, 
publiek en bouwkundige situatie voordat het ontwerp gemaakt 
wordt. Iedere winkel krijgt een “maatwerkpak”. Pauline en Rick van 
Studio de Bruyn zorgden ook voor de mooie eigentijdse uitstraling 
van het exterieur van de Verhage vestiging in Oud Beijerland. De 
sfeer van exterieur en interieur sluiten naadloos op elkaar aan. 

Zo krijgt iedere opdrachtgever zijn eigen ontwerp en concept en 
dus zijn eigen Escape bij Studio de Bruyn! Eerst wordt natuurlijk 
in een goed gesprek besproken wat de opdrachtgever met zijn 
horecaproject van plan is. Dan wordt er gekeken naar het product, 
doelgroep, locatie en budget. Rick de Bruyn gaat dan aan de slag 
met de lay-out, routing, keukenontwerp, interieurarchitectuur en 
tekeningen ten behoeve van de nodige vergunningen. Pauline de 
Schepper heeft veel contact met de opdrachtgever en leveran-
ciers van materialen. Gezamenlijk wordt het concept ontwikkeld 
en zij zorgt dan voor de nieuwste materialen en de beste kleur-
combinaties voor het ontwerp.

Juist de variatie van opdrachten is wat 
Studio de Bruyn kenmerkt. Momenteel 
wordt er onder andere gewerkt aan een 
mooi casino, de cafetaria’s van Verha-
ge, een restaurant in een kinderboer-
derij waar mensen met een beperking 
worden opgeleid voor een toekomst 
in de horeca en een brasserie van een 
dame met lef!

www.studiodebruyn.nl



Burg. Boumanstraat 1
4306 CP Nieuwerkerk (Zld)

Wesdijkhomestyle.nl
0111 417270

5 JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE
& SERVICE

ZEER
KORTE
TERUG-

Voordelen van onze horeca terrasoverkappingen

● In iedere gewenste RAL kleur leverbaar

VERDIENTIJD

Verhoog uw omzet met een horeca
terrasoverkapping van Wesdijk Homestyle

● Leverbaar met verlichting en verwarming

● Op maat gemaakte terrasoverkappingen● Grote afmeting mogelijk

● Vaste en schuifbare terrasoverkappingen● Bescherming tegen zon, regen en wind
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Bravilor Bonamat speelt in op theetrend 
Bravilor Bonamat heeft het heet water assortiment vervangen 
door een volledig nieuwe productlijn. Eerder dit jaar lanceerde 
Bravilor Bonamat een vijftal nieuwe HWA-machines, ontwikkeld 
om aan de huidige wensen van de klanten te voldoen. Zo nemen 
de machines weinig ruimte in beslag dankzij het smalle product-
ontwerp en de compacte footprint. Het assortiment is deze zomer 
uitgebreid met een tweetal HWA-containers. Deze waterkokers kunnen aangesloten worden op een vaste wateraansluiting of handmatig 
met water worden gevuld. De containers zijn bij uitstek geschikt voor tijdelijke locaties of evenementen. Kenners weten dat de juiste 
watertemperatuur essentieel is voor een lekker kopje thee. De containers kunnen op de graad nauwkeurig ingesteld worden tussen de  
45 en 95ºC.
www.bravilor.com

Biefstukrestaurant Loetje opent eerste restaurant 
in Den Haag
Ook Den Haag heeft nu haar eigen Loetje. Het restaurant, dat bekend staat om de lek-
kerste biefstuk, is gevestigd in de voor Hagenezen zo bekende Haagsche Bluf. Loetje 
vestigt zich als eerste restaurant op deze bijzondere locatie waar straks meerdere 
horecagelegenheden zullen openen. In het najaar volgt ook nog een boutique hotel. 
Voordat het zo ver was is het restaurant ingrijpend verbouwd en heeft het de unieke 
Loetje stempel meegekregen: warm, gezellig en van nu. En toch heeft deze Loetje 
ook echt een eigen gezicht. De kleuren die gebruikt zijn in het interieur zijn geïnspi-

reerd op de bordeauxrode luiken op de gevel. Daarnaast is er warm hout gebuikt en is er een prachtige tegelwand geplaatst die eigenlijk 
meer weg heeft van een kunstwerk. 
www.loetje.nl

Prachtige combinatie bad- en bedlinnen voor hotels van De Witte Lietaer
De Witte Lietaer introduceert bed- en badlinnen voor de professionele 
markt dat prachtig met elkaar combineert. Badlinnen Como heeft een 
mooie, luxe uitstraling. Ook de bedlinnencollectie Tenero heeft een fraaie 
zachte toon en is van een hele mooie kwaliteit. De Tenero-collectie is 
verkrijgbaar in luchtig grijs en beige. Het is ook mogelijk om het linnen 
te personaliseren met bijvoorbeeld een borduur-, gekleurde bourdon- of 
biesafwerking. De badlakens en handdoeken van Como zijn met het 
logo van het hotel te bestellen en verkrijgbaar in de maten 50 x 100 cm 
(handdoek), 70 x 140 cm (douchelaken), 100 x 150 cm (badlaken). 
www.dwl.be
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Glutenvrij aanbod in horeca onvoldoende
Er is duidelijk een toegenomen aandacht voor glutenvrij eten. 
Maar desondanks blijkt uit onderzoek van Schär, onder zowel 
Nederlanders met een glutenintolerantie (coeliakie) als horeca- 
en cateringbedrijven, dat het glutenvrije aanbod buiten de deur 
nog steeds als onvoldoende wordt ervaren. 

Bijna tweederde (60%) van de ondervraagden met een glutenin-
tolerantie ondervindt het glutenvrije aanbod in horeca en catering 
als zeer beperkt en 54% vindt het niet veilig door kans op kruis-
besmetting met gluten. Daarnaast wordt de kennis van chefs en 
personeel rondom (het bereiden van) glutenvrij eten, zowel door 
de groep die een glutenvrij dieet volgt als de horeca en catering 
zelf, als beperkt ervaren.

Omzetkansen
De horeca- en cateringbedrijven zien het bereiden van glutenvrij 
eten vaak als een belemmering van de dagelijkse praktijkvoering. 
Toch ligt er een groeiende kans om de groep die glutenvrij moet 
eten goed te bedienen. Naar schatting volgt op dit moment zo’n 
3% van de Nederlandse bevolking vanuit medische noodzaak een 
glutenvrij dieet en dit aantal zal naar verwachting in de toekomst 
stijgen naar 6% door onder andere een betere diagnostiek. Het 

werkelijke omzetpotentieel ligt nog hoger omdat ook deze groep 
vaak met één of meerdere personen buiten de deur eet.

Glutenvrij aanbod onvoldoende
Uit het onderzoek van Schär blijkt dat de groeiende groep mensen 
die een glutenvrij dieet moet volgen regelmatig buiten de deur eet: 

een derde maandelijks en 
bijna 1 op de 10- wekelijks. 
Maar een goede horecage-
legenheid vinden om met 
vrienden en familie te eten 
is voor hen niet makkelijk. 
Naast het feit dat meer 
dan de helft het glutenvrije 
aanbod buiten de deur als 
zeer beperkt ervaart, vindt 
een kwart ook de kwaliteit 
onvoldoende. Pizzeria’s 
scoren zeer slecht zowel 
op aanbod als op kwaliteit. 
Bedrijfs- en schoolcatering/
restaurants spannen de 
kroon, 42% vindt het aan-
bod zeer slecht en slechts 
3% vindt de kwaliteit goed. 
Restaurants en hotels sco-

ren iets beter, maar ook hier vindt meer dan de helft het aanbod 
en de kwaliteit onvoldoende.

Grote verschillen
“Het ene restaurant weet precies hoe de vork in de steel steekt en 
ergens anders heeft niemand er kaas van gegeten. Het verschil 
is enorm. Vaker dan nodig ontbreekt kennis of is het aanbod op 
de menukaart minimaal. Als glutenvrije eter word je dan onzeker 
of voel je je niet serieus genomen. Al is de wil er bij de meeste 
restaurants wel heb ik het idee. In mijn ideale wereld heeft elk 
restaurant kennis, kunde én aanbod in huis. Soms wil je meer dan 
verplicht die ene salade eten”, aldus Marit Kuipers van ‘Maak het 
Glutenvrij’. 

www.drschaer-foodservice.com
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Add-ons op nieuwe Animo OptiMe® 
Animo introduceert bijpassende Add-ons voor de OptiMe. Deze heeft een aanbevolen 
dagelijkse output tot 125 koppen, elk van hoogstaande kwaliteit en smaak. De machine 
past in iedere setting en is nu ook makkelijk uit te breiden met een module voor betaal-
systemen en koffiebekers.

Klantbeleving staat bij Animo centraal. Betalen voor koffie en koffiespecialiteiten moet daarom gebruiksvriendelijk en makkelijk zijn. 
Klanten die tijdens het aankoopproces op obstakels stuiten, zijn eerder geneigd de aankoop niet af te ronden en dit leidt tot omzetverlies. 
Daarom biedt Animo in een passende add-on alle mogelijke betaalsystemen aan voor naast haar nieuwe OptiMe; van betalingen met 
muntgeld tot betalen met de mobiel.

OptiMe bekerdispensers
Wanneer je gebruik maakt van koffiebekers is het aan te raden om een bekerdispenser aan te schaffen. De nieuwe bekerdispenser van 
Animo is voorzien van een ingenieus doseersysteem en biedt ruimte voor 150 koffiebekers met een diameter van 66 – 90 mm. De koffie-
bekers trekt u met een minimum aan kracht eenvoudig uit de dispenser. Met deze mooie bekerdispenser van Animo houdt u de koffiecor-
ner netjes en zorgt u voor een hygiënische werkomgeving voor uw gasten. Beide Add-ons hebben net als de OptiMe een compact 360° 
design en zijn leverbaar in de kleur van de automaat. De add-ons kunnen zowel rechts als links naast de automaat worden geplaatst.
www.animo.eu

Opinel cooking & lifestyle messen 
 exclusief bij Homeij 
Homeij was al exclusief distributeur van de Opinel outdoor messen in 
de Benelux en nu ook van het cooking & lifestyle assortiment. Met een 
breed distributienetwerk in de cooking retail en foodservice is Ho-
meij een geschikte partner voor de Benelux. Opimel heeft onlangs de 
nieuwste messenlijn Intempora gelanceerd. Deze is vervaardigd met 
moderne designkennis en de allerbeste materialen en is geïnspireerd 
op de iconische zakmessen van Opinel. Zo is er hetzelfde Sandvik staal 
gebruikt voor het lemmet en heeft het blauwe POM heft een herkenba-
re en vertrouwelijke vorm. Deze ligt veilig en comfortabel in de hand. 
www.homeij.com

Twee keer goud voor Start Up Weedka
De Nederlandse Start Up Weedka heeft twee keer goud gewonnen bij de prestigieuze Vodka Masters 2019 
in Londen. Deze jaarlijkse competitie is uitgeschreven door het toonaangevende drinks magazine The Spirits 
Business. Nieuwkomer Weedka uit Amsterdam won in de categorie Infused Vodka en (Super) premium Vodka. 
De jury: ‘Er was bij de Vodka Masters een enorme concurrentie dit jaar met 113 verschillende Vodka’s van 44 
bedrijven. Om in zo’n veld bij je eerste deelname twee gouden medailles te winnen is een enorme prestatie, ze-
ker voor een startup!’ Met zijn 100% natuurlijke cannabissmaak past Weedka perfect in de wereldwijd groeiende 
cannabis trend in de drankencategorie. 
www.weedka.com



Onze vestigingen:  Hengelo  ∧  Amsterdam  ∧  Breda  ∧  Den Haag  ∧  Emmeloord  ∧  Oosterwolde 

0880 55 66 77
eijsink.nl

Van kassa’s tot keukenmanagement en van personeelsplanning 

tot QR-bestellen via je webshop gekoppeld aan je kassa. 

Eijsink biedt slimme totaaloplossingen voor een bedrijfsvoering 

in balans. 

Voor ons draait jouw zaak namelijk om mensen, service en  

kwaliteit. Niet om lastige programma’s of onvindbare data.  

Neem dus contact op voor meer inzicht. Meer omzet. Meer tijd!

BEZOEK ONS OP 
STAND 2.300

BALANS IN 
JE ZAAK
DAT IS EIJSINK


