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l   Setprijs inclusief staander en voet
l   Witte LED verlichting
l   4x A4 pagina’s
l   Optioneel met accu 
l   Waterdicht
l   Afsluitbaar

Krijtborden - LED borden - Menukaarten - Menukasten - Wijndisplays

Vanaf 450,-

Vanaf 395,-

LED MENUKAST RVS 
l    Gekleurde LED verlichting
l   4x A4 pagina’s of 6x A4 pagina’s
l   Optioneel met staander en voet
l   Optioneel met accu 
l   Waterdicht
l  Afsluitbaar

Januari actie! 
10% korting op 

menukasten
kortingscode HOR20
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Zoekt u een gereviseerde, 
originele MULTIVAC 
verpakkingsmachine in 
plaats van een splinter-
nieuwe? 

Kijk dan op: 
www.gebruiktemultivac.nl

Naast tweedehands 
dieptrekverpakkingsmachines, 
traysealers, vacuüm kamer-
machines vindt u op 
www.gebruiktemultivac.nl 
ook etiketteerapparatuur, 
portioneer- en slicing 
machines, handlingsystemen 
en kwaliteitscontroleappara-
tuur. 

Allemaal gereviseerd met 
originele MULTIVAC onder-
delen.
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Horecava’s TrendLAB zet alle zintuigen op 
scherp
Consumentengedrag verandert continu en keuzes worden 
steeds bewuster gemaakt. Gezonde keuzes, kwaliteit en varia-
tie staan voor de consument centraal. Het TrendLAB tijdens de 
Horecava presenteert vijf werelden binnen Food Culture waar 
alle zintuigen op scherp worden gezet: Funky Healthy, Custo-
mization, High Traffic, Internet of Things en Transformation & 
Circularity. 

Funky Healthy: meer met nutriënten
Deelnemers aan Funky Healthy presenteren gezonde en ver-
rassende keuzes bij de Funky Healthy foodbar. De steeds be-
wuster wordende gast heeft behoefte aan variatie op het bord 
met minder impact op de planeet. De geserveerde gerechten en 
drankjes in Funky Healthy zijn een smaakexplosie waarin kwaliteit 
en design centraal staan. Gerechten worden bereid met minder 
zout, suiker en de juiste hoeveelheid eiwitten, vetten, vitamines en 
mineralen. Naast de Funcky Healthy foodbar worden twee boxen 
geplaatst: één waarin alles qua geur, licht en geluid klopt en een 
box waarin de zintuigen niet worden geprikkeld.

Customization: een persoonlijk profiel
In de wereld Customization krijgen bezoekers op basis van hun 
leefstijl, DNA of voorkeur, een cocktail met bijpassende barbites 
aangeboden. Op basis van vijf verrassende vragen wordt een 
profiel vastgesteld. Voor ieder profiel is een speciale gin-tonic 
(met of zonder alcohol), een koffiecocktail, een verrassende bite 
of een hamburger met kaas passend bij ieder persoonlijke profiel. 
Op maandag 13 januari vindt hier een DNA-tasting plaats: een 
tasting met 6 personen waarvan DNA is afgenomen en waar een 
persoonlijk menu voor is bereid. Alle dagen krijgt de bezoeker hier 
persoonlijk advies over de huidige ontwikkelingen van DNA-food.

High Traffic: convenience store van de 
 toekomst
In de convenience store van de toekomst staat beleving centraal. 

Een uniek switch con-
cept maakt het moge-
lijk om van warme naar 
koude gerechten te 
wisselen en daarmee 
24/7 passende produc-
ten te serveren. De uit-
dagingen in het proces 

van logistiek tot een happy customer worden inzichtelijk gemaakt. 
Tegelijkertijd krijgt de bezoeker letterlijk een kijkje in de keuken 
voor slimme apparatuur, een convenience sushiconcept, inzicht in 
nieuwe presentatievormen en een “grab & go” assortiment.   

Internet of Things: rendement met meer 
 efficiency
Hoe kunnen techniek en automatisering een organisatie helpen in 
deze veranderende wereld? In de wereld Internet of Things beleeft 
de bezoeker een high tech pizzaconcept dat binnen een paar 
seconden verse pizzabollen creëert in combinatie met Italiaanse 
chefs die de pizza smaakvol afmaken. Met optimaal voorraad-
beheer, innovatieve koel- en warmtetechnieken, snel en gastvrij 
betaalgemak, real-time inzicht in cijfers en optimalisatie in het be-
stelproces, ziet de bezoeker met connectivity en automatisering 
hoe hij in kan spelen op de uitdagingen van vandaag de dag.

Transformation & Circularity: voor een 
 circulaire beleving
Circulariteit: is het een trend of ‘here to stay’? Bij de Circular Chef’s 
table proeft de bezoeker het menu van de toekomst. Diverse part-
ners vanuit het initiatief Samen Tegen Voedselverspilling voorzien 
bezoekers van kennis en inspiratie, om de beste keuzes te maken 
tijdens het samenstellen en bereiden van gerechten en minder 
voedsel te verspillen. Hier ontdekt de bezoeker ook innovatieve 
producten die bijdragen aan de MVO transitie, diverse producten 
die anders waren verspild en inspiratie in de rescued corner over 
circulair inkopen. De high-tech en circulaire wasstraat in deze we-
reld laat zien welke efficiencyslag er gemaakt kan worden binnen 
iedere organisatie.

www.horecava.nl

De Horecava 2020 wordt gehouden in de RAI Amsterdam. De 
beurs is elke dag geopend van 10.00 tot 20.00 uur. De Horecava 
is alleen toegankelijk voor vakbezoekers. Kijk voor meer informa-
tie even op www.horecava.nl
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16 kanshebbers voor Horecava Innovation 
Award 2020
Een oven die het product herkent dat erin gaat, volledig her-
bruikbare kopjes van koffiedrap, diervriendelijke ganzenlever, 
gasten die zelf hun bestelling plaatsen middels spraaksturing, 
of met hun eigen smartphone, na scannen van een QR code. 
Het is slechts een selectie uit de genomineerde innovaties voor 
de Horecava Innovation Award 2020, de jaarprijs voor de beste 
innovaties in de Nederlandse foodservice branche. 

Een onafhankelijke jury selecteer-
de uit ruim 170 inzendingen in vier 
categorieën zestien kanshebbers op 
de titel. Op maandag 13 januari 2020, 
tijdens de opening van de Horeca-
va in RAI Amsterdam, worden de 
categoriewinnaars, overall winnaar en 
winnaar van de Duurzaamheid Award 
Karel de Vos bekend gemaakt. De 

overall winnaar mag rekenen op een fraaie wisselbeker, eeuwige 
roem en volop aandacht in de media.

Vegan in de lift
Verreweg de meeste innovaties vielen traditiegetrouw in de cate-
gorie Food & Beverage. Opvallend veel alternatieven voor vlees en 
veganistische producten, waarvan sommige verrassend smake-
lijk. De jury is verheugd dat op dit terrein grote stappen worden 
gemaakt, want plant-based koken lijkt de toekomst te hebben. 
Ook veel diervriendelijke vleesproducten en gezonde, eiwitrijke 
maaltijdcomponenten kwamen op de proeftafel. Opvallend weinig 
nieuwe snacks dit jaar, wel veel creatieve oplossingen voor situa-
ties waarbij de kok zelf niet aanwezig kan zijn in de keuken.

Hergebruik
Circulair denken krijgt voet aan de grond in de categorie Con-
cepts, Interior & Design, in de vorm van producten die in hun ge-
heel kunnen worden hergebruikt. Verrassend creatief zijn diverse 
ingezonden totaalconcepten voor foodservice en hotellerie. Bij 
Equipment & Services inspireert de krapte op de arbeidsmarkt tot 
ontwikkeling van zelfdenkende en tijdbesparende apparatuur. Ver-
der creatieve oplossingen voor koken en afwassen op de vierkan-
te meter onder de inzenders. Bij Digital, Apps & Social Media doet 

het voice gestuurd bestellen en geven van opdrachten zijn intrede. 
Augmented Reality (AR) wordt ingezet om bijvoorbeeld virtueel 
zelf het servies te ontwerpen bij je eigen gerechten.

Nominaties Horecava Innovation Award 2020
Categorie Concepts, Interior & Design
- The Lucky Cup - You Lucky Bird
- Creative Taste Terminal - Didess
- Bunk Hotels, budget hotelconcept voor leegstaande kerken
- Joint the Pipe City Water 
Categorie Digital, Apps & Social Media
- Gangmakers - Partystarters BV
- Sevice in de tafel voor spraakgestuurde bestellingen - Q-Voice
- Verrassingsdiner-platform - SupriSeat BV
- Studio RAW 3D configurator - Stylepoint
Categorie Equipment & Services
- A.I. Combi oven worldwide, met camera en sensor – Devapo
- Two level doorschuif vaatwasmachine – HOBART 
- booq QR-Bestellen – Eijsink
- I-flex, compacte, mobiele kook-unit - BLANCO
Categorie Food & Beverage
- Basis Vegan Mix - Apollo- Solina
- Pulled Oats®, plantaardig alternatief voor vlees - Paulig
- Pépites - Bonduelle Foodservice
- Jonnie en Oos Foie Royale - Kesbeke

www.horecava.nl

Deliverect was de winnaar 
van de Horecava Innovati-
on Award 2019



 
 

De gastvrije oplossing voor  
extra service en meer omzet

QR-bestellen

0880 55 66 77  |  booqonline.nl/qr-bestellen

Ontdek meer bij stand 01.450 Ontwikkeld door:
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Goede versgebrande filterkoffie in enkelverpakking 
Hotel-, B&B- en pensioneigenaren herkennen het probleem. Gasten willen, net als thuis, graag koffie 
en thee op hun kamer kunnen zetten en stellen bovendien eisen aan de kwaliteit. Voor goede thee zijn 
enkele zakjes en een waterkoker genoeg. Voor koffie kom je niet altijd meer weg met zakjes instantkof-
fie. Het Nederlandse bedrijf Coffee Rituals BV biedt uitkomst met BeGood: klein formaat verpakte mini 
koffiefiltertjes met daarin versgebrande koffie van hoge kwaliteit. De filtertjes worden boven het kopje 
gehangen waarna er heet water op gegoten kan worden voor een kop heerlijke en echt goeie koffie. 

Een waterkoker blijft dus voldoende. Net als bij theezakjes, biedt deze manier van koffiezetten een scala aan smaakmogelijkheden. Boven-
dien kunnen de zakjes worden voorzien van een eigen logo of ontwerp en kan er zelfs worden gekozen voor een eigen receptuur of blend.
www.begoodcoffee.com 
Horecava: 12.325

Cuzco Leaves van Koppert Cress
Koppert Cress lanceert met Cuzco Leaves een blad met een komkommersmaak. Wanneer het rauw 
gebruikt wordt is het een visueel aantrekkelijk ingrediënt. Cuzco Leaves kunnen worden gebruikt in 
cocktails, bij vette vis, tonijn tartaar, steak tartaar en groenten gerechten. Het is goed te combineren 
met avocado, citrus, gefermenteerde groenten, gerookte en gedroogde gerechten. In combinatie met 
vette ingrediënten zal de smaak meer nootachtig zijn. Cuzco Leaves is het blad van een plant die 
familie is van de komkommer en afkomstig uit Zuid Amerika. In Peru wordt de plant geteeld voor haar 
vruchten. De jonge scheuten, bladeren en ranken worden gebruikt als bladgroenten. Koppert Cress is voortdurend op zoek naar natuurlijke, 
innovatieve ingrediënten, die chefs kunnen gebruiken om de smaak, geur en presentatie van hun gerechten te intensiveren.  
www.koppertcress.com
Horecava: 07.54

Tork introduceert Xpressnap Fit  
Tork lanceert tijdens Horecava 2020 de gloednieuwe Tork Xpressnap Fit®. Deze materiaal besparende 
servetdispenser is vooral ideaal voor restaurants met weinig ruimte. Met de Tork Xpressnap Fit®-speelt 
Tork dus in op de specifieke behoeften van fastfoodrestaurants en koffietentjes. Naast voordelen als 
zuinig, hygiënisch, snel te vullen en een mooi design, zijn de Tork Xpressnap Fit®- dispensers en -ser-
vetten compact van formaat. Dankzij de één-per-keer-dosering is de Xpressnap Fit® perfect om het ser-
vetverbruik en ook de kosten te verminderen. Op de Tork stand 08.314 kunnen bezoekers ook kennis-

maken met het webportaal Reach for the stars en Tork PaperCircle®, ‘s werelds allereerste recycling service voor papieren handdoeken. 

Vrijstaande vitrine Ifi Jolly
Valmar presenteert de Ifi Jolly, de eerste vitrine met een hybride manier van koelen. Het is volgens Valmar 
een revolutie in de markt van ijsvitrines en vooral heel geschikt voor cafetaria’s. De Ifi Jolly is de eerste vitrine 
met een hybride koeltechnologie. Een innovatief systeem dat, dankzij een extra koudebron, de stabiliteit en de 
continuïteit van de temperatuur in de vitrine garandeert. Tijdens het essentiële maar ook gevoelige proces van 
ontdooien, waarbij het ijs normaal gesproken ongeveer 10 minuten niet wordt gekoeld, wordt een tweede kou-
debron geactiveerd. Deze zorgt er voor dat het ijs ook tijdens het ontdooiproces gekoeld blijft. Een voordeel 
hiervan is dat het uiterlijk van het ijs intact blijft en niet afsmelt. Ook wordt volumeverlies voorkomen.
www.valmar.nl/product/ifi-jolly/
Horecava: 08.304
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Animo, perfecte koffie 70 jaar lang
Voor een perfecte kop koffie gebruik je een perfecte machine. 
Animo maakt hoogwaardige koffiezetsystemen en –automa-
ten. Dat doen ze al 70 jaar lang, sinds 1950. Om het 70-jarig 
bestaan extra te onderstrepen is een speciale editie van de 
OptiMe samengesteld. Deze moderne en stijlvolle machine is 
voorzien van speciale details, passend bij het jubileumjaar. 

Hiermee wordt nogmaals onderstreept dat de OptiMe een echte 
eye catcher is. Hij mag gezien worden en is volledig te persona-
liseren met verschillende materialen, kleuren, add-ons, LED-ver-
lichting, display-achtergronden en (commerciële) berichten op het 
scherm. De mogelijkheden zijn eindeloos. Het toonaangevende 
en compacte 360° design is erkend met een prestigieuze Red Dot 
Award. Met een aanbevolen dagelijkse output van 40 tot 125 kop-
jes per dag is deze compacte machine ideaal voor lunchrooms, 
restaurants, bed & breakfasts en ontbijtzalen van hotels. Kortom, 
voor alle kleine en middelgrote bedrijven die hun eigen smaak 
willen uitdragen. 

Nieuwe add-ons
Na de succesvolle introductie van de OptiMe brengt Animo 
nieuwe add-ons uit. Door middel van het nieuwe externe waterre-

servoir kan de OptiMe gebruikt worden in situaties waar een vaste 
wateraansluiting niet mogelijk is. De bekerdispenser biedt ruimte 
voor 150 koffiebekers, houdt de koffiecorner netjes en zorgt voor 
een hygiënische werkomgeving voor medewerkers, klanten en 
gasten. Met het add-on betaalsysteem zijn alle mogelijke betaal-
systemen te koppelen, van cashless tot muntgeld. Dankzij deze 
nieuwe add-ons en de reeds bestaande melkkoeler en koppen-
warmer is het assortiment compleet en de OptiMe geschikt voor 
iedere situatie. 

OptiBean 4 Touch
Nieuw is de OptiBean 4 Touch. Deze is, ten opzichte van de 
OptiBean 3, voorzien van één extra instantcanister. Hierdoor zijn 
er meer receptcombinaties mogelijk. De ingrediënten in deze 
instantcanisters kunnen gebruikt worden voor recepten met 
topping, chocolade, suiker, instant (decafé) koffie of soep. Door 
bijvoorbeeld het extra canister te vullen met suiker behoren losse 
suikerzakjes tot het verleden. Of vul het met instant koffie om 
sneller (thermos)kannen koffie te zetten. De OptiBean 4 Touch is 
hiermee de ultieme krachtpatser in het bean-to-cup segment.

www.animo.eu 
Horecava: 12.612
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booq QR-bestellen: De gastvrije oplossing 
voor personeelstekort 
Het personeelstekort in de horeca dwingt ondernemers tot 
andere vormen van gastvrijheid en service. booq QR-bestel-
len van Eijsink is hét antwoord op het personeelstekort en de 
ideale oplossing om je service en omzet te verhogen. Deze voor 
de Horecava Innovation Award 2020 genomineerde oplossing 
werkt heel eenvoudig: gasten scannen een QR-code met hun 
smartphone en kunnen direct online bestellen. Het is niet nodig 
een app te installeren, naar een website te navigeren of in te 
loggen. 

“Het mooie van booq 
QR-bestellen is dat online 
en offline service elkaar 
versterken” vertelt Rene 
Eijsink, Commercieel direc-
teur van Eijsink. “Gasten 
hoeven niet te wachten op 
een beschikbare medewer-

ker, 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 bestel-
lingen 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.“

Volledig geïn-
tegreerde QR- 
oplossing
Het innovatieve booq 
QR-bestellen biedt overal 
ongekend veel nieuwe 
mogelijkheden: op het 

terras, in het theater, de snackbar of als roomservice in hotel-
kamers. Zelfs op plekken waar de personele bezetting voorheen 
ingewikkeld was, zoals bij strandbedden. Eijsink: “Uniek aan onze 
QR-oplossing is dat deze volledig integreert met je kassa, bar-/
keukenschermen, webshop, bestelzuil en backoffice. Bovendien 
zit booq QR-bestellen vol slimme opties waaronder cross- en 
upselling via pop-ups in het bestelproces, meertaligheid, dark- 

mode en verschillende betaalmethodes zoals iDEAL, creditcard of 
boeken op kamer.”

Praktijksucces
Diverse ondernemers zijn inmiddels al overtuigd dat booq QR- 
bestellen dé manier is om hun service te verrijken. Esgo Kuiper, 
eigenaar van De Eendracht in Abcoude, zegt: “Op dit moment 
worstelt een flink deel van de horeca met een personeelstekort. 
booq QR-bestellen is hierbij een zeer welkome oplossing. Bij 
uitstek geschikt voor de ‘verborgen seizoenen’, de onverwacht 
drukke momenten buiten de zomer om wanneer je bezetting er 
niet op berekend is. De investering en het maandbedrag zijn een 
no-brainer, dit heb je zo terugverdiend.”

booq QR-bestellen is één van de booq 
Bricks: het overkoepelende platform 
booq, ontwikkeld door Eijsink, biedt 
namelijk nog veel meer mogelijkheden. 
Van de slimste kassa tot de meest 
gebruiksvriendelijke personeelsplanner 
en van bestelzuilen en narrowcasting 

tot commissievrije tafel reserveringssoftware.

Je vindt Eijsink tijdens de Horecava in Hal 1 (standnummer 
01.450) en Hal 8 (standnummer 08.109).

www.booqonline.nl/qr-bestellen 
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Besparing tot 60% met VITO frituurolie-
filters
VITO is natuurlijk bekend als de uitvinder en producent van 
VITO® Frituuroliefilters. Het bedrijf is sinds 2002 op de markt 
en levert hogedrukfilters van een hoogwaardige Duitse kwali-
teit. 

De werking is zeer eenvoudig. Men plaatst de VITO® in de friteu-
se. Voor elke friteuse is er overigens een model beschikbaar. Na 
3,5 min (V 80) of 5 min (V 50 en V 30) is de frituurolie gereinigd 
van alle zweef- en koolstof die de afbraak van de olie veroorzaken. 
Automatisch wordt dan de houdbaarheid van de frituurolie ver-
lengd omdat het afbraakproces vertraagd wordt. De aantoonbare 

besparing is 40% tot 60%. Bovendien 
komt het de kwaliteit en de smaak ten 
goede wanneer men de olie minstens 
een keer per dag een keer onder hoge 
druk filtert. Johan Wijnja van VITO: ‘We 
verheugen ons in het feit dat vakmensen 
dit apparaat waarderen en ons daarvoor 
beloond hebben met zeer prestigieuze 
awards en eervolle vermeldingen zoals 
o.a. Euro Toques en Gulfood award.

Investering in no-time terug-
verdiend
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 voor de filters. De bespa-
ring op frituurolie is voor een cafetaria tussen de € 200 en € 500 
per maand. De terugverdientijd van de investering ligt tussen de  
4 maanden en een jaar. Bovendien bespaart men ook op werk-
zaamheden zoals vervangen van de olie en schoonmaken.

Revolutionaire Eco Grill
Op de VITO stand tijdens de Horecava wordt ook een nieuwe lijn 
grill apparatuur van Eco Grill gepresenteerd. 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. Bezoekers doen er goed aan even een bezoek te brengen 
aan stand 203 in hal 8. 
www.vito-frituuroliefilters.nl
Horecava: 8.203
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Hoblo is er voor oliebollenkraam en… 
 sterrenrestaurant
Totaalleverancier Hoblo is al decennialang specialist in hoog-
waardige horeca-apparatuur. Zeer sterk is het bedrijf in de 
persoonlijke benadering en het leveren van maatwerk. “Geen 
professionele keuken is hetzelfde. Vaak is er maar een be-
perkte ruimte en die moet zo optimaal mogelijk benut worden,” 
aldus John van den Heuvel. Of we het nu hebben over een 
hotelkeuken, een cafetaria of over een grootkeuken: Hoblo 
bedient iedere doelgroep in de horeca net zo makkelijk!

Hoblo is een bedrijf vol branchekennis en vakmanschap. Zeer 
positief in deze tijd is dat John van den Heuvel het klaarspeelt 
zelf contact te onderhouden met zijn klanten. John: “Het hebben 
van een goede relatie is inderdaad zeer prettig, omdat ik dan 
direct kan inspelen op de vraag die iemand heeft. We draaien al 
een behoorlijke tijd mee, vandaar dat we vaak aan één woord al 
genoeg hebben als het gaat om het inrichten van een professio-
nele keuken. We denken met plezier met iemand mee als het gaat 

om routing en keuken 
lay-out en kunnen 
de horecavakman 
zowel van dienst 
zijn met het ontwerp 
van de keuken als 
met de plaatsing en 
het onderhoud van 
apparatuur. Maar 
profs benaderen ons 
gelukkig ook als ze 
een los component 
nodig hebben. En als 

er onverhoopt een keertje iets mis gaat met een product, dan zijn 
we er vanzelfsprekend zo snel mogelijk om het probleem op te 
lossen. In dit kader is het trouwens aardig om te vertellen dat we 
ons serviceteam hebben uitgebreid.”

Ruim assortiment, sterke merken
Een zeer groot gedeelte van de producten die door Hoblo worden 
geleverd en geplaatst zijn gemaakt in eigen fabriek. A-merken als 
Silko, Winterhalter, Afinox, Arneg, Animo en Rational maken het 
assortiment compleet. “We zijn een groot voorstander uitsluitend 
te werken met merken die zich bewezen hebben. De keukenbri-
gade moet nu eenmaal kunnen vertrouwen op zijn keukenappa-
ratuur. Goed om te melden is dat we nu ook dealer zijn geworden 
van vaatwasmachines van Winterhalter, we zijn daar erg blij mee.” 

U kunt het eigenlijk zo ‘gek’ niet bedenken of Hoblo heeft het: van 
heteluchtoven tot oliebollenbakfornuis en van vriescel tot infra-
roodtunnel. De afzuiginstallaties van Hoblo zijn eveneens zeer 
bekend in horecaland. Hoblo maakt afzuigkappen in eigen fabriek 
die in combinatie met de in eigen beheer ontwikkelde afzuigboxen 

of koolfilterinstallaties de ideale afzuiging zijn voor uw keuken. 
Ook de frituur- en visbakovens van Hoblo zijn van topkwaliteit. En 
zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan met het noemen van 
producten. Wellicht is het handiger alvast een kijkje te nemen op 
de website!

www.hoblo.nl 
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Interieurtrend 2020:  Plantastic Future!
‘In ons vorige artikel in Marktaanbod Horeca hebben we het 
thema Escape Reality aangestipt. Een trend die zeker in de 
horeca veel gezien zal gaan worden. Want hoe heerlijk is het 
om tijdens het uitgaan te kunnen vluchten uit de dagelijkse 
snelheid en technische wereld. Aansluitend op deze trend is, 
misschien iets minder knallend, maar zeker net zo hot, een 
andere trend: Plantastic Future!’, aan het woord is Pauline de 
Schepper van Studio de Bruyn.

Elementen als verticale tuinen, dus veel groen, handgemaakte 
producten, prints met fantasiedieren en planten, duurzame en 
natuurlijke materialen in combinatie met warme, chique kleuren 
en elementen. Dat is deze trend in een notendop. Maar ook in-
houdelijk wordt men zich steeds meer bewust van het belang van 
het reduceren van onze foodprint. Led-verlichting, duurzame en/
of gerecyclede materialen, afval scheiden, lokale producten etc. 
Studio de Bruyn denkt graag mee met deze concepten en vertaalt 
deze naar het interieur, of het nu om een nieuw te bouwen project 
gaat of om een restyling.

Voor de restyling van Brasserie Zomaar in Purmerend maakte 
Studio de Bruyn een bijzonder ontwerp. Delen uit de bestaande 
winkel bleven gehandhaafd, maar er werden mooie aquatinten en 
warm roze toegevoegd voor een verassend resultaat!

Verhage Rotterdam-Nesselande
Pauline de Schepper: ‘Voor de vestiging van Verhage in Rotter-
dam-Nesselande maakten we na jaren een compleet nieuw plan. 

Niet alleen een restyling, nee, de gehele winkel werd zo’n beetje 
gesloopt en andersom opgebouwd. Met de ervaring en wijsheid 
van de afgelopen jaren bleek het qua routing tijdens de drukke 
dagen echt beter te zijn om de entree en daarmee ook de counter 
en trap naar de andere kant van de zaak te verhuizen. De behoef-
te aan een grotere kinderhoek resulteerde in een uitbreiding van 
de entresol met daarop een compleet klauterparadijs. De hele 
uitstraling en sfeer in de zaak sluit natuurlijk aan bij de nieuwe 
huisstijl van Verhage. Daarbij vormen de natuurlijke materialen als 
eikenhout, baksteen, glas en staal de basis. Door de hoogte van 
de vestiging in Rotterdam-Nesselande konden wij ons helemaal 
uitleven in een verticale tuin met mooie lange hangplanten tussen 
de natuurlijke verlichtingsarmaturen’.

Studio de Bruyn zorgde 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.
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Veel nieuwe projecten
Inmiddels wordt er gewerkt aan zo’n 6 Verhage vestigingen. Het 
gaat om nieuwe winkels en bestaande vestigingen die gerestyled 
worden. Na de restyling van Casino Diamond Palace in Rotter-
dam worden nu de plannen gemaakt voor Casino Sir Winston in 
Rijswijk. De Markthal in Rotterdam kan zich ook gaan voorberei-
den op een nieuw mooi groot restaurant waarvan het concept 
momenteel wordt ontwikkeld.

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 bekeken wat de opdrachtgever met zijn 

horecaproject precies 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, interieurarchitec-
tuur en de tekeningen ten behoeve van de nodige vergunningen. 
Pauline de Schepper heeft veel contact met de opdrachtgever en 
leveranciers van materialen. Gezamenlijk wordt het concept ont-
wikkeld waarbij zij zorgt voor de nieuwste materialen en de beste 
kleurcombinaties voor het ontwerp. Juist de variatie van opdrach-
ten is wat Studio de Bruyn kenmerkt.  

www.studiodebruyn.nl



Aanbieding
Kassa software vanaf 45,- p/m

mail of bel ons voor een 

vrijblijvende demo.

10 “ Kassasysteem inclusief bonprinter prijzen zijn exclusief BTW.

All in One Taurus Lite Kassasysteem

Het Kassa & Reserveringssysteem van 2019

Taurus Kassasystemen | Hanzestraat 29 | 7622 AX BORNE | tel : 0742670118 

 info@tauruskassasystemen.nl | www.tauruskassasystemen.nl 

799,-

Aanbieding

Bezoek ons:
standnr. 613 (Hal 12)

Wij maken graag 
een afspraak voor een 

demonstratie in  
onze showroom of bij  

u op lokatie!
Zaandam



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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VMS vaatwasmachinespecialist bij 
 uitstek

Voor elk horecabedrijf is het belangrijk voort-
durend te kunnen vertrouwen op zowel een 
hygiënisch als optisch schoon wasresultaat. 
Pannen, schalen, glazen, borden en bestek: 
alles moet er steeds opnieuw echt schoon 
zijn en er glanzend uitzien! VMS bedrijfsvaat-
wasmachines is een absolute vaatwasmachi-

nespecialist en denkt graag met u mee over het optimale vaat-
wassysteem voor uw keuken. Wilt u besparen op stroom, water 
en chemie? Heeft u behoefte aan meer snelheid? VMS voorziet u 
met alle plezier van een gedegen advies op maat. VMS levert een 
aantal betrouwbare merken voor elk budget. Of u nu op zoek bent 
naar een voorlader, doorschuiver, glazenspoelmachine met om-
gekeerde osmose of een andere specifieke oplossing: VMS levert 
en plaatst wat u echt nodig heeft. 
www.vaatwasmachinespecialist.nl

Nu ook blond bier op fust bij horeca-
bier.nl

Na de succesvolle lancering van Hore-
cabier Weizen introduceert horecabier.
nl nu ook een blond bier op fust van 20 
liter. Dit bovengistende bier (6.8% alc) is 
gemaakt met lichte moutsoorten zoals 
pilsnermout. Het heeft een heerlijk fris 
bitter/zoete dronk met bloemige aroma’s 
en een mooie volle schuimkraag. Ronald 
Bolhuis van Horecabier: ‘De Blond wordt 
zorgvuldig gebrouwen bij een geweldige 

brouwerij en is daarom fantastisch van smaak. Omdat wij in 
grotere volumes de Blond 20 liter fusten inkopen kunnen we deze 
aanbieden voor een zeer scherpe prijs. Hierdoor kunnen horeca-
ondernemers goede marges halen en tegelijkertijd hun gasten 
verrassen met een goede Blond.’
www.horecabier.nl

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

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



17

Taurus kassasystemen ontwikkeld vanuit behoeften horeca-ondernemers
De horecakassa- en reserveringssystemen van Taurus zijn direct tot stand gekomen vanuit de behoefte van horeca-onder-
nemers zelf. Het resultaat is een systeem dat eenvoudig is te bedienen maar toch zeer compleet is uitgerust. 
Martin Bosch van Taurus: ‘Onze nauwe contacten in de horecabranche 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 ontwik-

keld ‘voor de horeca door de horeca’. Met het kassasysteem van Taurus 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 programma’s, be-
taalpassystemen (eigen of derden), betaalautomaten, tapsystemen, weegschalen, barcode scanners, webwinkels en andere sites. Taurus 
levert ook modules voor hotel- en tafelreservering, afhalen, voorraad, tijdregistratie, facturatie en personeelsplanning.  
www.tauruskassasystemen.nl
Horecava: 02.207E

Grolsch lanceert Herfstbier 0.0% 
Grolsch introduceert met Grolsch Herfstbier 0.0% naar eigen zeggen als eerste grote brouwer een verantwoord alterna-
tief voor het najaar. Met deze introductie speelt Grolsch in op de groeiende populariteit van alcoholvrije bieren in Neder-
land. Consumenten maken bewustere keuzes en kiezen daarbij steeds vaker voor een alcoholvrij bier. Grolsch Herfst-
bier 0.0% is zacht zoet van smaak met het aroma van karamel en de subtiele tonen van chocola, rozijnen en koffie. 
Dankzij een unieke gistsoort en de modernste brouwtechnieken is Meesterbrouwer Guy Evers er opnieuw in geslaagd 
om op geheel natuurlijke wijze een smaakvol, alcoholvrij speciaalbier te brouwen.  
www.grolsch.nl

Nieuwe Miele vaatwassers voor de horeca
Afwassen in de horeca wordt nog makkelijker met de nieuwe vaatwassers met tankspoelsysteem van 
Miele. De bediening met touch display zorgt ervoor dat de horecamedewerker met één druk op de knop 
de afwas kan doen. Het waterverbruik daalt aanzienlijk vergeleken met de vorige generatie tankspoelers 
van Miele, namelijk tot wel 25%. Zo wordt in het Eco-programma de hoeveelheid spoelwater terugge-
bracht door een geoptimaliseerde waterstroom en door de volledig opnieuw ontworpen sproeiarmen. 
Hierdoor gebruikt de tankspoeler ook minder energie en reinigingsmiddelen. Dit zorgt ervoor dat bedrijfs-
kosten worden verlaagd. De bediening is vergelijkbaar met die van een smartphone en is daarom erg 
eenvoudig. Met reverse osmose komen de glazen zonder watervlekken uit de vaatwasser en dit maakt 
het poleren overbodig.
www.miele.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







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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Restaurantketen eazie opent 24e vestiging in Breda
Vanaf 1 oktober kunnen ook Bredanaars zich tegoed doen aan de gezonde maal-
tijden van eazie. Deze 24e vestiging is geopend in de pas vernieuwde Houtmarkt-
passage. Liefhebbers van gezonde en smaak-
volle maaltijden schuiven bij deze vestiging 7 
dagen per week aan in het restaurant of nemen 
maaltijden mee naar huis. Op korte termijn 
is het ook mogelijk om de gerechten thuis te 
laten bezorgen. Alle maaltijden worden à la mi-
nute bereid met verse ingrediënten, die de gast 
zelf heeft uitgekozen. Dat eazie een succesvol 
en snelgroeiend concept is, is niet onopge-
merkt gebleven: onlangs werd de healthy food 

restaurantketen door GfK in een onafhankelijk onderzoek onder duizenden consumenten verkozen tot 
‘Beste fastservice formule van Nederland’.

 


 





 








The Amsterdam Coffee Festival biedt ultieme koffiebeleving
Koffie, smaak, stijl en statements. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van The Amsterdam Coffee 
Festival. Op vrijdag 13 maart opent ACF zijn deuren voor het grote publiek in de Westergasfabriek in 
Amsterdam. Op dit event komen alle facetten rondom de wereld van koffie volledig tot expressie zoals 
trends, barista’s, kampioenschappen, latte art, talks en muziek. Op 13 maart tot 17.00 uur zijn alle 
koffieprofessionals van harte welkom, daarna gaan de deuren open voor alle koffieliefhebbers.
www.amsterdamcoffeefestival.com

Van Bruggen Thee introduceert de Theeschijf
Koffie- en theespecialist Van Bruggen uit Deventer lanceert een nieuwe theepresentatie: De Thee-
schijf! Verfijnde theesoorten geserveerd op een robuust beukenhouten schijf. Handgemaakt en spe-
ciaal ontwikkeld voor horecagelegenheden die op een onderscheidende manier thee willen serveren.

‘Steeds meer horecabedrijven ontdekken de toegevoegde waarde van een uitgebreide theekaart 
en serveren hun klanten graag speciale theesoorten. Daarnaast is de high tea een moment van de 
dag die populairder wordt bij de consument. De Theeschijf past uitstekend in dit plaatje omdat je zo 
gemakkelijk 6 soorten thee kan aanbieden zonder dat het een hele tafel in beslag neemt,’ vertelt Axel 

van Bruggen, eigenaar Van Bruggen Koffie en Thee.

Ideale manier van thee serveren
Het idee is even eenvoudig als efficiënt. Zet de theeschijf op tafel en iedereen, ook de koffiedrinkers gaan kijken en snuffelen aan de thee. 
Door de ronde vorm kan iedereen op tafel de theeschijf gemakkelijk zien en gebruiken. De theeschijf neemt weinig ruimte in beslag in 
vergelijking met andere modellen. De Theedrager is compleet met een verfijnde selectie van zes theesoorten. Er is keuze op de webshop 
uit ruim 150 verschillende theesoorten. Van Champagne thee tot verwarmende Chai thee. Met de Theeschijf richt Van Bruggen Thee zich 
met name op de betere horecagelegenheden als grand-cafés, hotels en restaurants en bedrijven die klantenservice hoog in het vaandel 
hebben.  
www.vanbruggenthee.nl



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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Nieuwe website Hakvoort Professional
Hakvoort Professional heeft de nieuwe website www.hakpro.nl gelanceerd. Daar wordt de kennis die Hakvoort 
Professional in ruim 50 jaar heeft opgedaan, gedeeld met de bezoekers door middel van uitgebreid online 
advies, blogs en keukenprojecten. De bezoeker krijgt via de nieuwe website dezelfde ervaring als offline in de 
showrooms. De adviseurs van Hakvoort Professional zitten achter de chat om ervoor te zorgen dat de juiste 
apparatuur wordt aangeschaft die aansluit bij de specifieke keukenwensen. De professionals van Hakvoort weten 
alle ins en outs van de apparatuur. Iedere klant kan hierdoor rekenen op het beste advies bij zijn aankoop.

Webshop
De grootste voorraad horeca apparatuur van Nederland is in de vernieuwde webshop te vinden. Ruim 91% van het assortiment van 
Hakvoort Professional wordt uit voorraad en de volgende dag bij de klant geleverd. De webshop is een online showroom met ruim 10.000 
apparaten die eenvoudig te bestellen zijn. Op hakpro.nl zetten horeca ondernemers en chef-koks de deuren van hun keuken open en delen 
hun keukengeheimen. De website biedt de gelegenheid om binnen te kijken bij concullega’s. Met fotorapportages en interviews, laten zij 
hun keuken aan het publiek zien. Ze delen hun successen en geven tips. Regelmatig zullen er blogs verschijnen die voor verdieping en 
inspiratie zorgen. 
www.hakpro.nl

Sectordeal horeca Den Haag: uit de bijstand en baan in de Horeca
Maar liefst 47 horecabedrijven in Den Haag hebben samen met Antoine Defesche, directeur Horeca Academie, 
op dinsdag 15 oktober de sectordeal horeca, hospitality en toerisme ondertekend. 

Er zitten momenteel 27.000 mensen in de bijstand in Den Haag. Het doel van het actieplan Werkoffensief 500+ 
van de gemeente Den Haag is om in de komende twee jaar ten minste 500 mensen per jaar uit de bijstand te 
krijgen. Dit doel moet worden bereikt door actief bedrijven, beroepsopleiders, gemeente Den Haag, branche 

instituten, scholingsfondsen, koepelorganisaties en andere relevante partijen te betrekken bij het plan. Bedrijven tekenen hiervoor de deal 
waarbij zij aangeven één of meerdere banen, scholingsmogelijkheid of actieve begeleiding te bieden om mensen uit de bijstand te krijgen.

Groot personeelstekort horeca
<Plat> Hoewel horeca een droombaan is voor velen, is er nog steeds een groot tekort aan goed geschoolde en geschikte medewerkers in 
de horeca. De Horeca Academie is positief over de sectordeal en gelooft erin dat het mes aan twee kanten snijdt als het gaat om het kop-
pelen van het tekort aan medewerkers in de horeca en werkzoekenden. Op deze manier kunnen de gemeente Den Haag én slimme horeca 
ondernemers gezamenlijk heel veel meters maken.
www.horecaacademie.nl

VISwijzer opgenomen in EKO/Green Key-keurmerk  
Green Key en Stichting EKO-keurmerk hebben de handen ineengeslagen om samen tot een keur-
merk te komen voor horecaondernemingen. Het nieuwe EKO/Green Key-label, waar de VISwijzer in 
meegenomen is, werd onlangs als eerste aan Gasterij Wasven in Eindhoven uitgereikt tijdens een 
horeca-netwerklunch.  Bij de bijeenkomst was Good Fish Foundation aanwezig om een presentatie 
te geven over het gebruik van de VISwijzer. De aanwezigen leerden meer over het maken van een 
juiste viskeuze. Zo werd het belang van het kijken naar de herkomst én de vangst- of kweektech-
niek benadrukt, die verplicht op de verpakking moet staan. Vervolgens kan op de website www.
goedevis.nl of via de VISwijzer-app gekeken worden hoe de vis scoort. 
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Hoe verleid je de gast van de toekomst? Ontdek het 
tijdens hét event voor professionals in de wereld van 
buitenshuis eten, drinken en slapen. Laat je inspireren 
door de nieuwste innovaties en trends op Horecava 2020. 
Ben jij erbij?
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