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Fraaie en comfortabele nieuwe terras-
stoelen in 2020 collectie Okido
Voor het terrasseizoen 2020 heeft Okido een gevarieerde en 
fraaie collectie terrasmeubilair samengesteld. Hierbij staan 
comfort en functionaliteit voorop. Het terras is immers de ultie-
me blikvanger voor iedere horecagelegenheid. Okido heeft voor 
het nieuwe seizoen een aantal mooie, comfortabele stoelen aan 
de collectie toegevoegd. 

De stoel Loft is een trendy kunststof stoel die ieder terras een 
mooie uitstraling zal geven. De stoel is stapelbaar en leverbaar 
in vijf hippe kleuren: olijfgroen, donkergrijs, taupe, zwart en wit. 
Terrasstoel Loft is geschikt voor binnen en buiten. 

Blikvangers nieuwe terrasseizoen
De aluminium stoelen Faya en Milena zijn de blikvangers binnen 
de 2020 collectie. Deze beschikken over een hoogwaardig rattan 
vlechtwerk en zijn stapelbaar. De stoelen zijn leverbaar in de po-
pulaire bamboe kleur. De stoel Madrid is met zijn moderne uitstra-
ling niet meer weg te denken uit de collectie en is daarnaast ook 
als barkruk leverbaar. Daardoor kan op het terras met verschillen-
de hoogtes gewerkt worden. De gevarieerde collectie biedt veel 
mogelijkheden voor een prachtige uitstraling van het terras. 

Goede styling heel belangrijk 
Elke seizoen vraagt om een nieuwe kaart, een frisse wind en het 
opnieuw uitvinden van uzelf en uw bedrijfsconcept. Hoe kunt 

u het 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
Uit onderzoek is gebleken dat een gast in eerste instantie vanuit 
de onderbuik handelt. ‘Sfeerbeleving’ is the magic word. Dit slaat 
uiteraard op de service van de medewerkers maar meer nog op 
de aanblik en uitstraling van uw bedrijf. Het 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, zo-
dat 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.  

Bij Okido weet men dat een goede styling van uw interieur en ter-
ras een must is voor de gastbeleving. En het betaalt zich dubbel 
en dwars terug! Okido Horeca- en Projectinrichting bedenkt graag 
samen met u wat de mogelijkheden binnen uw budget zijn en 
komt ongetwijfeld met slimme tips. Okido’s stylisten kennen de 
nieuwste trends, waardoor u uw concurrenten een slag voor bent. 

De terrascollectie is volledig uit voorraad leverbaar en bijzonder 
scherp geprijsd. Voor ieder budget zijn er goede mogelijkheden 
om een mooi terras samen te stellen.  

www.okidobv.nl
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Ruime collectie harmonicadoeken bij Garden online
De Garviks harmonicadoeken van Garden online zijn gemaakt van waterdicht po-
lyester en voorzien van een Dupont teflon laag ter bescherming. Het dicht geweven 
harmonicadoek 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 UV-licht tot ca. 97%. De harmonicadoeken van Nesling en Garviks 
zijn gemaakt van een zeer sterk geknoopt HDPE doek. Deze bieden tot 95% be-
scherming tegen schadelijke UV stralen en geven verkoeling bij warm weer.  
Tevens zijn de doeken eenvoudig te reinigen en schimmelwerend. Met de bijge-
leverde montage handleiding is het harmonicadoek eenvoudig te installeren.  
Deze doeken zijn verkrijgbaar in de kleuren antraciet, gebroken wit of zand. 

www.gardenonline.nl

Ruime collectie parasols van Glatz
Een Glatz parasol garandeert perfectie. Zowel in het design van de parasol als in de afwerking van 
de details. Met meer dan 100 jaar ervaring in het ontwikkelen van parasols heeft het Zwitserse Glatz 
een ruime collectie parasols opgebouwd. Zowel bij de stokparasols als bij de vrijhangende parasols 
staat bedieningsgemak en design voorop. Glatz maakt gebruik van polyester stoffen in verschillende 
kwaliteitsklassen. De modellen uitgevoerd in polyester stofklasse 4 staan voor hoogwaardige kwaliteit 
en een zeer hoge kleurechtheid.
www.glatz.ch

Hendi Lounge Heater 
De Hendi Lounge Heater zorgt voor een snelle en aangename warmte op het terras tijdens koude dagen of avonden. De 
Lounge Heater heeft een compact ontwerp met een deur om eenvoudig de gasfles te kunnen vervangen. Dankzij de twee 
wielen is de Lounge Heater gemakkelijk te verplaatsen. Deze terrasverwarmer van Hendi heeft een omvalbeveiliging, vlam-
bewaking en vlambeschermer voor optimale veiligheid.
www.hendi.eu

Verwarmde terraskussens van Homint 
Het verwarmen van je terras kan al snel in de papieren lopen, om nog 
maar over de CO2-uitstoot te zwijgen. Homint heeft de oplossing met 
verwarmde terraskussens. Deze unieke kussens zorgen ervoor dat 
gasten niet alleen comfortabel, maar ook warm zitten. De verwarmde 
kussens kunnen terraswarmers op gas of elektrische warmtestralers 
volledig vervangen. De kussens zijn in vele modellen en op maat lever-
baar. U kunt een demonstratie aanvragen via info@homint.nl 
www.homint.nl
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Wesdijk Homestyle: specialist in 
 horeca-overkappingen en winterterrassen
Op het gebied van horeca terrasoverkappingen en de inrichting 
van winterterrassen is er heel erg veel mogelijk. Bij Wesdijk 
Homestyle, toonaangevend leverancier van horeca terras-
overkappingen en serres, weten ze daar alles van. Stef Wesdijk 
legt graag aan horecaondernemers uit hoe zij het hele jaar door, 
dus vier seizoenen lang, extra omzet kunnen genereren dankzij 
hun terras.

Stef Wesdijk: ‘Wij zijn gespecialiseerd in vaste- en schuifbare 
horeca terrasoverkappingen, horeca serres en ook speciale win-
terterrassen. Een terrasoverkapping vergroot de horeca gelegen-
heid en zorgt voor een langere bezetting van het horecaterras. 
Niet alleen bij mooi weer maar ook bij dalende temperaturen is 
het zeer aangenaam verblijven onder een terrasoverkapping. Het 
verhoogt de omzet aanzienlijk. Een terugverdientijd van 1 jaar is 
heel gebruikelijk. En het garandeert de gasten tot ’s-avonds laat 
een aangenaam verblijf op het terras. En heel belangrijk: onze 
overkappingen en serres bieden horecaondernemers de mogelijk-
heid om aanzienlijk meer gasten te kunnen ontvangen’. 

Montage en service op hoog niveau
Een veel gehoorde klacht van horeca ondernemers betreft de 
snelheid en opvolging als er een storing ontstaat in de terras-
overkapping of zonwering. Wesdijk: ‘Als geen ander begrijpen wij 

dat het voor horecaondernemers cruciaal is dat zij hun winterter-
ras ten alle tijden kunnen gebruiken. Om hun die zekerheid te ga-
randeren biedt Wesdijk Homestyle op alle producten standaard 5 
jaar volledige garantie en service. En mocht er toch een probleem 
ontstaan met de terrasoverkapping of zonwering dan wordt dit 
zo snel mogelijk opgelost. Wij werken met vakkundig opgeleide 
eigen montageteams die garant staan voor een optimale monta-
ge en service’. 

Projectbegeleiding van ontwerp tot realisatie
Een goed plan voor een nieuw (winter)terras begint met het juiste 
advies. Omdat elk bedrijf en iedere situatie uniek is komt de 
terrasoverkapping specialist van Wesdijk eerst geheel vrijblijvend 
op bezoek bij de locatie voor een uitgebreid advies op maat. Als 
dat nodig is kan men ook de benodigde details voor een eventuele 
vergunningaanvraag verzorgen. 

Trend in horeca: meer grote groepen 
 ontvangen
Stef Wesdijk: ‘Een af te sluiten buitenterras biedt de mogelijkheid 
meer groepen te ontvangen. Dat is echt een trend. Steeds vaker 
hoor ik in gesprekken met horecaondernemers dat zij daarin grote 
kansen zien om meer omzet te draaien. Binnen is de ruimte nu 
eenmaal vaak beperkt. Buiten is dat vaak heel anders en kunnen 
er in sommige gevallen zomaar 100 extra stoelen worden gereali-
seerd. Een terrasoverkapping vergroot dus de horecagelegenheid, 
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biedt gasten het comfort om het hele jaar door van het terras 
te kunnen genieten en geeft daarnaast de mogelijkheid om een 
aparte ruimte te reserveren voor bijvoorbeeld een bruiloft of be-
sloten feest. Terwijl de horecaondernemer tegelijkertijd de vaste 
klanten kan blijven ontvangen’. 

Winterterras projecten
Wesdijk: ‘Wij hebben door decennialange ervaring al met vele 
horeca ondernemers samengewerkt in het realiseren van een 
kwalitatief hoogwaardig winterterras. Ik geef hier graag wat 
voorbeelden van een aantal toonaangevende horecaprojecten 
die wij in het verleden samen met onze klanten hebben mogen 
realiseren’.

Grand Café de Bocht in Wernhout 
Bij Grand-Café de Bocht in het Brabantse Wernhout 
monteerde Wesdijk dit jaar een nieuwe horecaserre 
voorzien van o.a. een schuifbare terrasoverkapping 
met PVC doek met geïntegreerde dimbare LED verlich-
ting, buitenkeuken, automatische entreedeuren, schuif-
bare windschermen, ritsscreen zonwering, aluminium 
kozijnen en een glazen entree-overkapping. 

Afsluitdijk Wadden Center Friesland
Het Afsluitdijk Wadden Center is in 2018 geopend en 
biedt een totaalbeleving van Unesco Werelderfgoed de 
Waddenzee. Door horecabedrijf Eten en Drinken Skom 
is Wesdijk uitgenodigd voor het realiseren van een win-
terterras van 33 x 5 meter voorzien van een zesdelige 
schuifbare terrasoverkapping. Deze is uitgevoerd met 
transparante vensters, aluminium kozijnen en open-
slaande deuren. Tijdens het bezoek aan het centrum 

kunnen de gasten comfortabel genieten op het overdekte terras 
van het schitterende uitzicht over het IJsselmeer.

Hotel Schimmel / Brasserie 1885 in 
 Woudenberg 
Hotel Schimmel / Brasserie 1885 is gevestigd in Woudenberg 
in de provincie Utrecht. Ooit in 1885 begonnen als eenvoudige 
stationsrestauratie is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een 
3 sterren hotel en à la carte restaurant. Bij de renovatie in 2018 
monteerde Wesdijk een glazen horecaserre van 20 x 6 meter 
voorzien van geïntegreerde zonwering, volglas schuifwanden en 
terras windschermen.

Maatwerk advies en inspiratie
Stef Wesdijk: ‘Deze praktijkvoorbeelden geven een goed beeld 
van ons ruime aanbod in vaste- en schuifbare horeca terras-
overkappingen, schuifbare windschermen, glazen schuifwanden 
en horecaserres. Wij maken heel graag een afspraak met hore-
caondernemers om hen een persoonlijk advies te geven over de 
diverse mogelijkheden. Dat kan op locatie maar natuurlijk ook 
in onze uitgebreide showroom in Nieuwerkerk in Zeeland. Daar 
krijgen ze een totaal overzicht van de laatste ontwikkelingen in 
horeca terrasoverkappingen en zonweringen’.
 
Voor meer voorbeelden van door Wesdijk Homestyle gerealiseer-
de horecaprojecten kijkt u even op de website. 

www.wesdijkhomestyle.nl



Bezoek ons:
standnr. 613 (Hal 12)

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

Wij weten als geen ander dat u niet zit te wachten 
op ingewikkelde ongediertebestrijdingssystemen. U 
gaat juist voor gemak, betrouwbaarheid en 
kwaliteit. En dat is precies wat wij u kunnen bieden. 
Met 5-in-1 worden de 5 meest voorkomende 
ongedierte binnen uw branche bestreden.

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

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

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

The Experts in Pest Control
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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 leunhoogte van 108 
cm. Dankzij de kunststof afwerking van de poten is de tafel zowel 
binnen als buiten 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 alumini-
um onderstel kan optioneel worden gepoedercoat in matzwart of 
hoogglans zwart.

www.njoj.nl

Comfortabel én behaaglijk buiten zitten 
met zitkussen Stoov
Steeds meer terrassen bieden hun gasten een warm welkom met 
een Stoov warmtekussen. Het Stoov warmtekussen verwarmt 
door middel van een oplaadbare batterij en verbruikt maximaal 12 
Watt. Ter vergelijking; traditionele terrasverwarming verbruikt tot 
wel 100 keer meer. 

De temperatuur van het 
Stoov warmtekussen kun 
je zelf instellen. Stoov 
verwarmt mensen in plaats 
van de lucht. Dankzij het 
zachte verwarmde kussen, 
gemaakt van stevig en 

waterafstotend materiaal, is het een zeer geschikte metgezel op 
het terras, op het kleed bij een kampvuur of op de boot. 

Stoofje
Dankzij het Stoov warmtekussen zitten uw gasten er lekker 
warmpjes bij. Ook als zij op wat frissere momenten van uw hore-
caterras willen genieten. Oprichter en bedenker Teun van Leijsen: 
,,Ik had nog zo’n stoofje staan van mijn opa en ineens bedacht ik 
me dat ons warmtekussen het stoofje van de toekomst is. Door 
de ‘f’ te vervangen door de ‘v’ krijgt het merk een internationale 
uitstraling, want de ambities van Stoov reiken verder dan alleen de 
Nederlandse markt.’’ 

Dutch Design  
Het Stoov warmtekussen is 40 bij 40 cm en is voorzien van een 
wasbare kussenhoes die je gemakkelijk af kunt ritsen. De warm-
tekussens zijn op dit moment in 3 kleuren verkrijgbaar: charcoal 
(zwart), graniet (grijs) en ashe (beige). Speciaal voor de horeca 
heeft Stoov een docksysteem ontwikkeld waarin alle kussens 
eenvoudig kunnen worden bewaard terwijl ze zichzelf draadloos 
opladen.  

www.stoov.com

Thema: Het terras
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Nominaties Horecava Innovation Award 
2020 zijn bekend
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 
selecteerde uit ruim 170 
inzendingen in vier catego-
rieën zestien kanshebbers 
op de titel. Op maandag 
13 januari 2020, tijdens de 
opening van de Horecava 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 Innovation Award 2019
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PROEF 
DE TOEKOMST
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?

19_HOR_C0802_KV-Horecava2020_A4_210x297.indd   1 28-11-19   10:52



13

Het personeelste-
kort in de horeca 
dwingt onderne-
mers tot andere 
vormen van gast-
vrijheid en service. 
QR-bestellen is 
eenvoudig: gasten 
scannen een 

QR-code met hun smartphone en kunnen direct online bestellen. 
Het is niet nodig een app te installeren, te navigeren naar een 
website of in te loggen. “Het mooie van booq QR-bestellen is dat 
online en offline service elkaar versterken”, vertelt commercieel di-
recteur René Eijsink. “Geen wachttijd meer voor gasten, meer rust 
voor je team, en extra flexibiliteit en omzet voor de ondernemer. 
En deze digitale medewerker is nooit ziek of op vakantie. Doordat 
de bestellingen gewoon door de bediening uitgeserveerd worden, 
kun je nog steeds echt het verschil maken met een vriendelijke 
glimlach. Scannen, bestellen, betalen en klaar!“

Enige geïntegreerde 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 hotelkamers. Zelfs op plekken waar de 
personele bezetting voorheen ingewikkeld was, zoals bij strand-
bedden.  
eijsink.nl/innovatie

Nominatie Horecava Innovation Award voor booq QR-bestellen van Eijsink 
booq QR-bestellen van Eijsink is genomineerd voor de Horecava Innovation Award 2020. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste innovaties 
in de Nederlandse food service branche.  

Uitgebreide voorraad gereviseerde verpakkingsmachines bij Multivac
Werkt u in een markt met kleine marges en moet u uw uitgaven goed in de gaten 
houden? Of wilt u snel over een verpakkingsmachine beschikken? Dan kan het interes-
sant zijn een tweedehands volledig gereviseerde verpakkingsmachine aan te schaffen. 
Multivac heeft een uitgebreide voorraad machines die gereviseerd zijn of als demonstra-
tiemodel in showrooms of op beurzen hebben gestaan. De kans is groot dat u binnen 
die voorraad de door u gewenste machine vindt. En uiteraard kan Multivac deze snel 
leveren. Het tweedehands assortiment bestaat uit vacuüm kamer- en dieptrekverpak-
kingsmachines, traysealers, etiketteer- en kwaliteitscontrole apparatuur en portioneer- 
en slicing machines. De origineel gereviseerde machines zijn voorzien van het ProSelec-

tion-keurmerk. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de machines geheel gereviseerd zijn met originele Multivac onderdelen.
www.gebruiktemultivac.nl

WWW.HORECAMENUBORDEN.NL

LED MENUKAST SET ZWART
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



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

WWW.GEBRUIKTEMULTIVAC.NL

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.

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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Bundeling krachten Horecava en NVLG
De Nederlandse Vereniging Leveranciers van Grootkeukenappa-
ratuur (NVLG) en de Horecava gaan samenwerken om onder-
nemers te inspireren en hen te voorzien van de meest actuele 
informatie rondom het inrichten van een professionele keuken. Dit 
zal gebeuren via de platforms Grootkeuken.nl en Horecava.nl.

De NVLG, initiatiefnemer van Grootkeuken.nl, ziet dat er steeds 
meer behoefte is aan kennis in deze veranderende markt. Vanuit 
deze waarneming is het kennisplatform Grootkeuken.nl geboren. 
Daar vinden bezoekers alle informatie die zij nodig hebben bij het 
inrichten van een grootkeuken. Denk bijvoorbeeld aan het selec-
teren van specifieke benodigde apparatuur, maar ook aan actuele 
wetgeving waar rekening mee gehouden moet worden. Naast 
kennis biedt het platform ook inspiratie op het gebied van trends 
en ontwikkelingen.

Horecava: nieuwste innovaties
Een platform dat al decennia bekend staat om het inspireren van 
haar bezoekers is de Horecava. De populaire beurs trekt jaar na 
jaar duizenden bezoekers die zich laten inspireren rondom de 
nieuwste innovaties op het gebied van eten, drinken en slapen. 
Het is dus niet meer dan logisch dat de partijen de handen ineen-
slaan om kennis te bundelen en de markt zo optimaal mogelijk te 
informeren. Het partnership 
zal bestaan uit het delen van 
expertise in de vorm van con-
tent. Zowel op de beurs, Groot-
keuken.nl, Horecava.nl, als in 
het online magazine Scoops. 
Daarnaast zullen de partijen 
een gezamenlijk onderzoek 
uitzetten om inzicht te krijgen 
in de relevante ontwikkelingen 
die spelen binnen de grootkeu-
kentechniekbranche. 

Café Nieuw Amsterdam in rijks-
monument West Indisch Huis
Amsterdam is een echte hotspot rijker. In het Rijksmonument het 
West Indisch Huis is Café Nieuw Amsterdam geopend. Voormalig 
wijnlokaal Stuyvesant is omgetoverd tot een eetcafé waar je de 
sfeer van een oud Amsterdamse kroeg echt kunt proeven. 

Gasten kunnen er terecht voor een goed getapt biertje of een lek-
ker broodje bal. Maar ook, dagelijks vanaf 10 uur, voor een perfect 
gezette koffie, een lekker lunchgerecht of een overheerlijk diner. 
Veel gerechten van de avondkaart zijn trouwens ook overdag te 
bestellen. 

Ontmoetingsplek voor de Amsterdammer
Teun Vermaas: ‘Iedereen die wij spreken kent het West Indisch 
Huis als locatie, maar bijna niemand is er wel eens binnen ge-
weest. Daar willen wij verandering in brengen. Op deze prachtige 
centrale verbindingsplek tussen Oost en West moet Nieuw Am-
sterdam een ontmoetingsplek worden voor de Amsterdammer.’ 

De historie van het West Indisch Huis gaat terug naar de 17e 
eeuw waarin Peter Stuyvesant, één van de bevelhebbers van de 
West-Indische Compagnie, opdracht gaf tot de bouw van het fort 
Nieuw Amsterdam, wat later New York werd. Nu, bijna vierhon-
derd jaar later, biedt het monumentale pand ruime vergaderzalen, 
sublieme catering, een Café Restaurant en bovenal een bijzondere 
omgeving voor uiteenlopende evenementen.

www.cafenieuwamsterdam.nl
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Wij maken graag 
een afspraak voor een 

demonstratie in  
onze showroom of bij  

u op lokatie!
Zaandam

Met één druk op de knop twee soorten  
sinaasappelsap
Het Eindhovense merk Espressions komt met een geheel Ne-
derlandse ontwikkeling: de Juicer. Het is een citruspers waar-
van de perskegel zó is ontworpen dat met een simpele druk op 
de knop dezelfde sinaasappel een ander sap oplevert.  

Het streven was om een iconische maar ook oerdegelijke citrus-
pers te ontwikkelen. Vijf jaar later, in nauwe samenwerking met 
het vermaarde ontwerpbureau VanBerlo uit Eindhoven en de 
Noord-Hollandse fabrikant van professionele koffieapparaten 
Bravilor, is de Juicer een feit.  

Innovatieve perskegel
De karakteristieke roestvrijstalen kegel is zo vormgegeven dat 
wanneer deze met de klok mee draait er een ander citrus-sap 
verkregen wordt dan wanneer hij tegen de klok in draait. Fris en 
helder sap versus romig en vezelrijk. Nóg een voordeel van de 

innovatieve perskegel: het 
laten zitten van de bittere 
vruchtkern in de schil. Dit 
levert een zachtere smaak 
op. Naast deze unieke 
functionaliteit en een 
tijdloze vormgeving hebben 

de makers ook oog gehad voor een aantal praktische zaken zoals 
een snelle reiniging en een stille en onverslijtbare motor. De Juicer 
perst razendsnel en moeiteloos citrusvruchten én granaatappels. 

De Juicer speelt in op de groeiende vraag naar duurzame kwali-
teit. Hij is langdurig getest op vele jaren van intensief gebruik. Ook 
de professionele motor en sterke aandrijving staan garant voor 
levenslang plezier.  
www.thejuicer.eu
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Inspririum Amsterdam: Next level in 
 hospitality
Met een spectaculaire show is Inspirium Amsterdam offici-
eel geopend in het bijzijn van alle 19 Inspirium partners en 
VIP-gasten. Eén voor één werden de partners gepresenteerd 
aan het aanwezige publiek waarbij zij ieder hun puzzelstuk 
plaatsten in de speciaal gecreëerde Inspirium wand. Deze staat 
symbool voor de samenwerking en synergie tussen alle Inspiri-
um partners. Het moment werd verzegeld met een knal, confet-
ti, muziek en het proosten op ‘the next level in hospitality’.  

Na het officiële moment kregen alle gasten de kans om de 
verschillende belevingswerelden met eigen ogen te zien en een 
 praatje te maken met de partners. De positieve geluiden en 
lachende gezichten duidden op een geslaagde avond. Inspirium 
Amsterdam is na Breda de tweede locatie en volgens de initiators 

een volgende stap in de toekomst van hospitality. Negentien part-
ners met ieder hun eigen expertise op het gebied van hospitality 
komen samen onder één dak en werken gezamenlijk aan totaal-
oplossingen voor de juiste invulling van gastvrijheid. 

Optimale gastvrijheidsbeleving
Inspirium was dan ook niet zomaar een droom, maar een hel-
dere visie op hoe klanten nog beter geholpen kunnen worden in 
hun zoektocht naar de optimale gastvrijheidsbeleving voor hun 
gasten. Zo ontwikkelde Inspirium Breda zich al eerder tot het plat-
form dat het nu is. Waar inspiratie, beleving en kennis geboden 
wordt op het gebied van gastvrijheid. En dat is al lang niet meer 
voorbehouden aan de horeca. Alle professionals in de zorg, retail, 
leisure, office en het onderwijs die zich bezighouden met gast-
vrijheidsbeleving, ervaren het synergetische effect van ‘sharing 
success and happiness’. Inspirium Amsterdam brengt dit alles 
naar een nóg hoger niveau. Kom langs voor een bezoek aan deze 
dynamische locatie aan het IJ en ervaar het zelf bij ‘the next level 
in hospitality’. 

www.inspirium.nl

De partners in Inspirium Amsterdam:  BKS | Bulsink | Coram | De 
Keyzer Zekerheid | Eijsink | Häfele | Hydrozorg | Incatro Room 
Acoustics | Van Duijnen Horeca Service | Kinly | Lavazza | Lensen 
| Miwo | SA Wear | Satelliet | Ton Hagedoorn - part of Interhal | 
Utilicht | VHC Jongens | Winkelmanagement



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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Groot terras voor eerste Loetje in Brabant
Biefstukrestaurant Loetje heeft haar eerste vestiging in Brabant geopend. Loetje Breda is gevestigd 
aan de Dr. Batenburglaan in een prachtig verbouwd pand met terras. Het is alweer het twintigste 
filiaal van het restaurant dat bekend staat om ‘de lekkerste biefstuk’. ‘Iedereen is erg enthousiast en 
we zijn dan ook trots op dit nieuwe filiaal. Onder andere door het geweldige pand, maar ook doordat 
we het ontzettend leuk vinden om nu een vestiging in het gezellige Brabant te hebben.” vertelt CEO 
Sandra van Halderen. “Het restaurant ligt op een centrale plek aan de rand van Breda. Naast particu-
liere gasten verwachten we hier ook zakelijk publiek’.

www.loetje.nl

Fletcher realiseert 100ste hotel in Nederland 
Fletcher Hotels zet met de bouw van een volledig nieuw hotel in het Zeeuwse Burgh 
Haamstede de teller op 100 hotels in Nederland. Voor Nederland is dat uitzonder-
lijk. Nog nooit eerder is er een hotelketen geweest met zoveel ‘unieke’ hotels onder 
dezelfde vlag en volledig in eigendom. Dat de groei er bij Fletcher Hotels goed in zit, 
dat was inmiddels wel duidelijk. Het afgelopen boekjaar is de hotelketen gegroeid van 
87 unieke hotels naar 99 hotels, een groei van 14%. In het eerste kwartaal van 2019 
nam Fletcher Hotels onder andere hotels over van de ketens Bilderberg Hotels, Golden 
Tulip en City Resort Hotels, die inmiddels succesvol draaien onder de Fletcher vlag. 
Met deze overnames is het aantal hotelkamers alleen al dit boekjaar van 5000 naar ruim 6000 gegaan. Dat is een groei van 20%. 
www.fletcher.nl

Derde vestiging Mooie Boules geopend in Delft
Eten, boulen en borrelen met vrienden van vrienden: dat is het idee achter Mooie Boules, de allereer-
ste jeu de boules-foodhallen van Nederland. Het nostalgische potje jeu de boules is inmiddels een 
doorslaand succes in Amsterdam en Rotterdam. Menig levensgenieter kent inmiddels het geliefde 
concept. De derde Mooie Boules vestiging is geopend in innovatiestad Delft. Begin 2020 komen er 
twee nieuwe vestigingen bij in Breda en Eindhoven.

Van een spontane date, tot de vrijdagmiddag borrel met collega’s; Mooie Boules is de plek waar een 
uiteenlopend publiek de gehele week samenkomt om samen een balletje te werpen, te borrelen en een hapje te eten. Dat Mooie Boules 
het ‘huiskamergevoel’ wil overbrengen, is een understatement. Denk aan grindbanen omringd met houten vintage meubilair, knusse zit-
hoeken, huiskamers met zelftap én zelfs een eigen bar. Met 8 boules banen, diverse bordspellen, een tafeltennistafel én de karaoke room 
is de beleving compleet. Voor de échte groepsbeleving is er zelfs een aparte ruimte te huur met één of twee boules banen.

Foodhal om van te smullen
In samenwerking met topchef Ron Blaauw zijn er diverse menu’s ontwikkeld, variërend van een Indische rijsttafel tot streetfood. Elke 
Mooie Boules vestiging werkt samen met lokale horecaondernemers en serveert passende signature dishes en alcoholische versna-
peringen. Zo schenkt Mooie Boules Delft de bieren van Delftse Brouwers en grillen barbecue helden, de Smokemasters, er goed op los. 
Naast de alcoholische versnaperingen kan er genoten worden van een bakkie van Dutch originals of van een speciale koffie van lokale 
koffiebranderij Miss Morrison. Firma van Buiten verzorgt de koekjes bij de koffie. Mooie Boules Delft is gevestigd aan de Professor 
 Schermerhornstraat 9-11 en is op doordeweekse dagen geopend vanaf 16 uur en in het weekend vanaf 12 uur. 
www.mooiebouls.nl

Nieuwe Horeca



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


