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Krijtborden - LED borden - Menukaarten - Menukasten - WijndisplaysKrijtborden - LED borden - Menukaarten - Menukasten - Wijndisplays
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gasten met onze 
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dispenser zuil
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HORECAMENUBORDEN.NL
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• Scant de pols contactloos in 1 sec.
• Scanbereik vanaf 1 tot 20 cm 

• Incl. dispenser met sensor (spray)
• Op een stabiel en stevig display
• Verplaatsbaar
• Max. formaat 40x40x180cm
• Zuil in drie hoogten verstelbaar

WWW.HORECAMENUBORDEN.NL
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Nieuwe modellen 
combisteamers 
van Metos
Metos heeft een nieuwe lijn professionele combisteamers geïntroduceerd die bekend 
staan onder de naam Metos rational Systems. De nieuwe modellen vervangen de huidi-
ge modellen. De naamgeving verandert als volgt: Self Cooking Center wordt iCombi Pro, 
de Combimaster+ iCombi Classic en de VarioCooking Center wordt iVario. 

Alle nieuwe modellen zijn intelligente com-
bisteamers van hoge kwaliteit waarmee 
gekookt kan worden op het hoogste niveau. 
In de wereld van moderne keukenapparatuur 
is dit een klasse apart en ze mogen niet 
ontbreken in een professionele keuken. 

Intelligente kookoplossingen
De intelligente kookoplossingen van Metos 
Rational Systems zorgen voor een uitste-
kende voedselkwaliteit en geoptimaliseerde 
werkprocessen waarmee ruimte, geld, 
energie en grondstoffen bespaard kunnen 
worden. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende 
formaten en dus geschikt voor elke keuken. 
De nieuwe uitvoeringen van de Metos Ratio-
nal Systems vervangen tot maar liefst 30% 

van alle traditionele bereidingsapparatuur: 
grillen, bakken, braden, smoren, stomen, 
stoven, pocheren en veel meer. ClimaPlus® 
regelt het productspecifieke klimaat in de 
ovenruimte voor krokante korsten, knappe-
rige panering en mals gebraad. Het uiterlijk 
van de bedieningsknoppen voor de selec-
tie van de functies is in een geheel nieuw 
jasje gestoken. Het is modern, eenvoudig, 
absoluut overzichtelijk en heeft zich op de 
dagelijkse werkvloer onder zware keuken- 
omstandigheden meer dan ruimschoots 
bewezen. 

Innovaties testen
Metos volgt altijd de nieuwste ontwikke-
lingen en productinnovaties in de markt. 

Nieuwe inzichten maken de keuken im-
mers steeds professioneler en intelligenter. 
Daarbij hecht men ook veel waarde aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Vanuit dit oogpunt wordt een professionele 
heteluchtoven van Metos juist doorontwik-
keld. In de keuken van het prachtige kantoor-
pand aan de A1 in Deventer kunnen klanten 
op afspraak komen kennismaken met de 
vele mogelijkheden die de nieuwe lijn aan 
combisteamers van Metos biedt. Uiteraard 
kan de apparatuur uitvoerig worden getest 
en uitgelegd. Dit is zeker ook interessant 
voor jarenlange gebruikers van de Rational 
Systems apparatuur.  

Over Metos 
Metos is al jaren onbetwist marktleider in 
Nederland op het gebied van professionele 
keukens en spoelkeukens. Metos maakt deel 
uit van de Italiaanse Ali Group, de grootste 
grootkeuken leverancier in Europa, en spe-
cialiseert zich in het ontwerpen, produceren 
en leveren van het gehele assortiment van 
grootkeuken- en spoelkeukenapparatuur. 
Door de nauwe samenwerking met de 76 
merken uit de Ali Group heeft Metos toegang 
tot een breed scala aan grootkeuken- en 
spoelkeukenapparatuur met een hoogwaar-
dige en betrouwbare kwaliteit.    

www.metos.nl
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UNITED14 Non Food Horeca 
Centrum geopend in IJsselstein
Per 1 september j.l. is eissens FSe totaal leverancier van grootkeukenapparatuur en kleinkeuken-
materialen verhuisd naar een nieuw pand in IJsselstein. Volgens Maurits eissens was het een 
logische stap: ’We waren langzaamaan uit ons jasje gegroeid, hadden een magazijn op een 2e 
locatie en wilden meer zichtbaar zijn voor onze klanten. Dat is ook de reden om een nieuwe naam 
te introduceren namelijk UnIteD14 non Food Horeca Centrum’. 

‘UNITED staat voor “samen sterk” en 14 is ons 
huisnummer. Met “Non Food Horeca Centrum” 
willen we de nadruk leggen op het complete 
Non-Food leveringsprogramma dat wij vanuit 
het midden van het land aanbieden’. 

Volledig operationele MBM keuken
De nieuwe showroom is ingericht met een vol-
ledig operationele MBM keuken. Hier staat de 
nieuwste DOMINA Pro 700 serie van dit beken-
de Italiaanse merk. Boven de keuken hangen 
drie verschillende afzuigkappen, geleverd door 
LT Montage, met een totale lengte van 7 meter. 
Eissens: ‘Op deze manier kunnen we heel goed 
laten zien welke mogelijkheden er zijn op het 
gebied van afzuigkappen en luchtbehandeling. 
We hebben een speciale anti-slip vloeistof-
dichte PVC vloer neergelegd van het bedrijf 
UNIMAR. Daarnaast zijn we een samenwerking 
aangegaan met het Franse CASSELIN. Ook de 
producten van deze leverancier van profes-
sionele kleinkeukenapparatuur presenteren 
we uiteraard in onze showroom. Net als de 
honderden artikelen van APS buffet- en pre-
sentatiematerialen. Tom Jaspers van Jaspers 
Tabletop heeft enkele tafels ingericht met be-

stek, glaswerk en servies. Bean & Co zorgt voor 
heerlijke espresso die we vanuit de gezellige 
koffiehoek aanbieden. Al met al werken we toe 
naar een compleet assortiment voor Horeca 
& Catering’. We zoeken trouwens nog enkele 
partners op het gebied van kassa-systemen, 
horeca meubilair en bedrijfskleding.

Open huis: 28 & 29 oktober
UNITED 14 Non Food Horeca Centrum nodigt 
u graag uit voor het open huis. U bent van har-
te welkom om de open huisdagen te bezoeken 
op woensdag 28 en donderdag 29 oktober a.s. 
I.v.m. COVID-19 zijn er diverse tijdsblokken 
waarin een afspraak gemaakt kan worden. De 
gasten worden culinair verrast met heerlijke 
Italiaanse gerechten speciaal gemaakt door 
een ingevlogen Italiaanse kok. 

Mooie projecten ondanks COVID-19
Maurits Eissens: ‘Ook wij hebben last van 
Corona aangezien wij toch voor een groot deel 
afhankelijk zijn van horeca, catering en de ver-
huurbranche. Heel erg verdrietig voor al deze 
bedrijven die zo zwaar zijn getroffen. Gelukkig 
hebben wij nog wat mooie projecten kunnen 

realiseren en hebben wij door onze interessan-
te prijsstelling en het grote leveringsprogram-
ma het tot nu toe redelijk kunnen opvangen. 
Wat we wel hebben gezien is dat er veel vraag 
was naar onderhoud en het aanvragen van on-
derhoudscontracten. Ook apparatuur die voor 
een langere periode niet wordt gebruikt heeft 
preventief onderhoud nodig en daar kan men 
ons uiteraard ook voor bellen’. 

www.eissensfse.nl

UNITED 14 Non Food Horeca Centrum
Swammerdamweg 14
3401 MP  IJsselstein
T 030-6865098

T
H

EM
A:

 K
EU

K
EN

AP
PA

R
AT

U
U

R

Jaargang 26 | Oktober 2020 MARKTAANBOD HORECA 5



Combisteamers 
Retigo steeds 
populairder
De kopermolen is een 100% servicegerichte specialist op het gebied van grootkeukenapparatuur. Het bedrijf is al ruim een kwart eeuw 
een echte specialist in het in- en verkopen van horeca- en grootkeukenapparatuur. U kunt in Zaandam terecht voor de aanschaf van zowel 
nieuwe als gebruikte apparatuur. De laatste tijd ziet men een snel stijgende vraag naar de combisteamers van de tsjechische fabrikant 
retigo. niet zo gek als je bedenkt dat de prijs zeer scherp, de betrouwbaarheid uitstekend en de kwaliteit meer dan uitstekend is.

Andre de Ruiter, eigenaar van De Koper-
molen: ‘Ondernemers van bakkerijen, 
slagerijen, snackbars en uiteraard horeca-
bedrijven weten de weg naar De Kopermo-
len al jaren te vinden. ATA en Retigo zijn 
voor ons belangrijke productlijnen maar 
ons assortiment is natuurlijk veel breder. 
Zo leveren wij ook de zeer interessante 
lijnen koel- en vriescellen van Isark en Ma-
trix en automatische donutmachines van 
Belshaw. Onze uitgebreide website geeft 
meer informatie over ons assortiment 
maar biedt slechts een kleine indruk van 
de producten die wij kunnen aanbieden. 
Zo kunnen wij naast onze standaard RVS 
afzuigkappen ook een afzuiginstallatie 
naar wens geheel op maat maken.” 

100% servicegericht
Alles is er bij De Kopermolen op gericht 
haar klanten een optimale service te bie-
den. De Ruiter: ‘Technische storingen aan 
de apparatuur komen vaak op de meest 
vervelende momenten. Daarom is het voor 
onze klanten heel belangrijk te weten dat 
op elk gewenst moment een servicemon-
teur met een compleet uitgeruste service-
wagen, voorzien van de meest noodza-
kelijke onderdelen, snel ter plaatse kan 
zijn. Voor combisteamers is dat helemaal 
belangrijk. De hele keuken draait vaak om 
de combisteamer. Als er wat kapot gaat 
dan moet er direct een oplossing komen. 
Optimale ondersteuning is zo belangrijk. 
Overigens moet ik zeggen dat er met onze 

Retigo combisteamers eigenlijk nooit 
problemen zijn. De zorg voor de installatie 
daarvan nemen wij horecaondernemers 
overigens helemaal uit handen’.  

‘Retigo kwalitatief beter dan alle 
andere merken’
‘De lijn combisteamers van Retigo is zeer in-
teressant voor de Horeca. De prijs is wel 30 
tot 40% lager dan de erkende topmerken. En 
ik durf rustig te stellen dat de kwaliteit beter 
is dan die van alle andere merken’. Retigo 
combisteamers zijn zeer breed toepasbaar 
voor koken, bakken, braden, stomen en gril-
len. De apparatuur voldoet aan de strengste 
hygiënische normen en scoort zeer goed 
als gaat om zuinig gebruik van energie en 
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water. De bedieningsfuncties zijn zeer een-
voudig te begrijpen: de hele keukenbrigade 
kan er zo mee uit de voeten. Retigo Vision is 
de nieuwste generatie combisteamers die 
de meest recente technologie bereikbaar 
maakt voor chefs die als het gaat om de 
kwaliteit van de maaltijden de lat zeer hoog 
leggen. 

Retigo heeft met vision touch een revoluti-
onair aanraakscherm geïntroduceerd. Het 
grote scherm met kleuren-display waarborgt 
een gemakkelijke en probleemloze bedie-
ning. Door de unieke productietechnologie 
kan het scherm de druk van de aanraking 
registreren. Dit betekent dat het scherm 
perfect functioneert, zelfs onder de meest 
ongunstige condities. Met het basisnavi-
gatiescherm kan men snel programma’s 
selecteren. Alle bedieningsfuncties worden 
duidelijk gepresenteerd met 3D-pictogram-
men in kleur.

Isark en Matrix koel- en vriescellen
Van de Portugese fabrikanten Isark en 
Matrix levert De Kopermolen een complete 
lijn hoogwaardige koel- en vriescellen. De 
paneeldiktes variëren van 85 tot 110 mm. In 
het Nederlandse klimaat is 85 mm eigenlijk 
altijd voldoende. De Kopermolen levert de 
losse cellen inclusief de koel- en vriesinstal-
laties die snel en eenvoudig zijn te instal-
leren en in te bouwen. De Ruiter: ‘Op het 
gebied van koeltechniek voldoen wij aan de 
strengste eisen en zijn STEK gecertificeerd. 
Onder dit kwaliteitslabel vallen alleen echte 
specialisten in klimaat- en koudetechniek. 
STEK staat voor kwaliteit, duurzaamheid en 
professionaliteit.’  

Extra omzetkansen met donuts
De automatische donutmachines van 
Belshaw bieden ook horeca ondernemers 
goede kansen op een flink stuk extra omzet. 
Overigens kan men met deze apparatuur ook 
Griekse loukoumades en Amerikaanse Hush-

puppy’s maken. Andre de Ruiter: ‘Deze machi-
nes zijn voor onze klanten een gouden kans 
om extra omzet te realiseren. Horecabedrij-
ven kunnen zich met de donuts onderschei-
den van hun concurrentie en hun gasten een 
kwalitatief hoogwaardig en origineel product 
aanbieden. Met de automatische donutma-
chines van Belshaw Adamatic kunnen tot wel 
700 donuts per uur worden geproduceerd. 
Om een extra stukje beleving te creëren 
zou dat ook in een open keuken kunnen. De 
machines zijn zeer eenvoudig te bedienen 
en doseren zichzelf. Ze plaatsen ook zelf de 
donuts in het vet en draaien deze halverwege 
om. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk 
dat de smaak heel erg goed is. Of het nu gaat 
om apparatuur voor kleine hoeveelheden of 
een donut robotmachine: wij kunnen alles 
volledig voor onze klanten verzorgen. Dus de 
bestelling, installatie en daarna, voor zover 
dat überhaupt nodig is, het onderhoud’. 

www.de-kopermolen.nl
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Tijd om je
papieren
rompslomp te 
digitaliseren?

Van coderen, urenregistratie,
allergenen en je complete HACCP

www.haccpoplossing.nl

Black Steel van Rosval 
ideaal grootkeukenfornuis 
black Steel van rosval is een hoogwaardig grootkeukenfornuis 
dat is voorzien van een zwarte poedercoating. Poeder-coaten is 
een milieuvriendelijk verfproces dat geen oplos- en/of verdun-
ningsmiddel bevat en volledig vrij is van zware metalen.  

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

Maatwerk
Grootkeuken fornuizen van Rosval en de top van de gastronomie 
gaan hand in hand. Rosval heeft sinds 1985 honderden grootkeuken 
fornuizen mogen plaatsen in de Horeca bij zeer gerenommeerde 
hotels, restaurants en instellingen. Rosval staat voor maatwerk. U 
bepaalt zelf de beste indeling op basis van uw eigen werkwijze en 
manier van prepareren. U kunt een keuze maken uit vele combinaties 
en indelingsmogelijkheden.

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

www.rosval.nl

VMS 
vaatwasmachinespecialist 
bij uitstek
Voor elk horecabedrijf is het belangrijk voortdurend te kunnen vertrou-
wen op zowel een hygiënisch als optisch schoon wasresultaat. Pan-
nen, schalen, glazen, borden en bestek: alles moet er steeds opnieuw 
echt schoon en glanzend uitzien! VMS bedrijfsvaatwasmachines is 
een absolute vaatwasmachinespecialist en denkt graag met u mee 
over het optimale vaatwassysteem 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 omgekeerde osmose of een andere spe-
cifieke oplossing: VMS levert en plaatst 
wat u echt nodig heeft. 

www.vaatwasmachinespecialist.nl

Animo introduceert 
OptiBean 4 Touch 
De succesvolle OptiBean serie van Animo heeft er een nieuw model bij: 
de OptiBean 4 Touch. Deze machine bezit alle eigenschappen voor de 
perfecte kop koffie. De OptiBean 4 Touch heeft t.o.v. haar voorganger 
één extra instantcanister. Hierdoor zijn nóg meer receptcombinaties 
mogelijk en is de OptiBean 4 Touch de ultieme krachtpatser in het ver-
se koffiesegment. De canisters zijn te vullen met diverse ingrediënten 
zoals recepten met topping, chocolade, 
suiker, instant (decafé) koffie of 
soep. Door het extra canister 
te vullen met instant (deca-
fé) koffie zet men razendsnel 
een complete kan koffie.  De 
OptiBean is in alle opzichten ge-
bruiksvriendelijk. Hij is gemak-
kelijk te plaatsen, vraagt weinig 
onderhoud en de bediening 
is eenvoudig, zodat iedereen 
zijn eigen perfecte koffie 
kan maken.  

www.animo.eu
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Revolutionaire Eco 
Grill heel snel heet
Het unieke aan de Eco Grill van VITO 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. Deze elektrische grillplaten zijn leverbaar op 
zowel 220 als 380 volt in meerdere uitvoeringen en afmetingen.

www.vito-frituuroliefilters.nl

Mineraalwater en 
smaakwater sterk in opmars 
Nederlandse consumenten kiezen steeds vaker voor mineraalwater – al 
dan niet met een smaakje – als gezonde dorstlesser. Vooral de jongere 
generaties geven aan veel vaker mineraalwater te drinken dan twee jaar 
geleden.  ‘Flavoured water’ (ook wel smaakwater genoemd) is sinds 2013 
sterk in opmars en wordt vaak gezien als alternatief voor frisdrank. De in-
novaties van fabrikanten spelen een belangrijke rol bij de groei die de cate-
gorie nu al jaren doormaakt. Dat er meer mineraalwater wordt gedronken 
blijkt ook uit het Frisse Drankenonderzoek, uitgevoerd in 2019 in opdracht 
van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Veel 
respondenten gaven daarin aan gedurende de dag het vaakst mineraal-
water te drinken als fris drankje. Veel jonge consumenten leven vaak heel 
bewust en het aanbod aan smaakwaters speelt in op die behoefte.

www.fse.nl

Wijnschenker zorgt 
voor veel méér smaak
Wit, rood en rosé smaken volgens de leverancier van de Slow Wine 
Pourer met zijn product intenser en zachter in geur, smaak en afdronk. 
Dat geldt zowel voor jonge als oude wijnen. Gerard de Groot: ‘Een ware 
shock voor sommige wijnkenners maar pure winst voor iedere wijn-
drinker. Alle smaken van druif en vinificatie komen naar voren als nooit 
tevoren. Een smaaksensatie voor alle open wijnen’. Deze innovatie is 
ontwikkeld i.s.m. Vacuvin. De wijnschenker dankt zijn werking aan het 
feit dat het een overdosis zuurstof bij het inschenken voorkomt en dat 
doet met behoud van natuurlijke koolzuur (aanwezig in iedere wijn). 
 
www.winebarr.nl 
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QSR keukenschermen Konacom 
brengen rust in de keuken

Klanten van QSR ConnectSmart® ondervinden met hun keukenmanage-
ment tool kortere ticket tijden. Deze zorgen voor een snellere doorloop en 
meer tevreden gasten, zodat het restaurant ook op piektijden nog succes-
voller kan zijn. De schermen geven een goed grafisch overzicht, waardoor 
het gemakkelijk is om de aandacht te vestigen op speciale instructies die 
snel over het hoofd gezien kunnen worden wanneer op papier wordt ge-
werkt. Dit zorgt voor veel minder fouten in bestellingen. De geavanceerde 
routeringen verhogen het tempo in de keuken. De verschillende activiteiten-

niveaus zorgen dat alle gebruikers op het gewenste perso-
neels- en volumeniveau optimaal kunnen ver-

werken. De uitgebreide statistieken 
maken dat de chef op basis 

van realtime gegevens 
en trends snel kan 
handelen.  

www.konacom.nl
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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

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



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

Spraakmakend mineraalwater 
voor échte gesprekken
Spraakmakend mineraalwater met het doel om mensen meer met elkaar 
te verbinden, dat is waar het nieuwe mineraalwater merk aCQ&a voor 
staat. Met aCQ&a wordt het gesprek weer terug op tafel gebracht. ‘Wat 
is je meest nutteloze talent?’ en ‘Welke uitvinding had jij willen doen?’ 
zijn slechts een paar voorbeelden van de aCQ&a conversatiestarters. 

Door middel van wisselende vragen aan de binnenkant van het label van 
het nieuwe premium watermerk raakt de klant niet snel uitgesproken en 
blijven ze anno 2020 in contact.  

Zoutarm mineraalwater
De waterfles, groot (75cl) of klein (25cl), is gevuld met zoutarm mineraal-
water uit de Kastell bron net over de grens in Duitsland en wordt zowel 
in plat als in bruis aangeboden.  Het hippe design van de fles draagt niet 
alleen positief bij aan een on-point tafelsetting, maar ook aan de sociale 
sfeer aan tafel.  

Special Social Club
Om de groei van de offline verbinding extra te stimuleren, wordt er per 
verkochte liter ACQ&A €0,05 gedoneerd aan De Special Social Club. Dit is 
een organisatie die feestjes organiseert voor mensen met een beperking. 
Het overlappende doel, het verbinden van mensen, van De Special Social 
Club sluit mooi aan bij het spraakmakende doel van ACQ&A.

www.sirjoe.nl

Haal het maximale uit de winter 
met een slim winterterras
Het verlengen van het seizoen met een aantrekkelijk winterterras 
kan je tientallen procenten aan extra omzet opleveren. Zeker dit 
jaar is dat natuurlijk extra welkom. erwin Storm van De koning 
van Denemarken vertelt over de rOI en insteek van hun succes-
volle terras. 

“Verwarming, overkapping, schermen, aankleding – wij waren flink 
wat geld kwijt voor de realisatie van ons winterterras. Maar al in dat 
eerste jaar haalden we dat eruit, én meer”, vertelt Erwin Storm van De 
Koning van Denemarken. “Deze winter breidden we verder uit naar 
de zijkant van het pand met een mooie stretchtent. Aangekleed met 
groene palmboompjes en gezellige sierverlichting – het heeft een 
enorme stopkracht.” 

Slimme automatisering
“Slimme automatisering ondersteunt onze service. Zo stelde ik aan 
het begin van de crisis de aankoop van de booq Bar/Kitchen Manager 
uit, maar nu zou ik willen dat ik toen al had doorgezet: het is gelukkig 
zo druk geweest dat we die extra efficiëntie zeker hadden kunnen 
gebruiken. We zijn ook begonnen met bestellen en afhalen. Daar gaan 
we gewoon mee door. Dit levert in een jaar toch een ton extra op. 
Eerst konden klanten zulke bestellingen doorappen of bellen, nu gaan 
we dat afvangen met een booq bestelsite, waarin je ook upselling veel 
makkelijker maakt. Ook hebben we booq QR-bestellen toegevoegd 
aan ons arsenaal. Is het superdruk en wil je toch ontspannen komen 
borrelen, dan bieden de QR-codes extra service: je hoeft nooit te 
wachten en kunt altijd direct bestellen. Het geeft zowel de gasten als 
ons team meer rust.” 

Wil je ook het maximale uit je 
winterterras halen? 
Eijsink denkt graag met je mee!

www.eijsink.nl
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Fabrikant • Manufacturer • Fabricant • Hersteller • Fabbricante • Fabricante

HOVICON INTERNATIONAL B.V.
P.O. Box 40 - 2140 AA Vijfhuizen - - E: sales@hovicon.com
Tel. 31(0)23-5581988 -  Fax 31(0)23-5583606 - w.hovicon.com

Uw artner voor kwalitatief hoogwaardige 
DISPENSERS uit ROESTVRIJSTAAL en KUNSTSTOF
Praktisch! Hygiënisch! Economisch!
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De ‘r’ zit weer in de maand en dus zijn we weer op weg naar knussere tijden: het terras wordt minder gebruikt en de focus verschuift 
meer en meer richting het interieur. U wilt uiteraard goed voorbereid zijn op deze verschuiving en de inrichting van uw horecazaak op 
orde hebben. Okido helpt u daar graag bij! 

Multifunctioneel meubilair
De manier waarop u uw horecazaak inricht, 
is van wezenlijk belang. Niet alleen zorgt een 
nette inrichting voor een goede sfeer, het is 
ook van belang dat uw gasten zich op hun 
gemak voelen in hun restaurant en - zeker 
niet onbelangrijk - lekker kunnen zitten. Op 
al deze behoeften speelt de najaarscollectie 
van Okido uitstekend in. De onbetwiste leider 
van het assortiment is de Richmond stoel. 
Deze stoel is verkrijgbaar met twee verschil-
lende soorten stoffering: de velvet variant 
biedt een zeer hoog zitcomfort en past daar-
naast helemaal in de trend van dit najaar met 
zijn luxueuze uitstraling. De andere variant is 
voorzien van microvezel bekleding. Deze stof 
is een stuk steviger dan het zachte fluweel en 
daarom ook beter bestendig tegen vocht en 
vuil: de ideale restaurantstoel dus!

Ontwerp uw eigen stoel
Mocht de stijlvolle Richmond stoel u nog niet 
voldoende bekoren wat betreft uniekheid en 
uitstraling - wat wij ons moeilijk kunnen voor-
stellen - dan kunt u altijd een stapje verder 
gaan: bij Okido kunt u uw eigen Richmond 
stoel ontwerpen! U kiest eerst een kleur 
stoffering; u heeft hierbij keuze uit blauw, 
roestbruin, goudbruin, zwart en legergroen. 
Vervolgens kunt u de achterkant van de stoel 

laten bekleden met een Pintail stoffering 
naar keuze. Deze trendy prints geven uw 
stoel echt een uniek karakter. De mogelijkhe-
den zijn eindeloos! Kijk op de website voor 
een overzicht van alle prints of kom eens 
kijken in showroom te Heerenveen.

Totale inrichting
Met alleen stoelen bent u er uiteraard nog 
niet. Bij Okido voorzien we u graag van een 
complete inrichting, zodat u meerdere vlie-
gen in één klap slaat en een prachtig geheel 

kunt creëren. Tafels, banken, barkrukken: u 
vraagt, wij draaien. En u kunt niet alleen voor 
meubilair bij ons aankloppen, ook verlichting 
en allerhande accessoires behoren tot ons 
assortiment. Als we totale inrichting zeggen, 
bedoelen we ook echt een totale inrichting. 
Samen met Okido zorgt u ervoor dat uw 
gasten zich welkom voelen en creëert u een 
unieke inrichting die uw gelegenheid onder-
scheidend maakt. 

www.okidobv.nl

Stijlvol Okido: 
de nieuwe collectie!



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



Horecava 2021 verrijkt met zeer 
compleet online programma
De Horecava 2021, die plaatsvindt van 11 - 14 januari 2021 in raI amsterdam, wordt verrijkt 
met een online programma. Het evenement zal in aangepaste vorm face-2-face, volgens 
de COVID-19 richtlijnen, én virtueel live zijn. De Horecava maakt het hierdoor voor iedereen 
mogelijk om op een veilige en verantwoorde manier aan het evenement deel te nemen.

De diverse kennissessies, het theaterpro-
gramma en de productpresentaties ter 
plekke zijn online op horecava.nl te volgen. 
Daarnaast biedt Horecava de mogelijkheid 
om (virtueel) contact te leggen met expo-
santen.

Markt samen brengen
De markt heeft aangeven het belangrijk te 
vinden dat de beurs juist in deze tijd door 
gaat, om van elkaar te leren en nieuwe kan-
sen te ontdekken. Uit onderzoek onder be-
zoekers van Horecava blijkt dat maar liefst 
92% van de respondenten verwacht naar 
de vakbeurs te komen als de juiste veilig-
heidsmaatregelen genomen zijn. Daarnaast 
hebben exposanten te kennen gegeven dat 
ze graag in contact komen met hun doel-
groep middels het platform. Carlijn Groen, 
Group Food Director Horecava: ‘Horecava’s 

kracht ligt in het verbinden van mensen en 
onze visie is om de markt inzicht te geven 
in de toekomst. Daarom blijven we ook in 
deze uitdagende tijd de juiste inhoud bie-
den aan de spelers in de markt. We inves-
teren er flink in om exposanten tegemoet 
te komen en zoveel mogelijk partijen te 
laten deelnemen aan de beurs. Ontmoeten, 
sfeer proeven, eten & drinken en nieuwe 
producten en kansen zien, blijven ook in de 
1,5-meter maatschappij belangrijk.’

Veiligheid voor alles
RAI Amsterdam is in staat om een veilige 
Horecava te organiseren. Groen licht toe: 
‘We volgen de protocollen die de evene-
mentenindustrie heeft opgesteld en waar 
de RAI zich aan committeert. We zijn er 
straks klaar voor om bezoekers en expo-
santen op een veilige en gastvrije Horecava 

te verwelkomen.’ Zo krijgt de Horecava een 
aangepaste indeling met bredere gangpa-
den, is er crowdmanagement en zorgen 
diverse veiligheidsmaatregelen in het 
beursgebouw ervoor dat de 1,5-meter richt-
lijn kan worden gevolgd. Groen vervolgt: 
‘Het aantal bezoekers moet worden beperkt 
om aan deze regelgeving te kunnen vol-
doen, waarbij we blijven streven naar een 
representatieve dwarsdoorsnede van alle 
segmenten en doelgroepen in de markt. 
Om al onze trouwe bezoekers de kans te 
geven toch mee te doen richten we een 
online event in waar diverse onderdelen van 
de beurs terugkomen.’

Horecava is het grootste, innovatieve en 
inspirerende platform in Nederland voor de 
wereld van buitenshuis eten, drinken en sla-
pen. De vakbeurs vindt in aangepaste vorm 
plaats van 11 tot en met 14 januari 2021 in 
Amsterdam RAI. 24 uur per dag, 7 dagen 
per week zijn nieuws, producten & diensten 
en inspiratie te vinden op www.horecava.nl.

Jaargang 26 | Oktober 2020 MARKTAANBOD HORECA 17



Interieurtrend 20/21: 
design en hergebruik
De wereld stond even stil. en hoewel weer opgestart, gaat regelmatig de rem er weer op. tijd om na te denken dus. Wat ons brengt tot 
“nieuwe trends”, die eigenlijk helemaal niet nieuw zijn, maar anders.

Woorden als “hergebruiken”, “retro”, “heront-
wikkelen”, “herleven”, worden vaak gebruikt 
bij deze nieuwe trends. Wat al decennia 
nodig is gaat nu hopelijk meer handjes en 
voetjes krijgen: Save the planet. Het gebruik 
maken van duurzaam materiaal, gerecyclede 
grondstoffen of hergebruik van bijvoorbeeld 
meubilair is niet raar meer, maar juist hip en 
vooruitstrevend. 

Veel meer hergebruik
Door hergebruik zijn de scherpe kantjes er 
af. Dat betekent dat qua kleur het zwart niet 
zwart is maar donkergrijs, donkerblauw of 
donkerbruin. Het mooie hiervan is dat de 
vormen duidelijker worden en niet verdwijnen 
in de schaduw. Wit is dan ook niet wit, maar 
lichtgrijs of crème. De kleuren in de interieurs 
krijgen iets minder contrast en worden vrien-

delijker. Meubilair kan worden opgeknapt en 
hergebruikt. Maar ook materialen als Resysta 
winnen terrein. Dit materiaal voelt aan en ziet 
er uit als hout, maar is gemaakt van afvalpro-
ducten die overblijven bij de rijstproductie. 
Lange levensduur, onderhoudsvriendelijk én 
volledig recyclebaar. Ideaal voor het terras-
meubilair. Echt hout en natuurlijke producten 
blijven natuurlijk altijd in trek.
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Maar ook hierbij wordt wel rekening gehou-
den met snelgroeiende boomsoorten. Vaak 
zijn dit de wat lichter gekleurde houtsoorten, 
die weer mooi combineren met de kleuren 
donkerblauw en donkergrijs.

Over de top!
Deze veranderende trends gooien echter 
echt niet alle voorspellingen van de afgelo-
pen jaren overboord. Nu we “geen kant” meer 
op kunnen, zijn we meer dan ooit op zoek 
naar fantasie en romantiek. Kleuren, bloe-
men, natuur, cultuur, luxe, souvenirs, alles 
halen we in huis. En dan het liefst echt over 
de top! Maar wel nog steeds in combinatie 
met stoere materialen als staal, glas, hout en 
natuursteen. De contrasten tussen zacht en 
hard, luxe en stoer zijn zeker nog favoriet.

Polaberry in Rotterdam
Pauline de Schepper van Studio de Bruyn: 
‘Met onze opdrachtgever Polaberry zitten 
we hierin helemaal op één lijn. Met vesti-
gingen in onder andere Beijing, Beiroet en 
Amsterdam komt in Rotterdam de nieuwste 

vestiging van deze heerlijke franchisefor-
mule. Chocolate- en fruitlovers kunnen in 
de nieuwste winkel genieten van heerlijke 
koffie, sapjes, wijntjes en alles wat bij de 
chocoladekunstwerkjes lekker is. Het interi-
eur is dus ook heel lekker. Studio de Bruyn 
inventariseerde eerst wat er nog hergebruikt 
kon worden van het voorgaande restaurant. 
Daarna werd het bloemrijke roze zoete con-
cept verder ontwikkeld tot een hip en pittig 
interieur met talloze bloemen op de flower-
wall, gouden banken, roze tafels met gouden 
randjes, love seats, kleurrijke pittige poefjes 
en schommels met bloemen. Dit interieur 
zal ongetwijfeld vaak op social media voorbij 
gaan komen!’ 

Ook is Studio de Bruyn druk met het ontwerp 
van het terras en interieur van een Japans 
Restaurant in de buurt van Rotterdam. Dit 
restaurant “op het water” krijgt dan ook een 
waterthema. Met veel lichteffecten en mooie 
materialen zal het restaurant van de winter 
een grote metamorfose ondergaan. Ook hier 
zullen veel items hergebruikt worden zoals 

bijvoorbeeld de vloer, tafels en banken. Zelfs 
de hang- en wandlampen zullen omgebouwd 
worden tot lantaarns voor in de serre.

Verhage
De vestiging in Gouda van Verhage verhuis-
de naar het naastgelegen bankgebouw en 
werd meer dan tweemaal zo groot. Alles 
werd gestript en van de grond af weer op-
gebouwd in de huidige stijl van Verhage die 
door Studio de Bruyn is ontworpen. Het con-
cept van Verhage wordt continue geüpdatet 
waardoor de huisstijl zich blijft ontwikkelen. 
Zo worden naast de nieuwe vestigingen ook 
de oude vestigingen regelmatig gerestyled. 
De interieurs zijn stoer, industrieel maar ge-
lijker tijd heel natuurlijk en huiselijk. In iedere 
vestiging zitten verschillende sfeerhoeken 
waardoor ook de grotere intiem blijven. 
Verhage is een franchise organisatie die zich 
steeds blijft ontwikkelen en Studio de Bruyn 
is er trots op al jaren voor deze opdrachtge-
ver te mogen ontwerpen!

www.studiodebruyn.nl
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Direct betalen 
met QR-code: 
gemakkelijk en snel
Untill lanceert als eerste horecaspecialist Qr-code betalen. De omni-channel betaal-
oplossing van Payconiq wordt geïntegreerd binnen de toonaangevende en innovatieve 
kassasystemen van Untill. Untill maakt het leven van horecaondernemers in alle op-
zichten gemakkelijker en sneller. “Met deze integratie verbeteren we de betaalervaring 
in de horeca. Voor ondernemers én voor gasten. Contactloos mobiel betalen, zónder te 
wachten – dat betekent meer tijd voor elkaar en voor je bedrijf’, aldus ramin kader, CeO 
Payconiq nederland. 

 “Als ondernemer in de horeca stel je 
hoge eisen aan het kassasysteem dat je 
gebruikt”, weet Martin Limburg van Untill. 
“Het systeem moet eenvoudig en duide-
lijk in gebruik zijn, een real-time overzicht 
bieden van bestellingen en omzet, maar 
vooral aanvullen op de manier van werken 
die past binnen jouw zaak. Untill begrijpt 

als geen ander dat een kassasysteem 
veel méér is. Daarom koppelen wij ons 
kassasysteem aan alle geautomatiseer-
de systemen binnen een bedrijf, zodat je 
als ondernemer op elk moment van de 
dag exact weet waar je staat en snel kunt 
handelen.”  

Efficiënt werken 
De horeca kent vele uitdagingen. Untill on-
dersteunt ondernemers bij efficiënt, effectief 
en prettig werken. “We verbeteren zowel de 
klantervaring als de gebruikerservaring. Via 
ons systeem sla je eenvoudig bestellingen 
aan, boek je tafels in en wordt alle bestel- 
en betaalinformatie direct gekoppeld aan 
de systemen binnen het bedrijf. Door het 
blijvend optimaliseren en upgraden van onze 
koppelingen en integraties, zorgen wij voor 
de ideale workflow. Voor bestellen, plannen, 
reserveren, administratie én betalen.” zegt 
Limburg. “Na het scannen van de QR-code 
wordt de tafel automatisch afgesloten. Het 
systeem is meteen up-to-date en nieuwe 
gasten kunnen direct plaatsnemen aan de 
vrijgekomen tafel. Minder handelingen, ver-
beterd gebruiksgemak en vooral: meer tijd 
voor jouw zaak en jouw gasten.” 

Uniek in Nederland 
Payconiq is de nieuwste partner binnen het 
uitgebreide netwerk van praktische koppe-
lingen van Untill. “Uniek in Nederland”, zegt 
Ramin Kader, CEO van Payconiq Nederland. 
“Untill is de eerste horecapartij die onze 
omni-channel oplossing voor mobiel betalen 
integreert. We zijn enorm enthousiast, zeker 
ook doordat we elkaar op diverse vlakken 
versterken. Met als eindresultaat een tevre-
den klant, die met behulp van het scannen 
van een QR-code gemakkelijker en sneller 
kan betalen.” 

Veilig, snel, duurzaam 
De voordelen van betalen met Payconiq voor 
horeca en catering ondernemers – én gas-
ten – maken de horeca-ervaring direct leuker 
en veiliger. Zo kunnen gasten afrekenen door 
het scannen van de QR-code op de bon of 
een digitaal geprojecteerde QR-code via een 
handheld. Ramin Kader: “Gasten kunnen 
direct contactloos betalen, zonder te hoeven 
wachten op een pinterminal of iemand uit 
de bediening. Doordat betalen met Payconiq 
ook digitaal aangeboden wordt, is het af-
drukken van een bonnetje niet noodzakelijk. 
Zo is mobiel betalen niet alleen eenvoudig en 
snel, maar óók nog eens duurzaam!”. 

www.payconiq.nl/horeca-en-catering/
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Moai Caviar staat bekend als ‘Umibudo’, het Japanse woord voor ‘Sea grapes’ of ‘green 
Caviar’. Deze groene zeedruif heeft een opvallend uiterlijk dat doet denken aan besjes of 
druiven. Het eten van groene zeedruiven is een unieke ervaring door hun ‘popperige’ struc-
tuur. De balletjes breken gemakkelijk op de tong, waardoor een aangename zilte smaak 
vrijkomt. een visueel aantrekkelijk ingrediënt met een gel-achtig en sappig mondgevoel.

3-Michelin-sterren chef Jonnie Boer noemt 
het “de kaviaar van de zeewieren” en is erg 
enthousiast over de Nederlandse versie van 
de zeedruif. Samen met chef Nelson Tanate 
passen zij Moai Caviar gelijk toe in een 
recent signatuurgerecht met oesters, geiten-
kaas, verschillende zuren en zilte groenten.

Onderwatergroenten
Bijzonder is dat de Moai Caviar tot stand is 
gekomen in samenwerking met onderwa-
terboer Hendrik Staarink. Hendrik was al 
langere tijd bezig met het ontwikkelen van 
onderwatergroenten. Afgelopen jaar zijn de 
krachten gebundeld met een productieloca-
tie in het Westland. De zoektocht naar ande-
re onderwatergroenten zal worden door-
gezet. Staarink: ‘Deze zeedruiven zijn écht 
vers. Dit levert een ongeëvenaarde smaak 
en mondgevoel op. In onze eigen teelt zijn 
we nu in staat de zeedruiven te telen en als 
vers product aan te beiden. De smaak is 
optimaal en het mondgevoel als of geoogst 
op de riffen in de subtropische wateren van 

de Stille Oceaan. Tot nu toe zijn zeedruiven 
uitsluitend geconserveerd op pekelwater 
beschikbaar geweest; daar is nu verandering 
in gekomen. Voordat je de geconserveerde 
variant gebruikt leg je het in kraanwater om 
te ontzilten, de unieke ‘popperige’ structuur 
komt dan weer gedeeltelijk terug, al krijgt dit 
alternatief van echt vers nooit meer de oor-
spronkelijke, en juist zo prettige, bite terug’.

Veel toepassingen
Moai Caviar is perfect voor toppings van 
canapés, in combinatie met cocktails of 
als functioneel item in verschillende vis, 
schaaldieren, schelpdieren, tempura, sushi, 
soepen, salades of rijstgerechten. Ook 
in combinatie met desserts kan het heel 
bijzonder zijn. Spoel licht af, laat het drogen 
en eet het rauw zoals sashimi. Moai Caviar 
snel blootstellen aan ijswater, zal de textuur 
versterken en de smaak verbeteren. Pas op 
dat u geen dressing van bovenaf aanbrengt, 
omdat de zeedruiven hierdoor verdorren.

Koppert Cress
Koppert Cress is voortdurend op zoek naar 
natuurlijke, innovatieve ingrediënten, die 
chefs kunnen gebruiken om de smaak, geur 
en presentatie van hun gerechten te intensi-
veren. Producten die voldoen aan de steeds 
strengere eisen van restaurants wereldwijd. 
Cressen zijn vers gekiemde plantjes van 
100% natuurlijke, aromatische planten. Deze 
bieden een versheid en intensiteit in smaak 
en geur die alleen in jonge plantjes wordt 
aangetroffen.

www.koppertcress.com/nl/producten/
moai-caviar

Moai Caviar is
 “ De kaviaar van 

de zeewieren”
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Modulaire 
scheidingswanden 
voor binnen- 
en buiten
nobo heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die horecaondernemers kunnen helpen 
aan de social distancing eisen te voldoen. Producten die ondersteunen bij het veilig 
herindelen van een restaurant, brasserie of café. 

Het gaat ook om producten die helpen bij het 
aangeven van duidelijke looproutes of het 
verzorgen van heldere informatieverstrek-
king. Zo wordt het voor zowel werknemers 
als gasten een stuk eenvoudiger om aan 
alle protocollen te voldoen. Horecabedrijven 
moeten in veel gevallen opnieuw worden 
ingericht om voldoende afstand te kunnen 
houden. Maar daarmee wordt de capaciteit 
van de ruimte enorm verkleind wat niet altijd 
werkbaar is. Dankzij de toepassing van pro-
tectieschermen kan toch een hoge mate van 
bescherming worden geboden.  

Modulair wandsysteem
De Nobo beschermende scheidingswanden 
zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen, 
materialen en uitvoeringen. Van verrijdbaar 
vrijstaand vloerscheidingspaneel van ruim 
2 meter hoog, dat bijvoorbeeld tussen twee 
tafels kan worden geplaatst, tot scheidings-
wand die met speciale klemmen vrijstaand 
op een tafel bevestigd kan worden. Dankzij 
het modulaire systeem zijn er eenvoudig 
verschillende opstellingen te maken door 
meerdere schermen naast elkaar of in een 
hoek aan elkaar te verbinden.

Gebruik voor binnen en buiten
De scheidingswanden zijn beschikbaar in ver-
schillende afmetingen, uitgevoerd in vilt, acryl 
of pvc. De vilten scheidingswanden garande-
ren extra privacy en kunnen ook worden ge-
bruikt voor het bevestigen van mededelingen. 
De transparante protectieschermen zijn een-
voudig schoon te maken en laten niet alleen 
licht door, maar bieden ook de mogelijkheid 
voor duidelijke communicatie. De pvc-wanden 
zijn daarnaast ook nog eens makkelijk op te 
rollen voor opslag en zijn, dankzij de poederlak 
coating, weerbestendig en dus zowel binnen 
als buiten te gebruiken.

Duidelijke looproutes
Naast scheidingswanden biedt Nobo ook 
producten voor efficiënte communicatie van 
bijvoorbeeld veiligheidsprotocollen en looprich-
tingen. Zo zorgen de Nobo Clicklijsten voor een 
goede zichtbaarheid van posters en medede-
lingen door middel van een weerbestendige 
anti-reflecterende pvc-laag. De poster kan 
eenvoudig worden gewisseld dankzij de handi-
ge clicklijst met aluminium frame. Desgewenst 
kan de Nobo Clicklijst op een in hoogte verstel-
bare standaard worden bevestigd voor optimale 
zichtbaarheid. De clicklijst is ook verkrijgbaar in 
een stoepborduitvoering, die dankzij een stabi-
liteitsbalk stevig op de vloer kan worden gezet. 
Ook hier is de poster goed zichtbaar vanwege 
de weerbestendige anti-reflecterende pvc-laag 
en kan deze eenvoudig worden gewisseld door 
de handige clicklijst met aluminium frame.

www.noboeurope.com/nl
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GGM Gastro International 
Weinerpark 16
48607 Ochtrup (Duitsland)

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

Tel. +49 (0) 2553 / 722 01 80
nederland@ggmgastro.com

Mondkapies - katoen - zwart 
- set van 5

Desinfectie station Nat- en droogzuiger

Tapas - Koelopzetvitrine voor 
6 x GN 1/3

Saladebar warm - 1,6 x 0,8 m - 
4x GN 1/1

Wokfornuis op gas - 
met 6 pitten - 84 kW

Inductiewok - 5 kW

Rijstkoker - 8,2 Liter Soepketel - 9 liter - 
zwart

Groentesnijder - 230 Volt Koelkast voor vis - EN 60x40 

Gas Tandoori oven - 
715 x 1225 mm

Gas pastakoker - 20 kW Messenset

volg ons op

www.ggmgastro.com

DMSE03 PDSGRDK5HDMSB5K MASS250-GGM#SET5

ATAI164 BTHIN411 GWHN1518 IWB499M

RKK100 SWH9SGEH FEI78T1

TON-1 GNB879E MSRTP5

€ 295,90 € 346,90€ 50,90 € 22,90

€ 950,90 € 3.884,90€ 1.128,90 € 2.248,90

€ 159,90 € 66,90€ 339,90 € 1.989,90

€ 2.402,90 € 1.976,90 € 29,90

Spaklerweg 87
1114 AE Amsterdam - Duivendrecht

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

Onze Showroom in Amsterdam!

Handdesinfectiemiddel -
5 liter



Makro nederland en Warsteiner benelux lanceren samen een totaal-
oplossing voor de horeca. Vanuit de gezamenlijke doelen zijn War-
steiner en Makro op het gebied van bier elkaars preferred partner.

Met een gezamenlijke ambitie om ondernemers in de horeca zo com-
pleet mogelijk te ondersteunen gaan beide ondernemingen voortaan 
hand in hand. Makro kan haar klanten vanaf vandaag het complete 
servicepakket van een premium biermerk aanbieden. Warsteiner op 
haar beurt biedt toekomstige klanten een one-stop shopping moge-
lijkheid bij een landelijke foodservice partner.

Meest geliefde Duitse biermerk
Warsteiner Benelux directeur Marc Schulten: ‘Wij zijn zeer verheugd 
met deze samenwerking. Onze missie is om het meest geliefde Duit-
se biermerk ter wereld te zijn. Om deze rol in Nederland te verwezen-
lijken moeten we consistent investeren in onze kwalitatieve positie als 
professionele en betrouwbare partner voor de horecaondernemers en 
distributiepartners. We zien onszelf als een premium challenger in de 
Nederlandse biermarkt. Met het grote salesteam en de professionele 
organisatie van Makro Nederland aan onze zijde kunnen we die rol 
nog beter vervullen.’

Totaalpakket
Markus Pieters, Head of Horeca van Makro Nederland: ‘Wij vinden het 
belangrijk dat wij als groothandel de horeca meer bieden dan alleen 
een breed assortiment producten en scherpe prijzen. Door het leveren 
van serieuze bierexpertise en beleving, investeren we meer dan alleen 
in het product en kijken we naar het totaalpakket van product, service 
en kwaliteit. Dit zal voor horecaondernemers zeker een motivatie zijn 
om voor deze Makro-Warsteiner-oplossing te kiezen’.

www.makro.nl
www.warsteiner.nl

Samenwerking 
Makro en Warsteiner

Grolsch introduceert donker Herfstbier 0.0%

Als eerste grote bierbrouwer in Nederland introduceert Grolsch een don-
ker alcoholvrij bier. Grolsch biedt hiermee als marktleider in het Herfst-
biersegment een verantwoord alternatief voor het najaar. Na een eerste 
testfase, waarin het alcoholvrije Herfstbier goed is ontvangen door con-
sumenten, brengt Grolsch dit bier nu landelijk op de markt. Met deze in-
troductie speelt Grolsch in op de groeiende vraag naar alcoholvrije bieren 
in Nederland. Waar bestaande alcoholvrije (speciaal)bieren voornamelijk 
verfrissend van smaak zijn, is Grolsch Herfstbier 0.0% juist verwarmend 
van smaak. Dit maakt het een perfect speciaalbier om verantwoord te 
genieten op donkere, herfstige dagen. Grolsch Herfstbier 0.0% heeft een 
diepe robijnrode kleur en een stevige, mokka kleurige, schuimkraag.  

www.koninklijkegrolsch.nl

Bierista beste informatieve bierwebsite  

Bierista is de beste informatieve website voor Nederlandse bierliefheb-
bers. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van het Amsterdamse onder-
zoekbureau OAK. Meer dan 900 verschillende zoektermen van consu-
menten werden onderzocht en geanalyseerd. “Opvallend dat een relatief 
klein bedrijf als Bierista grote spelers als de bekende supermarkten en 
grote bierconcerns weet voor te blijven. En dat met een bescheiden 
redactie, zeker als je dat vergelijkt met de grote bekende jongens.”, aldus 
Jurjen van den Broek, Managing Partner van OAK. “Mijn favoriete bier - 
Leffe Blond - is online een van de meest gezochte bieren in ons land. Ook 
naar Tripel Karmeliet, Hertog Jan Grand Prestige en Chouffe wordt vaak 
gezocht. Steeds scoort Bierista daar gemiddeld het best. Dat geldt ook 
voor de in populariteit groeiende categorie ‘alcoholvrij bier’.”

www.bierista.nl 
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Agrarisch Ondernemer van het Jaar bedankt de Horeca
Donderdag 17 september j.l. mocht Rob Baan, 
eigenaar van Koppert Cress, de prestigieuze 
prijs ‘Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2020’ 
in ontvangst nemen. Tijdens zijn acceptatie-
speech bedankte Baan met name de gastrono-
mie die het bedrijf, ook na de Coronapiek, niet 
is vergeten. Baan: ‘De land- en tuinbouw heeft 
een belangrijke rol met betrekking tot gezonde 
voeding. Juist in een samenwerking tussen 
arts, agrariër en chef kan een verantwoorde 
samenstelling van ons dieet een bijdrage 
leveren aan de gezondheid’. Koppert Cress 
is gespecialiseerd in cressen, vers gekiemde 
plantjes met een veelvoud aan smaken, die 
met name aftrek vinden in de professionele 
keuken. Vanuit Monster gaan de producten 
naar (sterren)restaurants over de hele wereld.  
 
www.koppertcress.com

Slimme online tool maakt 
verplichte Corona checks 
sneller en makkelijker
De verplichte Coronavragenlijstjes die ho-
recagelegenheden aan hun gasten moeten 
voorleggen, bezorgen veel ondernemers 
extra werk en een hoop administratieve 
rompslomp. It-beheerbedrijf Mach-It uit 
het brabantse Dongen ontwierp daar-
om een slimme online tool waarmee de 
registratie vliegensvlug verloopt en er snel 
gereageerd kan worden bij een eventueel 
bron- en contactonderzoek. 

Mach-IT ondernemers Michael en Matti Gu-
lickx zagen in hun omgeving bevriende hore-
caondernemers worstelen met de verplichte 
gastenregistratie. “In te vullen vragenkaartjes 
die twee weken bewaard moeten blijven, 
pennen die ontsmet moeten worden, perso-
neel dat telkens weer het hele riedeltje aan 
nieuwe Corona voorschriften moet uitleggen; 
het is niet niks wat die branche allemaal voor 
de kiezen krijgt. En als er dan ook nog een 
GGD-verzoek binnenkomt voor een bron- en 
contactonderzoek, dan ben je vaak veel tijd 

kwijt met het opzoeken en aanleveren van 
de juiste gegevens. Dat moet toch simpeler 
kunnen, dachten we.” 

Minder werk, snellere doorloop 
Met de Horeca Intake tool die Gulickx ontwik-
kelde kan het allemaal veel simpeler. Klanten 
scannen bij aankomst met hun smartphone 
de QR-code bij de ingang. Meteen verschijnt 
er een vragenlijstje op hun telefoon met 
gezondheidsvragen en de mogelijkheid naam, 
email en telefoonnummer achter te laten. Als 
de registratie is afgerond, wordt direct het 
resultaat van de gezondheidscheck zichtbaar: 
een groen schermpje met een duim omhoog 
heet de gast van harte welkom. Bij een rood 
schermpje mag hij/zij volgens de RIVM 
richtlijnen niet naar binnen. Horecapersoneel 
ziet in één oogopslag welke klanten ze een 
tafeltje kunnen toewijzen en hoeven zelf niets 
meer te vragen of uit te leggen. Voor klanten 
zonder smartphone kan een personeelslid de 
QR code scannen en de gegevens invullen. 

Gegevens veilig en afgeschermd 
opgeborgen 
De uitslag van de gezondheidscheck (groen 
of rood) wordt niet opgeslagen maar alleen 
de ingevulde persoonsgegevens. Deze zijn 
afgeschermd en alleen voor geautoriseerd 
personeel zichtbaar. Na 14 dagen worden alle 
gegevens uit de database verwijderd. Komt er 
in de tussentijd een verzoek van de GGD, dan 
kan met een zoekfunctie snel worden achter-
haald wie er op een bepaalde dag en tijdstip 
aanwezig waren. 

www.horeca-intake.nl
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NIEUWE HORECA

Bodegas Neleman 
nu ook in Amsterdam
Bodegas Neleman, van de Nederlandse biowijnpionier Derrick Neleman, opent deze maand 
zijn 3e brandstore en wel in hartje Amsterdam. De nieuwe wijnwinkel is te vinden op Gerard 
Douplein nr. 4. Neleman wijnen – van eigen wijngaarden in Valencia - zijn biologisch, vegan en 
CO2-neutraal en verkrijgbaar in 20 landen wereldwijd. Oprichter en eigenaar Derrick Neleman 
is in maart dit jaar verkozen tot Meest Inspirerende Ondernemer van het jaar. Amsterdam was 
en is al heel belangrijk voor Neleman als je kijkt naar de online verkoop. Hier worden de meeste 
Neleman wijnen bezorgd. Neleman wil de (wijn)wereld nog leuker maken en opent nu na 
Zutphen en Utrecht in Amsterdam de deuren van zijn derde brandstore op een toplocatie.

www.neleman.org

In corona-tijd een bar beginnen? Wereldwijd bekroonde bartenders tess Posthumus en 
timo Janse doen het gewoon. Cocktailbar Dutch Courage op de amsterdamse Zeedijk 
12 is een ode aan jenever en oud-Hollandse likeuren en combineert 150 verschillende 
jenevers met een uitgebreid aanbod aan jenever cocktails. Primeur: in de amsterdamse 
bar vind je ook de eerste kopstootjes-automatiek ter wereld.  

De term Dutch Courage en jenever gaan hand 
in hand. Waar de Nederlandse en Engelse 
soldaten ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog 
zij aan zij vochten, dronken de Engelsen zich, 
tijdens de strijd, geregeld moed in met Dutch 
Courage, oftewel een flinke slok jenever die ze 
kregen van de Nederlandse soldaten. 

Jenever en cocktails
Tess Posthumus: “Onze traditionele jenever 
werd breed verhandeld en over de hele wereld 
gedronken. En tijdens de Amerikaanse ‘gouden 
eeuw van de cocktail’ (1850-1920) was jenever 
naast brandy, whiskey en rum, één van de vier 
dranken die als basis in cocktails werd ge-
bruikt. 25% van alle klassieke cocktails zijn op 

basis van jenever. Bij Dutch Courage laten we 
onze gasten opnieuw verliefd worden op deze 
traditionele drank en andere mooie distillaten, 
zoals Nederlandse gin, rum en oud-Hollandse 
likeuren.”  

Kopstootjes-automatiek
Posthumus heeft in Dutch Courage eindelijk 
een idee kunnen verwezenlijken waar ze al 
langer mee rondliep. Op Zeedijk 12 vind je de 
eerste gekoelde kopstootjes-automatiek ter 
wereld. Posthumus en Janse selecteerden hun 
drie favoriete combinaties en zo trek je de mi-
niatuur kruikjes met jonge, oude of 100% mout-
wijn jenever én een koud flesje bier uit de muur. 
Dit past binnen de ideeën van Posthumus en 
Janse om cocktails en jenever toegankelijker 
te maken voor een breder publiek. Posthumus: 
“Het is natuurlijk gewoon superleuk om iets uit 
de muur te trekken. Nostalgisch voor de Neder-
lander en een speciale ervaring voor de toerist. 
En ook nog eens lekker corona-proof!”

Tess Posthumus 
en Timo Janse 
openen cocktailbar 
Dutch Courage

Tess Posthumus 
en Timo Janse 
openen cocktailbar 
Dutch Courage
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eijsink.nl
0880 55 66 77

Slimme service maakt 
het verschil op jouw

    Rien Mol
Eigenaar Landgoed het Rheins

“booq QR-bestellen verhoogt onze efficiëntie en gastvrijheid. 
Onze gasten kunnen altijd direct bestellen en snel genieten 
van hun hapje of drankje. Iedere QR-order zorgt voor een 
tijdsbesparing van 4 minuten. En dat betekent ruimte voor 
meer persoonlijke aandacht en dat we met minder mensen 

dezelfde snelheid en service bieden.”

    Erwin Storm
Eigenaar De Koning van Denemarken

“Dankzij de booq Bar/Kitchen Manager is iedere bestelling 
direct in pak- of bereidingsvolgorde zichtbaar op 

touchschermen in onze keuken en bar. We kunnen sneller 
bereiden en eenvoudiger gecombineerd uitserveren. 
Het zorgt voor meer rust en overzicht, een welkome 

efficiencyslag tijdens een drukke periode.”

Wij helpen je graag 
om het beste uit jouw 
winterterras te halen.

winterterras


