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Huiskamer van
Amsterdam:

Maslow
Tweelingbroer en -zus Raoul en Rivka, voorheen
jurist en lerares biologie, wilden een nieuw
avontuur aangaan. En zo geschiedde. De twee
startten een jaar geleden op het Science Park
hun zaak Maslow. Doel: de huiskamer van
Amsterdam worden.

>> lees verder op P08
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The sky is the limit. Of niet?
Een vliegende tafel aan een grote kraan waaraan
gasten vijftig meter boven de lucht kunnen dineren… Het bestaat! Dinner in the Sky is bedacht
door Hakuna Matata, een communicatiebureau dat
zich richt op gastronomie, en The Fun Group, een
bedrijf dat gespecialiseerd is in pretparkinstallaties. De twee bedrijven bundelden bijna tien jaar
geleden hun krachten en kwamen op het idee van
Dinner in the Sky.
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voorwoord christel tuin hoofdredacteur

Lekker wild

Dineren op vijftig meter hoogte

Het najaar staat voor de deur en dus serveren veel restaurants een
wildmenu. Maar wat wil de gast anno 2015 nou het liefst op het bord?
En hoe kun je je als restauranthouder en chef-kok op wildgebied vernieuwen? Ik vroeg het aan Terry en Roderik van ons restaurantpanel,
die met veel leuke inzichten kwamen.

Sterrenchefs

Wie ook gek was van wild, is Julia Child. ’s Werelds eerste vrouwelijke
tv-chef en zeer succesvol bovendien. Haar kookboek ‘Mastering the
Art of French Cooking’ gaat nog steeds als warme broodjes over de
toonbank. Probeer eens haar signature dish uit in je zaak of laat je op
een andere manier door deze ‘grande dame’ inspireren.

In de afgelopen jaren is het zwevende restaurant de hele wereld
over gevlogen. Naast Europa is
het ook in onder andere Australië, China en Mexico geweest.
Verschillende sterrenchefs,
waaronder Heston Blumenthal,
zijn al met de gasten mee de
lucht in gegaan. De bekende
Franse kok Joël Robuchon heeft
bijvoorbeeld boven het prinsdom Monaco gekookt voor Prins
Albert II.

Mag je
overal
flyeren?

Over inspiratie gesproken. Die vind je
ook zeker bij Maslow, een kleurrijke
zaak op het Amsterdamse Science
Park. Tweelingbroer en –zus Raoul en
Rivka zijn met hun onderneming een
echte aanwinst voor de studenten
die maar wat graag een hoofdgerecht
onder de 10 euro willen proeven. Over
het interieur, de kaart en de sfeer is erg goed nagedacht en dat merkt
de gast.
Uiteraard staan we in deze RestaurantKrant ook stil bij de zakelijke
kant van je onderneming. Mag je bijvoorbeeld overal flyeren? En hoe zit
het nu precies met contactloos betalen? Op deze vragen geven wij antwoord. Ga er dus eens lekker voor zitten en geniet van deze kleurrijke
en leerzame editie!
Christel Tuin

Veiligheid

column mark tamsma horeca-advies.nl

Qua veiligheid hoeven de gasten
die het avontuur aandurven niets
te vrezen, want alle materialen
zijn gekeurd en voorzien van de
nodige veiligheidsnormen.

Schiet maar raak!

Trouwen in de lucht

Elke horecaondernemer
gaat als het goed is voor
‘kwaliteit’. Een algemene term die enorm subjectief is. Want wat is
nu kwaliteit? Vraag het
een willekeurige voorbijganger en ik weet
zeker dat er geen eenduidige definitie naar
voren komt, zeker niet
als het dienstverlening
betreft.

Tegenwoordig kunnen er ook
vergaderingen en huwelijken
georganiseerd worden op vijftig meter hoogte. Daarnaast is
Lounge in the Sky opgericht,
een loungeplek waar gasten in
de lucht een glaasje champagne
kunnen drinken. The sky is dus
duidelijk niet the limit!

JE GOED RECHT

‘Disfunctioneren’: een persoonsgerelateerd
motief voor ontslag. Hoe ga je hiermee om?
Op de nieuwe ‘menukaart ontslagrecht’ staan acht verschillende gerechten: de
ontslaggronden. Dit zijn: i) bedrijfssluiting / bedrijfseconomische omstandigheden, ii) 2 jaar ziekte, iii) regelmatig ziekte, iv) disfunctioneren, v) verwijtbaar handelen of nalaten, vi) gewetensbezwaren, vii) verstoorde arbeidsverhouding en tot
slot viii) andere dan voornoemde omstandigheden, waardoor in redelijkheid niet
kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
Geen ‘all you can eat’
concept
Er zijn dus acht smaken waaruit moet worden gekozen. Let
wel: het is geen ‘all you can eat’

De kantonrechter
zal het gestelde
disfunctioneren
toetsen

concept, je kunt slechts één
gerecht kiezen! De behandelende
instantie bij disfunctioneren is de
kantonrechter. Hoe krijg je een
ontslag op grond van disfunctioneren rond?

Plichten van de werkgever
Allereerst is van het van belang
om te beseffen dat de werkgever de ongeschiktheid van de
werknemer aannemelijk dient te
maken. De kantonrechter zal het
gestelde disfunctioneren toetsen,
waarbij wordt gekeken of een
werknemer ‘tijdig’ op de hoogte
is gebracht van het gestelde
disfunctioneren en de werkgever
voldoende heeft ondernomen om
het functioneren te verbeteren.
Er dient aldus een verbetertraject
te hebben plaatsgevonden. Zo’n

traject kan enkele maanden duren. Van belang daarbij is ook dat
alles netjes wordt vastgelegd. De
rechter zal voorts afwegen of
het disfunctioneren geen gevolg
is van onvoldoende zorg van de
werkgever, van onvoldoende
scholing van de werknemer dat
voor rekening en risico van werkgever hoort te komen, of van arbeidsomstandigheden waaronder
de werknemer moet functioneren.
Samengevat heeft een werkgever
voor een rechtsgeldig ontslag op
grond van disfunctioneren goede
dossieropbouw nodig. Heb je
vragen over een ontslag op grond
van disfunctioneren of op grond
van een van de andere zeven ontslaggronden? Neem contact op
voor een vrijblijvende afspraak:
maarten@zonadvocaten.nl.
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waliteit in de horeca
heeft alles te maken met
het waarmaken van de
verwachtingen. Deze verwachtingen zijn deels gebaseerd op de
persoonskenmerken van de consument en anderzijds afhankelijk
van het moment van consumptie.
Iemand die zelden buiten de deur
komt kan vol lof zijn over een
‘matig’ gebakken biefstuk. Een
frequente bezoeker van Michelin
restaurants kan zich mogelijk al

opwinden over een minuscuul
klein vlekje in het linnen. In de
zomer hechten we meer waarde
aan een ‘goed’ gekoeld glas bier,
dan tijdens een extreem koude
winterdag. En zo kunnen we
nog wel even doorgaan...Tegenwoordig kunnen we ‘kwaliteit’
redelijk goed meten met dank
aan social media en de opkomst
van enorm veel recensiewebsites.
Menig horecaondernemer vindt
deze ontwikkeling verschrikkelijk
en dan vooral (uitsluitend?) de
ondernemers die weleens online
negatieve feedback krijgen. Ik
snap om eerlijk te zijn het probleem niet zo erg. Het is toch geweldig dat gasten nu wel bereid
zijn om feedback te leveren op de
ervaring? Ofwel in hoeverre het
bezoek aan de verwachtingen
voldaan heeft?
Het is nog niet zo heel lang geleden dat wij in de horeca helemaal geen feedback kregen. Dan

Meer columns lezen?
Kijk op derestaurantkrant.nl

DUIVELSE KOFFIE

AMSTERDAM

Koffie is al duizenden jaren
een deel van de Arabische
cultuur. Toch werd het in de
westerse wereld pas populair
rond 1500 n.Chr. Tot die tijd
geloofden priesters dat koffie
een drankje van de duivel was.
Paus Clement VIII beëindigde
deze mythe door een slokje
van een kopje koffie te drinken en toen zijn zegen gaf aan
koffie.

Het nieuwe restaurant van
Egon van Hoof en Henry Pattiwael van Westerloo, MOS
Amsterdam, heeft onlangs zijn
deuren geopend. Binnen een
aantal maanden is de grote
lege ruimte omgetoverd tot een
restaurant in Parijse en Arabische sferen. Het restaurant ligt
op het stadseiland IJdock, tien
minuten lopen vanaf station
Amsterdam Centraal. Het stad-

was het gissen
waarom een
horecazaak
opeens veel
minder gasten
kreeg. Op de
vraag ‘was alles naar wens’
wordt door de
Nederlandse
gast tenslotte
nog steeds
standaard ‘ja’ geantwoord, behalve als de ervaring dramatisch
is geweest. De beoordelingswebsites helpen de ondernemer
steeds meer om inzichten te
krijgen in de mate waarin aan
de verwachtingen van gasten is
of wordt voldaan. Tegenwoordig
kan je zelfs op doelgroep selecteren (type huishouden, leeftijdscategorie etc.). Dat is toch
geweldig? Als ik een restaurant
in het hogere segment heb en
er komt een negatieve beoordeling van een familie met jonge
kinderen, dan betekent dat
niet direct dat ik het verkeerd

Verfrissende
nazomerdrank
Exota is een ambachtelijk vervaardigde limonade die verkrijgbaar is in acht smaken en
kleuren: cola, sinaasappel, priklimonade, pompelmoes, citroen,
mandarijn, grenadine en pink. De
frisdrank past volgens het merk
in de smaakbeleving van 2015;
fris prikkelend, eerlijk, niet te zoet
en zacht van smaak. De flessen
hebben een retrolook. Je kunt de
flessen dus ook in je restaurant
neerzetten als vaas of decoratie.

EXOTA,
WWW.EXOTAFRISDRANK.NL

gedaan heb. Het
is helemaal niet
vreemd dat een
sterrenrestaurant
niet volledig aan
de verwachtingen van een
familie met jonge
kinderen kan voldoen. Dat snapt
een bezoeker die
de betreffende
website raadpleegt ook wel.
Mogelijk zelfs dat een dergelijke
review door andere potentiële
bezoekers als positief wordt
aangemerkt.

Het is nog niet
zo heel lang
geleden dat wij
in de horeca
helemaal geen
feedback
kregen

De online reviews zijn een geweldige waardevolle innovatie
voor zowel de ondernemer als de
consument. Het geeft goed weer
in hoeverre ‘kwaliteit’ geleverd is
ofwel aan de verwachtingen van
die specifieke consument op dat
specifieke moment is voldaan.
Dus ik zou zeggen...laat de redactie vooral weten wat u van deze
column vindt......

Nieuw voor
je terras:
ongedierte-app
Rentokil Pest Control lanceert de
Rentokil Scan. Gebruikers vinden
in de app
een lijst met
de meest
voorkomende soorten
ongedierte
en bestrijdingstips
voor specifieke locaties, zoals
je keuken
en kelder.
Nicole van
Veldhuizen van Rentokil Pest
Control: “Met deze app kunnen
ondernemers op een moderne
manier gebruik maken van onze
expertise om ongedierte te bestrijden.”

RENTOKIL, WWW.RENTOKIL.NL

RESTAURANTNIEUWS,
WEETJES EN CIJFERS
seiland wordt door toeristen al
bestempeld als klein Manhattan.

HONING
Honing bederft nooit, omdat
het op verschillende manieren
beschermd is. Door het hoge
suikergehalte kan de natuurlijke
zoetstof vocht opnemen uit bacteriën, die dat niet overleven.
Ook is honing vrij zuur en maakt
het zelf zijn eigen antibacteriële
stoffen aan.

WIST JE DAT?

ROTTERDAM

De wijn Richebourg Gran Cru,
Côte de Nuits uit de Bourgogne
kost bijna 14.000 euro per
fles en is daarmee de duurste
wijn ter wereld. Het is opvallend hoe hoog de wijnen uit de
Bourgogne-streek scoren. De
top 3 duurste wijnen ter wereld
bestaat volledig uit wijnen uit
dit gebied en in de hele top 50
staan veertig Bourgognewijnen.

Het interieur van Amarone
kreeg dit jaar al een flinke
make-over, maar wederom waait
een frisse wind door het Rotterdamse sterrenrestaurant. Met
de komst van maître-sommelier
Maikel Ginsheumer zal ook de
sfeer waarin het restaurant zijn
gasten ontvangt een verandering ondergaan. Daarnaast
verschijnt er een nieuw wijnassortiment op de kaart.
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Amsterdam verwelkomt

De Tropen
Amsterdam is een nieuwe culinaire hotspot rijker. Op donderdag 10 september
heeft De Tropen haar deuren geopend, gevestigd in het indrukwekkende monument van het KIT (Koninklijke Instituut voor de Tropen). Met 82 zitplaatsen
binnen en een terras met 98 zitplaatsen is De Tropen een nieuwe levendige
hotspot in Amsterdam Oost, direct aan het Oosterpark en gelegen aan het Tropenmuseum. In de keuken hebben chefs Robin Tiemenssen en Roy van Loenen zich laten inspireren door wereldse smaken en hebben deze vertaald naar
moderne gerechten in een nieuw jasje.

Er is ook
een speciaal
menu voor
kinderen

2015 Alles voor restaurateurs en chef-koks

De oven is een allemansvriend: gemakkelijk in het gebruik en voor vele doeleinden inzetbaar. De restaurantkeuken kan simpelweg
niet zonder het apparaat. Om je op ideeën te brengen, presenteren we je drie simpele, doch smakelijke, visgerechten die in de oven
worden klaargemaakt. Voila!

Surinaamse pinda bravoe met kip
Wereldse verhalen en smaken en duurzame, lokale producten kleuren
de menukaart. Museumgasten, huurders uit het gebouw van het KIT,
Oosterparkbezoekers en buurtgenoten kunnen hier terecht voor een
ambachtelijke koffie met gevulde chocolade of een ‘sticky toffee’ bananencake. In de middag vindt men op de kaart vers gemaakte lunchgerechten op zuurdesem- of meergranenbrood of heerlijke oosterse salades. In de avond kan men hier terecht voor een heerlijk werelds diner
met goede wijn, een banenbiertje of een gebrande ananascocktail van
het cocktailmenu ontwikkeld door de Cocktail Professor. Op het menu
staat onder andere een Surinaamse pinda bravoe met kip, een gegrilde
zeebaars met zwarte bonencrème en Australische Rocky Road. Ook is
er een speciaal menu voor kinderen. Alle gerechten zijn zoveel mogelijk
bereid met biologische en duurzame ingrediënten en door een brede
variëteit op het menu is het restaurant zowel toegankelijk voor een
broodje als voor een uitgebreid diner.

www.visrecepten.nl

Forel met
hazelnoten
en peterselie
Ingrediënten
4 schoongemaakte forellen
1 rode ui
4 eetlepels fijngehakte peterselie
100 gram kruidenboter
50 gram hazelnoten
(zee)zout en peper
1 bakje kerstomaatjes

Verwarm de oven voor op 200°C.
Pel de ui en snijd in ringen.
Hak de peterselie fijn. Snijd de
kruidenboter in plakjes. Vul de
buikholte van de forellen met
plakjes kruidenboter, uiringen

Kort geleden ontdekte Jeroen Speksnijder een serie prachtige fabriekskrukken
van het Amerikaanse bedrijf Lyon Metal
Equipment. Jeroen viel als een blok voor de
krukken en mag zich sinds kort exclusief
distributeur voor Lyon Metal in Europa noemen. Jeroen: “Te gek om deze historische
krukken nieuw leven in te blazen. Vroeger
werden ze alleen gebruikt in fabrieken,
maar ze staan ook geweldig in de keuken,
aan de bar of in het restaurantgedeelte.”

LYON BAR STOOLS,
WWW.LYONBARSTOOLS.COM

Sprankelende
limoncello

Zonnig
nazomerbier

Serveer je gasten ‘de nazomer in een
glas’ met Limon l’aperitivo. De Italiaanse wijncocktail bevat naar eigen zeggen the best of both worlds:
bubbels en bubbels en een infusion
van citroensap en -schil van mooie
Siciliaanse citroenen, waardoor er een
verfrissende limoncellosmaak ontstaat.
Serveer hem in een mooi wijnglas met
ijsblokjes en garneer met een schijfje
citroen of een muntblaadje.

Het nieuwe nazomerbier Blue Island heeft
volgens de makers de goudgele kleur van
de zon en de smaak van de mediterrane
zomer. Het bier wordt rechtstreeks uit
het transparante flesje gedronken, al dan
niet met een schijfje limoen. De premium
kwaliteit wordt verkregen door tijdens het
brouwproces uitsluitend met bronwater en
speciaal geselecteerde, natuurlijke ingrediënten te werken. Blue Island is verkrijgbaar
in flesjes van 33 cl. Het alcoholpercentage
is 4,5 procent.

www.visrecepten.nl
en peterselie en leg ze naast
elkaar in een ovenschaal. Hak de
hazelnoten fijn, Strooi ze met zout
en peper over de forellen. Verdeel
de rest van de kruidenboter over
de vis en leg de kerstomaatjes
eromheen. Schuif de schaal in de
oven en bak de forel in 15 minuten knapperig bruin.

Fish & Chips
Ingrediënten
600 g zeewolffilet
zeezout
1/2 citroen – uitgeperst
750 g (rode) aardappelen (Roseval)
5 eetlepels olijfolie of vloeibare
margarine
75 g volkorenmeel

www.groentenenfruit.nl

1/2 eetlepel paprikapoeder
(mild of pikant)
1 eetlepel gedroogde oregano

Bereiding
Verwarm de ovengrill voor. Snijd
de zeewolffilet in 12 gelijke stukken en wrijf ze in met citroensap, zeezout en versgemalen
zwarte peper. Laat 5 minuten
liggen. Snijd de aardappels in
dunne parten. Meng de aardappelparten in een ovenschaal met
2 eetlepels olijfolie, zeezout en
peper en schuif ze 15 cm onder
het hete grillelement. Rooster de
aardappelen in 10-15 minuten
gaar. Meng het volkorenmeel
met het paprikapoeder en de
oregano. Wentel de stukken vis
erdoor en druk het meel goed

aan. Verhit 3 eetlepels olie in
een koekenpan en bak de vis op
matig hoge stand in 6-8 minuten
gaar.

Reuzenchampignons
gevuld met
tonijn
Ingrediënten
ca. 200 g uitgelekte tonijn uit blik
1 ui
1 kleine appel
6 reuzenchampignons
50 g geraspte belegen kaas
4 eetlepels magere kwark
peper
zout
1 dl bouillon van een blokje

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200
graden. Laat de tonijn in een
zeef uitlekken. Snijd de ui fijn.
Schil de appel, verwijder het
klokhuis en snijd in stukjes.
Maak de champignons schoon
en draai de stelen voorzichtig
uit de hoeden. Snijd de stelen
in stukjes. Doe de tonijn in een
kom en prak met een vork fijn.
Schep ui, appel, champignonstelen, de geraspte kaas, de kwark,
peper en zout door de tonijn.
Vul de champignonhoeden met
het vismengsel. Zet de gevulde
reuzenchampignons in een
ovenschaal. Schenk een laagje
bouillon in de schaal en laat de
champignons in de oven in 15
minuten gaar worden.

ZONDER
INVESTERING!

Foto’s: Studio Aico

ZADI, WWW.ZOMERDRANKJE.NL
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Een stukje zee uit de oven

Bereiding

Fabriekskrukken
voor aan de bar

FOCUS VIS UIT DE OVEN
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Serveer uw eigen
tafelwater
Als horecaondernemer ontvangt u zonder investering:
De speciale ECOtap kraan

Wilt u meer weten?
bel 06 2369 22 77
of kijk op
ecotap-horeca.nl

Het speciale ECOtap filter
Eigen ‘gepersonificeerde’ flessen

ARIDJIS 1926, WWW.ARIDJIS1926.NL

Flessenlabels en boekenleggers
Deur- of raamsticker

Brood snijden is verleden tijd
Patisserie Unique, naast gebakproducent ook verbonden aan ambachtelijke broodbakkerijen, heeft een oplossing waarbij restauranthouders broodjes niet meer hoeven te snijden
alvorens ze te beleggen. Met een speciaal vlijmscherp mes worden de broodjes na het
voorbakken direct voorgesneden. Vervolgens wordt het voorgesneden bake-off broodje
bevroren bij je restaurant afgeleverd. Nog slechts 8 tot 10 minuten in de oven en dan is het
voorgesneden broodje klaar om te beleggen. Meer weten? Kijk dan op www.patisserieunique.nl of vraag gratis monsters aan bij Patisserie Unique 035 588 23 95 of via info@patisserieunique.nl.

PATISSERIE UNIQUE, WWW.PATISSERIEUNIQUE.NL

www.derestaurantkrant.nl

ECOlogisch

ECOnomisch

In een tijd waarin duurzaam ondernemen een
terugkerend onderwerp van gesprek is, kunnen
zowel gastheer als gast zich vinden in een concept als ECOtap*. Tafelwater, geserveerd in een
ECOtap karaf is niet alleen veilig en lekker, maar
ook duurzaam en daarmee de meest verantwoorde dorstlesser van dit moment.

Geen discussies meer over wel of niet gratis
kraanwater is een aanwinst voor u, uw gasten
en uw personeel. Een vergoeding rekenen voor
ECOtap tafelwater wordt volledig geaccepteerd
door uw gasten. Omdat er geen investering en
geen inkoop tegenoverstaat is ECOtap aantrekkelijk voor elke horecaonderneming.

* Dankzij een uniek procedé maakt ECOtap van kraanwater veilig en lekker tafelwater.
Het ECOtap concept is ook beschikbaar met koeling en als bruisend water, vraag naar de voorwaarden.

ische en
ECOtap is het econom
.
(flessen) mineraal water
or
vo
ef
rde alternati
ecologische verantwoo

ECOtap is een geregistreerde merknaam van Hydro-Sano BV

FOCUS WILD
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Ons panel over
wild op het menu
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Ingrediënten
parfait
1 l parfait van Debic
50 g Bresc Korma

Roderik Seubers

Ingrediënten
ananas

1 ananas
200 ml sinaasappelsap
1 vanillestok, gespleten
1 stok kaneel
2 takjes tijm
1 tl Bresc citroengraspuree
2 takjes rozemarijn
50 g boter

Puur & Eerlijk,
Verrassend & Veelzijdig
“Een misschien wat ongewone combinatie,
maar de smaak van deze milde Indiase kruidenmelange leent zich heel goed voor gebruik in
romige en zoete desserts. De warme tonen van
de chili, de gember, de amandelen en de kaneel
in combinatie met het romige en koude van de
parfait geven een aparte sensatie in de mond.
Juist dit verrassende element geeft een moderne
twist aan de bekende klassieker.”

Volgens Terry Priem van restaurant Allure in Rotterdam
staan gasten anno 2015 voor
veel wildbereidingen open. “We
serveerden bijvoorbeeld afgelopen zomer een ‘zomers hert
met verse zomersmaken’. Dit
verwachten gasten niet, maar ze
waren allemaal enthousiast om
het te proberen. Het is dus niet
noodzakelijk om alleen in het
najaar wild te serveren.” Als het
even kan, haalt Priem het wild uit
eigen land. “Het wild is afkomstig
van onze wildleverancier Driessen Food. Hoewel we ook hert
uit Nieuw-Zeeland serveren, zijn
we trots op onze parelhoen. Dat
is een Nederlandse hoendersoort
en een typisch streekproduct.
Je merkt namelijk dat gasten de
laatste jaren steeds meer waardering hebben en belang hechten aan lokale producten.” Toch
blijven er ook wildhaters, volgens
Priem. “Aan 90 procent van onze
gasten serveren we het verrassingsmenu. Zeker in de wildtijd
zijn er altijd restaurantbezoekers
die aangeven dat ze alles willen
proberen, behalve wild”, besluit
de Rotterdammer.

Jagers belangrijk

Voor meer inspiratie zie www.bresculinair.nl
Advertentie Bresc_DRK0315.indd 1

Wildliefhebbers en
wildhaters

Roderik Seubers van Restaurant
De Gaffel in het Drentse Valthe is
zelf erg enthousiast over wild. “Ik
vind het fijn om te werken met de
mooiste producten. Soms ser-

17-09-15 16:28

veer ik grouse uit Schotland, dat
is een vogeltje dat donkerrood
vlees geeft en vol van smaak is.
Ook werk ik graag met gems, een
hoefdier dat leeft in bergachtige
streken, onder andere in Oostenrijk. Het staat bekend om zijn
indrukwekkende smaak.” Toch
werkt Seubers, net als Priem,
het liefst met wild uit eigen land.
“We serveren fazant, wilde eend,
haas en hert. Je merkt wel dat
zogenaamd klein wild als eend,
haas en konijn steeds schaarser
wordt. Er is tegenwoordig niets
meer veilig voor de landbouwmachines.” Volgens Roderik willen steeds meer gasten verrast

Het is niet
noodzakelijk
om alleen
in het najaar
wild te
serveren

‘Stoer vlees is helemaal in’
Volgens Jan Ebbers, wildspecialist van horecagroothandel
Markro, wordt ‘stoer vlees’ het helemaal dit najaar. “Door allerlei kookprogramma’s is de vraag naar stoer vlees gestegen. In
plaats van de geijkte hertenbiefstuk en het wilde zwijn, willen
veel horecagasten nu fazanten, duiven, wilde eend en parelhoen op hun bord.”

KENNISTEST
1.
2.
3.
4.
5.

Een biertje is in Genève het duurst.
Het grootste ijsje ter wereld bevat 500 liter ijs.
Yoghurt kwam naar Europa als oplossing voor diarree.
Onder mannen is cola light de meest populaire frisdrank.
Wortels zijn van oorsprong oranje.

1.

(Chef-kok Eetcafé Jansen & Jansen)

– christel tuin

De Drentse chef vindt het jammer
dat steeds meer wild niet meer
echt wild is. “Zo is er zogenaamd
‘zomerwild’ uit Nieuw-Zeeland,
maar dit zijn gewoon runderen
die in een stal staan en vervolgens geslacht worden. Dat heeft
niets meer met wild te maken. Er
zou meer waardering moeten zijn
voor jagers; zij zijn heel belangrijk
om de populatie van dieren te
beheersen”, besluit hij.

2.

Remco Wols

tekst

worden en daarom wil hij andere
delen van bijvoorbeeld het hert,
zoals het staartstuk en de sukade
of de zijlende, gaan serveren aan
zijn gasten. Seubers haalt zijn
wild bij verschillende poeliers
en bij jagers uit de omgeving.
“Mijn opa was vroeger jager, dus
ik ben ermee opgegroeid. Het is
fijn om met wild van jagers te
werken, want het is nog authentiek wild en uiteraard erg vers.”

3.

Maak de ananas schoon en
verwijder de kern met een
appelboor. Vul de kern van de
ananas met de citroengraspuree,
kaneel, tijm, vanille en rozemarijn.
Bak de ananas in boter
goudbruin en blus deze af met de
sinaasappelsap. Gaar de ananas
verder in de oven op 180 graden
voor 20 minuten.

Het wildseizoen staat weer voor de deur. De hoogste tijd om aan onze panelleden Terry Priem en Roderik Seubers te vragen wat ze voor hun gasten dit
najaar in petto hebben.

4.

De parfait opslaan met korma
en in gewenste vormpjes spuiten.
De parfait in de vriezer zetten.

Terry Priem

5.

Foto: Frank Wouters

WAAR. Wisselkoersschommelingen hebben de Zwitserse
prijzen verder de hoogte in gedreven, waardoor een biertje
in Genève maar liefst 5,64 euro kost. De stad is hiermee de
duurste van de wereld. In Krakau is een biertje het goedkoopst: 1,48 euro.
NIET WAAR. Het grootste ijsje ter wereld bevat bijna 1100
liter ijs. Het ijsje is gemaakt door de Noorse ijscoman Hennig Olsen en is meer dan drie meter hoog.
WAAR. Yoghurt kwam vanuit Turkije naar Europa toen
koning Frans I van Frankrijk aan een vorm van diarree leed
die zijn artsen niet konden genezen. Zijn Turkse bondgenoot Sultan Süleyman I zond toen zijn eigen lijfarts, die
koning Frans met yoghurt genas.
NIET WAAR. Van de mannen drinkt 35 procent het liefst
gewone cola. Cola light is bij vrouwen wel de meest populaire frisdrank.
NIET WAAR. Wortels waren van oorsprong onder andere
rood, wit en paars. De oranje wortel ontstond rond de 17e
eeuw door een witte en rode wortel te kruisen. De Nederlanders hebben de oranje wortel geïntroduceerd, omdat het
de nationale kleur van ons land is.

Bereiding

Roderik serveert in zijn restaurant
onder meer carpaccio van hert
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Vervolg van de voorpagina
tekst

– christel tuin

D

e juridische achtergrond van Raoul kwam
tijdens de opstartfase
van de zaak heel goed van pas.
“Het is zeker een voordeel dat ik
jurist ben, want we hebben veel
gedoe gehad met vergunningen.
In plaats van dat één ambtenaar
alles voor ons regelde, als een
soort ‘one-stop-shop’, heb ik
in totaal wel met zes of zeven
gemeentemedewerkers te maken
gehad. Er moest veel geregeld
worden: een bouwvergunning,
een brandveiligheidsvergunning,
een omgevingsvergunning, een
gebruiksvergunning… Het voelde
echt als koorddansen, maar het is
gelukkig allemaal goed gekomen.
Al past het niet echt bij het beleid
dat ondernemerschap gestimuleerd moet worden.”

Goede start
18 juni 2014, de dag waarop het
Nederlands elftal tegen Australië
speelde, was de openingsavond
van Maslow. Vanaf september

is de onderneming zeven dagen
per week de hele dag geopend.
Raoul: “We hebben een goede
start gemaakt. Sinds het begin
hebben we twee koks in vaste
dienst, één ochtend/middagkok
en één avondkok, want we willen continuïteit in de keuken en
geen risico’s lopen wat betreft de
kwaliteit en het kunnen uitserveren van bestellingen. Daarnaast
hebben we een poule van vijftien
flexwerkers, waarvan er drie een
parttime contract hebben gekregen. Hart voor de zaak moet worden beloond, want het is moeilijk

Hart voor
de zaak moet
worden
beloond

om betrouwbaar personeel te
vinden. Sommige studenten lijkt
het namelijk vooral gezellig om
bij ons te werken en vergeten
dat schoonmaken er ook bij komt
kijken.”

Studentenverenigingen
In de zaak is volgens Raoul een
natuurlijke verdeling ontstaan.
“Mijn zus is het geweten van
de keuken en is samen met de
koks verantwoordelijk voor het
samenstellen van de menukaart.
Ik richt me meer op de zakelijke
kant waarbij ik me ook actief
bezighoud met acquisitie. Vooral
de studentenverenigingen zijn
wat dat betreft een goede markt,
omdat we natuurlijk onder een
studentenflat gevestigd zijn en
ons midden op het Science Park
bevinden. Op dit park zijn de bètaopleidingen van de Universiteit
van Amsterdam gevestigd. Studenten die hier colleges volgen,
weten ons goed te vinden. De
ochtend en de lunch in het weekend zijn nog lastig, want studenten komen nu eenmaal laat op

gang. In de toekomst willen we
ons dan ook nog meer in de buurt
laten zien, zodat ook inwoners
van de wijk Watergraafsmeer
en de Indische buurt ons weten
te vinden. Eén van de manieren
waarop we dat willen doen, is
ons met onze falafel presenteren
op de Pure Markt, een grote ambachtelijke culinaire markt in het
nabijliggende Park Frankendael.”

Huiskamergevoel
Een belangrijk doel van Maslow
is dat gasten zich thuis voelen.
Raoul: “We noemen onszelf de
huiskamer van het Science Park
en zijn hier gelukkig goed in
geslaagd. Veel gasten komen
hier meerdere malen per week en
zitten soms urenlang te werken, wat helemaal past bij onze
gemoedelijke huiskamersfeer. Bij
deze toegankelijkheid hoort ook
gratis kraanwater. Hier doen wij

echt niet moeilijk over. Sterker
nog, we bieden het zelf aan. Ook
het meenemen van eten in een
doggybag is geen probleem. Het
is een vorm van goede service,
waar Amsterdam helaas niet erg
om bekendstaat, en is nog goed
voor het milieu ook.”

We willen alles zijn
Het concept van Maslow stond bij
de tweeling vanaf het begin vast.
“We willen alles zijn; een koffietent, een bar en ook een eetzaak.
Dit hebben we samengebracht in
de overkoepelende huiskamer die
de hele dag geopend is en waar
gasten zicht hebben op de open
keuken. Je merkt ook dat de sfeer
hier gedurende de dag verandert
en dat is precies wat we voor ogen
hadden.” Om het concept duidelijk in het interieur terug te laten
komen, heeft de familie bewust
ervoor gekozen om een binnen-

En nu even privé

huisarchitect in te huren. Het werd
Jeroen van Zwetselaar, wiens
jonge, ervaren stijl volgens Raoul
precies paste bij wat hij en zijn zus
voor ogen hadden. “We wilden een
industrieel, maar toch warm interieur en hij heeft met minimale middelen het maximale effect bereikt.”

Hoofdgerechten onder de
10 euro
Gasten betalen bij Maslow
nooit meer dan 10 euro voor een
hoofdgerecht. Raoul: “We hebben
bewust gekozen voor een budgetbenadering met een goede prijskwaliteitverhouding en verse gerechten die we bereiden in onze
eigen keuken.” Om de prijs laag
te kunnen houden, werkt Maslow
met buzzers. “De buzzer, die afgaat wanneer de bestelling klaar
is en die gasten dan zelf op kunnen halen bij de kok in de keuken,
is een essentieel onderdeel van
onze bedrijfsvoering. Niet alleen
besparen we op personeel, we
creëren ook een speelsere sfeer,
waarbij gasten direct contact
hebben met de kok.”

Trendy, budgetvriendelijke en verantwoorde
gerechten

Familiebedrijf

Op de kaart staan Midden-Oosterse en mediterrane gerechten.
Raoul: “We zijn zelf Joods, dus
we hebben al een binding met de
keuken uit het Midden-Oosten.

Zowel het gezin van Raoul als het gezin van Rivka is verbonden met Maslow. Zo verzorgt de
vrouw van Raoul de administratie, ontdekte zijn schoonvader de locatie en is ook zijn zwager
actief bij de zaak betrokken.

Gasten
betalen bij
ons nooit
meer dan 10
euro voor een
hoofdgerecht

Bovendien zijn deze gerechten
trendy en passen ze goed binnen het budgetconcept, want we
gebruiken geen dure ingrediënten. We bieden gezonde en vaak
ook vegetarische gerechten en
proberen zo veel mogelijk te werken met biologische producten,
wat helaas prijstechnisch gezien
niet altijd lukt. Koffie, bier en
wijn bieden we bijvoorbeeld wel
biologisch aan, maar vlees niet.

We kiezen bewust niet voor de
mainstream merken wat betreft
leveranciers, we willen ons onderscheiden. Zo hebben we bier
van de Limburgse bierbrouwerij
Gulpener en werken we samen
met groothandel De Kweker en
enkele kleinere leveranciers.”

Toekomstplannen
In de toekomst wil Maslow nog
meer doen met workshops. Raoul:
“We krijgen veel vragen van
studentenverenigingen om iets
leuks te organiseren. Zo hebben
we al een cocktailworkshop en
een baristaworkshop gegeven.”
Daarnaast wil Raoul zich nog
meer richten op de bedrijven die
gevestigd zijn op het Science
Park en de catering uitbreiden.
“We zijn sinds kort aangemeld op
Betaalbarecatering.nl en we hebben al een paar opdrachten binnen.
Ook dit loopt dus erg goed. Als
mijn zus en ik in de toekomst meer
kunnen delegeren en ons meer
kunnen richten op acqusitie, promotie en andere leuke zaken ben ik
een tevreden man”, besluit Raoul.

Voor welke ondernemer heb je veel respect?
“Voor mijn vriend Gennie Freen. Hij heeft een succesvol bedrijf
opgezet en is onder andere uitgever van de bekende Voordeelagenda van de Postcode Loterij. Ik bewonder hem, omdat
hij een self-made man en ondernemer in hart en nieren is. Ook is
hij altijd ‘mensch’ gebleven. Hij gaat niet alleen op zakelijk instinct
af, maar ook op zijn gevoel en is geen ‘keiharde’ zakenman.”
Wat is je levensmotto?
“You win some, you lose some. Hiermee bedoel ik dat het
belangrijk is om te relativeren.”
Wat is je tip voor starters?
“Ken je sterke en je zwakke punten. Probeer elkaar aan te
vullen, dat doen mijn zus Rivka en ik ook.”
Met wie zou je een dagje willen ruilen?
“Met mijn neefje Yannis, die ook in onze zaak werkt.
Hij is 18 jaar en nog heerlijk onbezonnen en zorgeloos.”
Welke tip heb je voor andere ondernemers?
“Blijf dicht bij jezelf. We hebben zelf ook lang geworsteld om
te kijken wat bij ons zou passen. Het moet niet voelen als een
trucje. Dat gaat frustreren en is ongeloofwaardig.
Bij jezelf blijven is dus heel belangrijk.”

Facebookonderzoek

Maslow is gevestigd op de begane grond van een studentenflat
met 16 verdiepingen. Voor de opening inventariseerden Raoul
en Rivka via Facebook de wensen van studenten. Hieruit kwamen wensen naar voren die ook in de zaak zijn verwerkt: een
huiselijke sfeer en interieur, lage prijzen en gezonde gerechten
met veel vegetarische keuzes.

RESTAURANTNIEUWS,
WEETJES EN CIJFERS
AMSTERDAM

KETCHUP

Richard van Oostenbrugge van het
tweesterrenrestaurant Bord’Eau
in Hotel de l’Europe in Amsterdam
gaat naar Oostenrijk. Naar Salzburg om precies te zijn, waar hij in
restaurant Ikarus in Hangar 7 gastchef is. Hangar 7 is een futuristisch
gebouw in de Oostenrijkse stad en
is eigendom van Red Bull. Restaurant Ikarus nodigt iedere maand
een gastchef uit die de hele maand
in het restaurant kookt.

Rond 1690 werd in China een
saus bedacht met ingelegde vis
en kruiden. Deze saus werd Koechiap genoemd. In Maleisië werd
de saus al snel overgenomen.
Daar werd de vis eruit gelaten
en werd de saus met gemengde
kruiden als tafelsaus gebruikt en
kechap genoemd. Rond 1740 namen Britse reizigers deze saus
mee naar Engeland, waar deze
al snel ingeburgerd raakte onder

RESTAURANTNIEUWS,
WEETJES EN CIJFERS
de naam ketchup. Er waren vele
varianten in omloop, maar rond
1800 kwam Sandy Addison op
het idee om een tomatenvariant
te maken en zo werd de tomatenketchup geboren.

restaurant Huis De Colvenier in
Antwerpen gebruikt voor zijn
gastronomische burger. Prijs?
Zo’n 299 euro. De opbrengst van
de burger gaat naar kankeronderzoek.

DURE BURGER

PAPRIKA

Japans rundvlees, een crumble van kwarteleieren en een
toef truffelmayonaise: dit zijn
een paar van de ingrediënten
die chef Patrick Van Herck van

De bekendste kleuren voor
paprika’s zijn rood, groen en
geel, maar er bestaan ook oranje,
zwarte, paarse, mintgroene en
witte paprika’s. Hoe meer de

paprika glimt en hoe helderder
de kleur is, hoe meer vitaminen
ze bevat. De rode paprika bevat
twee keer zoveel vitamine C als
de groene paprika.

restaurants in het land. Hij
stapt nu over van restaurant De
Eetclub in Scheveningen naar
Hilton Rotterdam.

ROTTERDAM

Restaurant De Koffer heeft van
de gemeente Asten een boete
van tienduizend euro opgelegd
gekregen. Het restaurant heeft
een terrasoverkapping neergezet, terwijl daar geen vergunning voor werd verleend.

Stephan Nijst is de nieuwe chefkok van Stadshal Bar en Restaurant in Hilton Rotterdam. Nijst
heeft een gevarieerde loopbaan
als souschef en chef achter zich
en werkte in gerenommeerde

ASTEN

IJSTHEE
IJsthee is ontstaan in 1904 op
het WK Fair in het Amerikaanse
St. Louis, Missouri. Een theekoopman en plantage-eigenaar
had de bezoekers willen voorzien van gratis warme thee.
Het was die dag echter buitengewoon warm, waardoor de
warme thee geen grote hit was.
Ter bevordering van de verkoop
vroeg hij aan een nabijgelegen
ijsleverancier om wat ijs. Hij

deed wat ijs bij de thee en zo is
de Amerikaanse ijsthee-traditie
geboren.

PIZZA MARGHERITA
Pizza Margherita is bereid volgens het recept van de meesterkok Raffaele Esposito, die
de pizza voor het eerst maakte
in 1889. Met tomaten, mozzarella en basilicum bootste hij
de kleuren van de Italiaanse
vlag na. Hij vervaardigde de

pizza voor het eerst aan het
Italiaanse hof. De Italiaanse
koningin Margaretha vond
de pizza zo smakelijk, dat ze
kok Esposito een bedankbrief
schreef. De kok besloot vervolgens de pizza naar haar te
vernoemen.

HEERENVEEN
Onder het toeziend oog van
wethouder Coby van der Laan
en het bestuur van Euro-

Toques Nederland, is Restaurant Anno 88 uit Heerenveen
onlangs toegetreden tot de
restaurantvereniging die
‘puur en eerlijk’ met ambachtelijk en regionaal combineert. Patrick en Karen
Jelsma werken in hun keuken
alleen met eerlijke ingrediënten van lokale leveranciers
en hiermee passen zij volgens
Euro-Toques perfect bij hun
doelstellingen.
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ook de fooi kan bijgepind worden

Gasten gaan steeds vaker

betalen met de
smartphone

5-7 oktober 2015

De smartphone heeft de wereld veranderd. Vroeger gebruikte je een mobiele telefoon enkel als
telefoon, maar de technologische ontwikkelingen
hebben ervoor gezorgd dat je tegenwoordig een
volwaardig kantoor op zak hebt. Sterker nog: de
smartphone (zo heet de mobiele telefoon tegenwoordig) is ook nog eens een draagbaar mediaapparaat en portemonnee. Vooral dat laatste aspect
is sterk in ontwikkeling en behoeft wellicht wat
uitleg.
tekst

– thijs jacobs

T

echnologie is voor sommigen een gruwel; het is
lastig bij te houden welke
ontwikkelingen daadwerkelijk
voor een efficiëntere bedrijfsvoering zorgen. De ‘digitale
portemonnee’ in de smartphone
is echter aan een niet te stuiten
opmars bezig. Een jaar geleden
werd Apple Pay gelanceerd in
de Verenigde Staten, en zojuist
is ook Android Pay gelanceerd,
zodat ook Androidgebruikers met
hun smartphone kunnen betalen.
De NFC-chip in de smartphone
maakt dit mogelijk. Gaan we
een toekomst tegemoet zonder
portemonnee en plastic pasjes?
Het lijkt er sterk op. Banken
proberen zelf services uit te rollen
die op eenzelfde manier werken,
alhoewel slechts 16 procent van
de iPhone 6-bezitters ooit Apple
Pay heeft uitgeprobeerd. Dit kan
natuurlijk ook komen doordat
vaak nog onduidelijk is of betalen
met Apple Pay in een winkel of
horecazaak mogelijk is. De grote

Nederlandse banken richten zich
overigens primair op Androidgebruikers; bezitters van een iPhone
moeten wat langer wachten.

REGISTREER UW GRATIS BEZOEK OP BBBMAASTRICHT.NL
MET CODE UPS000001EDG

De fooi kan
als stap in de
transactie
opgenomen
worden

Pinnen blijft nog even
goedkoper
Pinnen blijft op dit moment
de meest gangbare en veilige
manier van betalen. Apple Pay
en Android Pay zijn in Nederland immers nog niet actief, ook
omdat Apple de banken niet wil
toestaan om programmatuur
op de NFC-chip van de iPhone
te zetten. Het bedrijf vraagt
daarentegen wel 0,15% van alle
transacties die met de gekoppelde creditcard worden verricht.
Europese banken hebben (nog)
geen baat bij het zakendoen met
Apple, alhoewel het bedrijf heeft
aangegeven dit jaar al in Europa
actief te willen zijn. Het is dus
wachten op een akkoord van de
banken. ING heeft overigens al
laten weten dat het 50 cent per
maand gaat vragen voor mobiel

betalen. Conclusie: vooralsnog
is betalen met de pinpas nog het
meest voor de hand liggend, maar
dat komt vooral door de beperkingen die banken opleggen aan
opkomende partijen, zoals Google
en Apple en andersom. Gezien de
kostenstructuur is dat vanuit het
standpunt van de banken bezien
terecht.

Gasten lopen weg
Als horecaondernemer moet je
een goede infrastructuur ten aanzien van betalen kunnen aanbieden. Het accepteren van de meest
gangbare betaalkaarten wordt als
een vanzelfsprekendheid gezien
door de gast. Met name internationale gasten betalen vaak en
graag met de creditcard. Daar-

naast gaat men tegenwoordig de
deur uit zonder te controleren of
er genoeg geld in de portemonnee zit: pinnen wordt immers als
normaal ervaren. Wanneer er in je
zaak niet gepind kan worden, dan
wordt er enkel besteld waarvoor
genoeg cash op zak is, of – erger
nog - de gast loopt weg… Op
zoek naar een zaak die pinnen
wél faciliteert.

Contactloos betalen
Contactloos betalen is een techische mogelijkheid die aan populariteit wint. Nu heeft ongeveer
een kwart van de ondernemers
een betaalautomaat in huis die
hiervoor geschikt is. Het voordeel? Betalen gaat 10 seconden
sneller dan met de conventionele

pinmethode en de extra service
wordt door veel gasten als prettig ervaren. Veel aanbieders van
betaalautomaten bieden een
omruilservice, waarbij een oude
betaalautomaat omgeruild kan
worden voor een nieuwe; vaak
met wel enkele honderden euro’s
voordeel. De nieuwe terminals
maken contactloos betalen met
zowel de pinpas als de smartphone mogelijk. Bovendien is
contactloos betalen goedkoper
per transactie. De investering kan
zich dus terugverdienen.
De conclusie? Betalen met pin en
creditcard is een service die je
eigenlijk wel moet aanbieden als
horecaondernemer. Contactloos
betalen is aan een opmars bezig
en binnenkort gaan ook Android
Pay en Apple Pay de betaalmarkt
betreden. Als je jezelf de vraag
stelt of jouw betaalvoorzieningen
wel up-to-date zijn, dan is het
raadzaam om je leverancier om
extra informatie te vragen.

5 ACTUELE VRAGEN
1. Hoe werkt contactloos betalen precies?
Contactloos betalen werkt op basis van zogenaamde
Near Field Communication, afgekort als NFC. De
contactloze betaalpas heeft een antenne die op korte
afstand draadloos de relevante betaalgegevens doorstuurt naar een betaalautomaat. De betaalautomaat
verifieert de betaling met de bank van de kaarthouder
en keurt deze direct goed of af, net als bij een pinbetaling waarbij de betaalpas wordt ingestoken.

2. Waarmee kan de klant contactloos
betalen?
Nederlandse banken verstrekken betaalpassen waarmee contactloos betaald kan worden. De passen
zijn te herkennen aan het contactloos betalen logo
op de voor- of achterkant. Met de Rabo Wallet en de
prepaid betaaldienst van V PAY (in samenwerking
met een telecomprovider) kan ook contactloos betaald

DÉ BOURGONDISCHE HORECAVAKBEURS

worden met enkele mobiele telefoons die zijn voorzien van NFCtechnologie. Ook andere banken
komen in 2015 met een app voor
contactloos betalen voor mobiele
telefoons.

Betalen
kan tien
seconden
sneller

3. Wat zijn de voordelen
voor mij als ondernemer?
Naast de voordelen voor de klant – zoals snelheid en
gemak – is contactloos betalen voor jou - als ondernemer - goedkoper. Uit onderzoek blijkt dat een contactloze
betaling gemiddeld € 0,15 kost voor ondernemers, een
gemiddelde contante betaling € 0,25 en een gemiddelde
pinbetaling € 0,19. Dat contactloos betalen goedkoper
is dan ‘gewoon’ pinnen, ligt vooral aan de transactietijd
(tijd=geld) en niet zozeer aan het tarief dat je betaalt,
want dat is hetzelfde.

4.	Hoe weet de klant dat hij met
zijn pas contactloos kan betalen?
Dat kan als het ‘contactloos’ symbool op
de betaalpas staat. Op de betaalautomaat
zelf of op het scherm is het symbool van
contactloos betalen te zien; dat zijn de
vier boogjes.

5.

En hoe zit het met de fooien?

Fooien kunnen soms afnemen bij pinnen. Hoe zorg
je ervoor dat klanten fooi blijven geven? Door aan te
geven dat de fooi bijgepind kan worden. Daarvoor
is de speciale sticker ontwikkeld: Pinnen, ja graag.
Ook de fooi. Sommige leveranciers hebben de mogelijkheid om de fooi als stap in de transactie op te
nemen. Zo blijft de fooi buiten de omzet en daarmee
ook buiten de btw-aangifte. De Belastingdienst
stemt hiermee in. bron: sbeb

De bourgondische horecavakbeurs BBB staat garant voor innovatieve producten, interessante
activiteiten, inspirerende vakgenoten en een sausje van de Limburgse gastvrijheid. U vindt er een
compleet overzicht op het gebied van Food, Non Food en Drinks & Entertainment. Op speciale
themapleinen vinden workshops, proeverijen en spannende wedstrijden plaats. Geniet van een
betaalbare lunch op sterrenniveau in het nieuwe pop-up restaurant en van verrassende gerechten
op het Food Truck plein. Na elke beursdag vinden ’s avonds culinaire activiteiten plaats
in het gezellige Maastricht en profiteert u van speciale BBB-acties.
WWW.BBBMAASTRICHT.NL
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Eerste vrouwelijke tv-chef
bracht Franse cuisine in
Amerikaanse huiskamers

www.theculinarytravelguide.com

Ingrediënten
Ongeveer 2 kilo aan hele kip
2,5 eetlepels ongezouten boter
Mengsel van gesneden wortels,
uien en selderij
1 theelepel tijm
Zout en peper
Steeltjes peterselie
6 stukjes citroen
Selderijblaadjes
1 eetlepel citroensap
Kippenbouillon

- christel tuin

H

et was haar man Paul
Cushin Child die Julia bekendmaakte met
de Franse keuken. Haar eerste
maaltijd in Rouen noemde zij een
culinaire openbaring. In Parijs bezocht Child Le Cordon Bleu cooking school, later nam ze privélessen bij bekende chefs zoals Max
Bugnard. Samen met Louisette
Bertholle en Simone Beck, die ze
kende via vrouwenkookclub Le
Cercle des Gourmettes, schreef
ze jarenlang aan ‘Mastering the
Art of French Cooking’. Het werd
direct een bestseller en wordt
nog steeds uitgebracht.

Televisiechef
Vanaf 1963 verscheen Child maar
liefst tien jaar lang op de Amerikaanse nationale televisie met
‘The French Chef’. Haar enthousiasme en to-the-point uitleg
maakte van Julia de eerste televisiechef die zo’n groot publiek
wist te bereiken. De show werd
bekroond met verschillende Emmy
Awards, waaronder de award voor
beste educatieve programma. Ook
richtte Julia The American Institute of Wine & Food op om volgens
haar ‘het begrip, de waardering en
de kwaliteit van voedsel en wijn te
verbeteren’.

Signature
dish
Julia Child’s meest bekende recept
is Boeuf Bourguignon. Wij laten je
echter graag kennismaken met een
minder bekend gerecht van Julia,
namelijk haar geroosterde Provençaalse kip.

Julia Child was de eerste vrouwelijke tv-chef die
de Franse cuisine naar de Amerikaanse tv-kijkers
bracht. Haar debuutkookboek ‘Mastering the Art
of French Cooking’ en haar bijbehorende televisieshows maakte haar een culinaire grande dame op
de Amerikaanse televisie.
tekst

Kwaliteit voor de professionele keuken

www.mode.com

Bereiding
Kritiek
Op haar veelvuldige gebruik van
boter en room van recensenten
en diëtisten had Julia een duidelijk antwoord. Volgens haar zou
deze ‘fanatieke angst voor eten’
doordringen in de Amerikaanse
eetgewoontes en het plezier
in eten wegnemen. “Iedereen

overdrijft. Als de angst voor eten
blijft, zal het de dood betekenen
van de Amerikaanse gastronomie.
Gelukkig zijn de Fransen niet zo
hysterisch als wij. We zouden
moeten genieten van eten en
plezier moeten maken. Het is een
van de eenvoudigste en fijnste
geneugten in het leven.”

Verwarm de oven voor op 220
graden en smelt de boter in een
sauspan. Sauté de selderij, uien en
wortels tot ze zacht worden. Voeg
dan de droge kruiden toe. Wrijf de
kip in met zout en peper en vul de
kip met de groenten- en kruidenmix. Voeg hier ook de citroenen,
peterselie en selderijblaadjes aan
toe. Smeer de buitenkant van de
kip in met boter en strooi nog wat
zout op de bovenkant van de kip.
Bak de Provençaalse kip in ongeveer 75 minuten en serveer.

REGELGEVING

Mag je zomaar flyeren?
De regeldruk is veel restaurateurs een doorn in het oog. In de rubriek over regelgeving proberen we je een aantal handreikingen te
geven, zodat je weet wat wel en niet mag. Deze keer behandelen we de kwestie inzake het verspreiden van drukwerk. Je wilt je restaurant graag vol hebben en een flyer kan daarbij helpen. Wat mag wel en wat mag niet?

Let je
ook op de
opruimplicht?

Aanbieding via de post
Wanneer je je ongeadresseerde
folders of flyers bij potentiële
klanten in de brievenbus stopt,
dan moet je goed letten op de
NEE/NEE en NEE/JA stickers.
Bij beide stickers is het niet
geoorloofd om ongeadresseerd
drukwerk af te leveren. Let ook
goed op je aanbod in de flyer.
Ten aanzien van waardecoupons,
voordeelcoupons en waardezegels geldt dat het voordeel of
de reductie voor de ontvanger
gemakkelijk kenbaar en door
hem verifieerbaar moet zijn en
dat de geldigheidsduur aangegeven dient te worden alsmede
eventuele andere beperkingen.
Dit houdt dus in dat je aanbieding goed omschreven dient te
worden, inclusief een einddatum.
Anders staan er in 2045 weer
gasten op je stoep die een gratis
welkomstdrankje wensen.

Flyeren op straat
Of je zonder vergunning mag flyeren op straat, is afhankelijk van
de gemeente. Een zogenaamde

flyervergunning is vaak verplicht.
In Amsterdam betaal je € 112,28
voor de aanvraag. Let wel: dit zijn
de kosten voor de aanvraag, dus
ook als er geen ontheffing voor
verspreiden van reclamemateriaal
wordt gegeven, ben je het geld
kwijt. Overigens is Amsterdam
geen uitzondering; controleer
daarom altijd of er een vergunning of ontheffing nodig is. Let
je direct ook op de opruimplicht?
Die wordt nog weleens vergeten.

Kies voor kwaliteit in uw
professionele keuken
Als ondernemer wilt u op bepaalde zaken
kunnen vertrouwen. Daarom biedt Makro het
professionele eigen merk Horeca Select:
kwaliteit voor de professionele keuken.
Horeca Select producten zijn speciaal
ontwikkeld samen met experts. Door het
gebruik van eersteklas ingrediënten en een
gecontroleerd productieproces zijn het
allemaal kwaliteitsproducten. De prijs is
daarbij aantrekkelijk scherp. Zo kunt u in
uw keuken op Horeca Select bouwen.

Afbeelding van
het product
Stel dat je een korting op een
gyrosschotel aanbiedt, en deze
schotel op je flyer afbeeldt...
Houd er dan rekening mee dat
de foto van de schotel in overeenstemming is met hetgeen
je je gast daadwerkelijk serveert. Wanneer er een (te grote)
afwijking is, zal de gast klagen.
Bovendien acht de Reclame Code
Commissie het plaatsen van een
foutieve illustratie ontoelaatbaar.
De oplossing? Geen foto.

Horeca Select is een professioneel eigen merk van

HS adv 2015-01 lunchroom 210x297.indd 1
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Mobieltjes-

terreur
T

Beveiligingscamera’s
Tot een bedrijf het restaurant
adviseerde om de tapes van de
beveiligingscamera’s, die daar al
tien jaar hingen, te vergelijken.
Er werd een vergelijking gemaakt
tussen 1 juli 2004 en 3 juli 2014:
twee drukke dagen waarop het
aantal gasten vrijwel gelijk was.
Wat was er veranderd in die tien
jaar tijd?

1 juli 2004
De gasten lopen naar binnen en
krijgen een plaats toegewezen.
Van de 45 gasten willen er 3 een
andere tafel. De gasten krijgen
de menukaart en doen er onge-

Wat was er
veranderd in
die tien jaar
tijd?

P15

Doggybag wordt
steeds normaler
De doggybag breekt langzaam door in Nederland. Bijna een op de vijf Nederlanders heeft dit jaar vaker dan andere jaren gevraagd om overgebleven eten
uit restaurants mee te nemen naar huis. Dit blijkt uit een onderzoek van nonprofitorganisatie Natuur & Milieu en verpakkingsgroothandel Depa, in samenwerking met Panelwizard.

Normaliter schrijf ik mijn columns vanuit ervaring. Dit keer wil ik graag een
uiterst interessant restaurantonderzoek onder de aandacht brengen. Een tijdje
geleden dook een opmerkelijk bericht op Craiglist (de grimmige versie van
Marktplaats) op. Het artikel is alleen al in Nederland 100.000 keer geliked,
50.000 keer gedeeld en 507 keer getweet.
ien jaar lang kreeg een
populair restaurant in
New York klachten over
een langzame service. Moest het
bedienend personeel getraind
worden of kon het keukenpersoneel het niet aan? Het restaurant
trainde zijn personeel, paste het
menu aan en huurde meer personeel in. Niets hielp.

ACTUEEL

SEPT

Taboe
Hoewel meer Nederlanders om
een doggybag vragen, rust er
nog steeds een taboe op. Van de
bijna 1.000 ondervraagden vindt
47 procent het gênant om ernaar
te vragen in een restaurant. Ruim
een op de drie mensen schaamt
zich ervoor om met een herkenbare doggybag over straat te lopen,
maar 44 procent zou er vaker om
vragen als het bekender zou zijn
in Nederland.

veer 8 minuten over voordat ze
een keuze gemaakt hebben. De
bediening neemt vrijwel direct
de bestelling op en na 6 minuten wordt het eten bij de gasten gebracht. Er worden twee
gerechten teruggestuurd, die
vermoedelijk te koud waren. De
bediening blijft de etende gasten
in de gaten houden, zodat er snel
gereageerd kan worden wanneer zij iets nodig hebben. Als de
gasten zijn uitgegeten, wordt hen
de rekening gegeven en binnen 5
minuten zijn ze vertrokken.
De gemiddelde tijd van binnenkomst tot vertrek is 1 uur en 5
minuten.

Zuinig

Foto’s: Natuur & Milieu

Toch is het gek dat de doggybag nog niet zoveel bekendheid
heeft in ons land, want hij past
uitstekend in de ‘zuinige’ Nederlandse cultuur. We zijn opgevoed

met de regel dat je je bord leeg
moet eten en 82 procent van de
ondervraagden geeft dan ook aan

een hekel te hebben aan voedselverspilling. Daar komt bij dat 68
procent uit eten gaan duur vindt.

De rol van restaurants

Restaurants
moeten meer
doen tegen
voedselverspilling

Er is een positieve verandering
gaande wat betreft de bewustwording van voedselverspilling:
de helft van alle Nederlanders is
zich meer bewust geworden van
hoeveel eten hij weggooit. Van
de ondervraagden vindt 77 procent dat restaurants meer moeten
doen tegen voedselverspilling.
Meer dan een vierde gaat eerder
naar een restaurant dat daar iets
tegen doet. Volgens 63 procent van
de ondervraagden zouden restaurants altijd een doggybag moeten
aanbieden als er eten blijft staan.

3 juli 2014
De gasten lopen naar binnen en
krijgen een plaats toegewezen.
Van de 45 gasten willen er 18
een andere tafel. Ze krijgen de
menukaart en nog voordat die
geopend wordt, pakt de meerderheid van de gasten zijn mobiele
telefoon, waarna 7 gasten direct
de bediening roepen met vragen
over wifi. De bediening benadert
de tafels om de bestellingen op
te nemen. De meerderheid heeft
dan de menukaart nog niet eens
geopend en vraagt het personeel
te wachten. De gasten openen
het menu, leggen hun telefoon
erop en blijven doorspelen. Het
duurt 21 minuten voordat de
bestelling is opgenomen. Bijna de
helft van de gasten neemt 3 minuten de tijd om foto’s te maken
van het gerecht. Hierdoor is het

VAN EIGEN BODEM
eten koud geworden en sturen
9 gasten het terug. Aangezien
de meeste gasten continu bezig
zijn met hun telefoons, duurt het
ongeveer 20 minuten langer tot
zij klaar zijn met eten. Vervolgens
vragen ze om de rekening en
duurt het 15 minuten langer dan
in 2004 om deze te betalen en het
restaurant te verlaten.
De gemiddelde tijd van binnenkomst tot vertrek is 1 uur en 55
minuten.
Mystery solved!
Met stijlvolle groet,
anne-marie van leggelo
www.etiquettebureau.com

WIST JE DAT…?
Je vacatures gratis kunt laten plaatsen op
DeRestaurantKrant.nl? Ben je op zoek naar een
nieuwe chef-kok, sous-chef, ober, serveerster,
sommelier, gastvrouw of hoofd bediening?
Stuur dan je vacature naar redactie@
uitgeverijps.nl en wij plaatsen je vacature
gratis op onze site en in de vacaturemelder!

Van reclamestunt tot klassieker:

Arretjescake
Je kent het of je kent het niet: Arretjescake.
Deze koude cake wordt gemaakt met onder andere
kaakjes, boter, en (veel) cacaopoeder en is een
echte chocoladebom. Verrassend is dat je bij deze
cake geen bloem nodig hebt. Bovendien plaats je
Arretjescake in de koelkast in plaats van de oven,
omdat de boter moet uitharden.

tekst

- mirte bouman

H

et recept voor Arretjescake, ook wel Arretjenofcake of
pletskeskoek genoemd, komt oorspronkelijk uit een promotieboekje van Nederlandsche Oliefabrieken (NOF) Calvé-Delft
dat waarschijnlijk tussen 1920 en 1960 is verschenen. Calvé verkocht
in die tijd twee soorten vet. De eerste was Delfia, een soort frituurvet
van kokosolie, en de tweede was Delfrite, een soort margarine. Voor
de reclame van deze twee producten werd het stripfiguurtje Arretje
Nof gebruikt. In het promotieboekje stonden allerlei recepten met de
soorten vet en recept nummer 100 was Arretje’s cake. Hier dankt de
typisch Nederlandse chocoladecake zijn naam dus aan.

e als
k
a
c
s
e
j
t
e
r
er Ar
t!
Tip: serveel van een) desser
(onderde
Ingrediënten
300 gram mariakaakjes of theebiscuit
250 gram witte of bruine basterdsuiker
250 gram ongezouten boter
2 eieren
5 eetlepels cacaopoeder
Hagelslag

Bereiding
Bekleed een cakeblik met bakpapier. Smelt de boter in een steelpannetje op laag vuur en breek ondertussen de kaakjes in kleine
stukjes. Klop de eieren los en voeg deze bij de kaakjes. Voeg hierna
de suiker, de boter en het cacaopoeder toe en meng alles goed door
elkaar tot alle stukjes biscuit omhuld zijn met een laagje cacaomengsel. Giet het mengsel in het cakeblik en druk dit goed aan.
Bestrooi de cake met hagelslag en laat hem minimaal 2 uur opstijven
in de koelkast.

P16

VARIA

SEPT

2015

Alles voor restaurateurs en chef-koks

1

RESTAURANTNIEUWS,
WEETJES EN CIJFERS

2

11

KROPSLA
Lang geleden genoten voornamelijk de Romeinen en de Grieken van kropsla. Toen bestond
het nog gewoon uit verschillende
soorten groenvoer ingelegd met
azijn en zout. Tijdens de middeleeuwen breidde de populariteit
van kropsla zich via Spanje en Italië uit tot West-Europa. In de tijd
van de Renaissance werd kropsla
vooral gegeten tijdens uitgebreide
diners. Tegenwoordig eet maar
liefst 99 procent van de Nederlanders kropsla.

15

WEESP

47

Het ambachtelijke Napolitaans
pizzarestaurant La Base Pizza in
Weesp heeft onlangs zijn deuren
geopend. La Base Pizza is het
eerste restaurant in de regio
waarvan de pizzaiolo (kok) en
eigenaar Sidney Diekstra een
speciale opleiding in Napels
heeft gevolgd bij de Associazione Verace Pizza Napoletano
(AVPN). Er zijn slechts drie andere Nederlandse pizzaiolo’s en
525 restaurants wereldwijd met
een AVPN-keurmerk. De Napolitaanse pizza’s Marinara, Margherita en Margherita Verace
zijn de kenmerkende specialiteiten op het menu.
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WIST JE DAT?
Zuurkool is afkomstig uit China
en is door de Mongolen ontdekt.
Zij vonden het lastig om witte
kool mee te nemen op hun trektochten, dus sneden ze het klein
en stopten ze het in hun zadeltassen. Na een aantal weken bleek
dat de kool een zurige smaak had
gekregen door de bezweten paardenruggen. Later werd ontdekt
dat ditzelfde effect bereikt kon
worden met een beetje zout.

NIJMEGEN
Rob Adriaanse, eigenaar van
de landelijke restaurantketen
Humphrey’s, gaat een tweede vestiging van Holy Five, Beef & Lobster
Bar openen in Nijmegen. Onlangs
opende hij het eerste filiaal van de
nieuwe eetformule in Arnhem.

AMSTERDAM
Café-restaurant Hoogendam
heeft Ricardo van Ede als chefkok aangenomen. Hoogendam
is gevestigd op het Westerdok
in het centrum van Amsterdam
en is onlangs geopend. Van Ede
kookte de afgelopen jaren in
Ricardo’s in Odeon en in Nevel,
dat ook op het Westerdok zit.

SUSHI
Uit onderzoek blijkt dat de sushi
in all-you-can-eat-restaurants
vaak niet vers is en de gerechten vaak te veel bacteriën bevatten. Twee derde van de onderzochte sushi was onder de maat.
De poepbacterie E. coli en de
Enterobacterie werden veel aangetroffen. De aanwezigheid van
deze bacteriën wijst op slechte
hygiëne bij het bereiden van de
gerechten of op het te lang of te
warm bewaren ervan.

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met de corresponderende nummers.
Horizontaal 1 zeildoek 6 neusklank 12 grondsoort
13 binnenste van beenderen 15 beroep 18 andere vorm
20 eerstkomende 21 ras 23 deel v.d. bijbel 24 steensoort
25 boom 26 voor 27 buisverlichting 29 deel v.d. bijbel
30 heden 32 bijwoord 33 vrouwelijk beroep 36 treuzelen
39 kunsttaal 40 bloeiwijze 41 pl. in België 44 dans
47 zangnoot 48 onzes inziens 49 voegwoord 50 eerwaarde
heer
52 gewicht
53 vlasbewerking
55 koordans
56 blijkens de akten 58 pluim 60 ego 61 stralenkrans
64 bestanddeel 67 honingbij 68 geestdrift 69 muziekstuk
70 maaigereedschap.

Verticaal
2 indien
3 vogelverblijf
4 boerenbezit
5 vermakelijk 7 liefhebber 8 adviesorgaan 9 zangstuk
10 Turks bevelhebber 11 muggenlarve 14 wondvocht
16 welpenleidster 17 reisweg 18 kameraad 19 soort
schaatsen 22 ondernemingsraad 28 wijnsoort 31 kleur
34 sterke drank 35 bovenste dakrand 37 in werking 38 roem
41 manwijf 42 werktuig 43 boomvrucht 44 strijdgewoel
45 van dezelfde soort 46 vervoermiddel 47 palmriet
51 omvang 54 en dergelijke 57 grondsoort 59 harde val
62 havenplaats 63 grootmoeder 65 ieder 66 een zekere.

Los de puzzel op
en win

Krukken uit Amerika
Vorig jaar ging de ondernemer
naar Amerika, waar hij een fabriekskruk van zeventig jaar oud
vond. Wat bleek? Die krukken
werden nog steeds gemaakt!
Speksnijder benaderde de fabriek,
wat leidde tot een exclusief dealerschap voor Europa. “De krukken waren echt de vondst van het
jaar! We hebben verschillende
modellen en kleuren en kunnen
de krukken ook een doorleefde

look geven. Ik heb er een haf jaar
aan gewerkt om de nieuwe krukken net zo te krijgen als die ene
originele kruk van zeventig jaar
oud. En dat is gelukt; ik krijg er
veel complimenten over!”
Speciaal voor lezers van De
RestaurantKrant stelt Jeroen
twee unieke barkrukken ter
beschikking voor de winnaar van
de puzzel! Kijk voor meer informatie ook op www.spoor38.nl of
www.lyonbarstools.com.

Stuur de oplossing naar
puzzel@uitgeverijps.nl of naar
De RestaurantKrant, Leijenseweg
111 F, 3721 BC Bilthoven. Vergeet
niet bij je inzending de bedrijfsnaam of het bedrijf waar je werkt
te vermelden!

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere wijze, in
elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De informatie in deze uitgave is met
grote zorg samengesteld. Redactie en
uitgever kunnen niet verantwoordelijk
worden gehouden voor onverhoopte fouten of onjuistheden, noch voor onvolledigheid van de informatie. Zij aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor eventuele
gevolgen. Indien u foto’s of ander beeldmateriaal en teksten ten behoeve van
publicatie naar ons toestuurt, verklaart
u daarmee dat het ons vrijstaat zonder
enige beperking tot publicatie daarvan
over te gaan en dat er geen rechten van
derden zijn die zich daartegen verzetten.
In voorkomend geval zult u Uitgeverij
PS: bv vrijwaren van alle aanspraken van
derden.
De RestaurantKrant is een
uitgave van Uitgeverij PS: bv
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Jeroen Speksnijder van Spoor
38, aanbieder van industriële
meubels en lampen, bevindt zich
dagelijks tussen 1500 vierkante
meter aan industriële spullen. Hij
reist de hele wereld af, op zoek
naar unieke stukken om te verkopen aan horecaondernemers.

Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen
tot 1 januari en worden automatisch
verlengd, tenzij uiterlijk vóór 1 november
schriftelijk wordt opgezegd. De abonnementsprijs bedraagt € 30,- (excl. BTW)
voor vier nummers. Abonnementen
buitenland: € 46,-. Abonnementsprijs
vanaf 01/01/2015.

HET MEEST ACTUELE
NIEUWS VIND JE OP
DERESTAURANTKRANT.
NL

EN DE
WINNAAR IS…

De inzendtermijn eindigt op 30
oktober 2015. De winnaar krijgt
bericht. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.
De oplossing van de vorige puzzel
was:

Beter een half ei dan een
lege dop

r. duinmeijer van grieks restaurant
athene in heiloo. gefeliciteerd!

Iedereen die heeft meegedaan,
hartelijk dank! Succes met de
nieuwe puzzel!

doe ook mee met de prijspuzzel en wie
weet win jij een mooie prijs.
veel succes met puzzelen.

