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Haarlem Horeca wordt een beurs met inhoud en sfeer 
en is zowel aantrekkelijk voor standhouders als voor 
bezoekers. Tullner: “Regionale leveranciers kunnen 
hun kwaliteitsproducten presenteren en laten proeven. 
Bezoekers kunnen netwerken, collega’s ontmoeten 
en kennismaken met prachtige producten uit eigen 
omgeving. En dat laatste is vooral de meerwaarde van 
Haarlem Horeca, het regionale aspect.”
Haarlem Horeca wordt dit jaar gepresenteerd door de 
gedreven Quizmaster en getalenteerd spreker François 
Boulangé. Deze mooie regionale horecavakbeurs in het 
centrum van Haarlem met ruimte voor een gevarieerd 
aanbod van landelijke en regionale exposanten heeft 

een dynamisch karakter en staat bol van inspirerende 
activiteiten. Er zijn leerzame workshops, inspirerende 
kookdemonstraties en smakelijke proeverijen. Zo 
zullen o.a. de chef-kok Ben van Hamburg van de 
Kloosterkeuken, de finalist Erik Wijnhoven van het tv 
programma Topchefs 2012, en de Surinaamse topchef 
Patrick Rechards, diverse gerechten bereiden. Tijdens 
Haarlem Horeca wordt tevens bekend gemaakt welke 
van de vooraf door collega ondernemers genomineerde 
restaurants, cafetaria’s, cafés en meest innovatieve 
horecazaken dit jaar als beste gekozen worden. Het 
grote publiek kan stemmen via de website van het 
Haarlems Dagblad. Dit kan via www.haarlemhoreca.nl.

De vakbeurs richt zich op de gehele horeca in de 
omgeving Haarlem. Hieronder vallen de plaatsen 
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Overveen, 
Aerdenhout, Zandvoort, Driehuis, Velserbroek, 
Spaarndam, Santpoort-Zuid, Santpoort-Noord, Velsen 
Zuid en IJmuiden.
 
Nico Waasdorp schreef zich als één van de eersten in 
als standhouder. Deze 48-jarige visspecialist ‘zit’ al 
31 jaar in de vis en is sinds kort ook voorzitter van de 
Kadergroep Visketen. Hierin zitten vissers, kwekers, 
aanvoer en handel. “Vissers en handel wilden in het 
verleden niets met elkaar te maken hebben, maar 
tegenwoordig wordt er meer gekeken naar wat we voor 
elkaar kunnen betekenen. En datzelfde geldt trouwens 
ook voor ons en de horeca. Ik sta op deze beurs, omdat 
ik mijn producten graag onder de aandacht breng van 
mijn doelgroep. Ook geef ik graag voorlichting als het 
gaat over hoe de vis gevangen wordt. Is de vis duurzaam 
gekweekt of wild gevangen? Op welke manieren kan 
een vis het beste bereid worden? Vis is steeds meer een 
beleving.” Een andere standhouder die zich al vroeg 
inschreef voor Haarlem Horeca is Exellent Food & 
Snacks. “We zijn trots dat we aanwezig zijn met onze 
Cas Spijkers Croquetten,” aldus Ronald Stavenuiter. 
Begrijpelijk dat deze standhouder graag zijn Croquetten 

presenteert. De Cas Spijkers Croquetten werden 
immers in juli 2011 door het testpanel van Chef’s 
Magazine geproefd en als prijswinnaar geclassificeerd. 
“De Croquet werd beschreven als een aantrekkelijke 
Croquet met mooi vlees en lekker kruidig. Wij laten 
iedereen uit de regio die deze Croquetten nog niet kent, 
graag kennis maken met het product.”
 
Bent u werkzaam in de horeca dan bent u van 
harte welkom! U kunt gratis kaarten bestellen op  
www.haarlemhoreca.nl hier vindt u tevens alles over de 
beurs en het complete programma. Graag tot ziens op 
10 september!

Haarlem Horeca is een 
initiatief van de landelijke 
krant Horecavizier 
Onderdeel van Uitgeverij Vizier
Zadelmakerstraat 16
1991 JE VELSERBROEK
023-5493790
www.horecavizier.nl

Voor meer informatie, 
www.haarlemhoreca.nl 
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HAARLEM HORECABEURS 

In het Philharmonie  
te Haarlem

Haarlem Horeca is de nieuwe regionale horeca vakbeurs voor Haarlem en omstreken.

Kom gezellig netwerken en proeven op Haarlem Horeca
‘Beleving wordt steeds belangrijker voor gasten’

Haarlem is verrassend rijk aan restaurants, eetzaken, cafés en andere 
horecagelegenheden. Ook het percentage leveranciers van hoogwaardige 
food & non-food voor de horeca is bovengemiddeld vertegenwoordigd in de 
wijde omgeving van deze sfeervolle stad. Er zijn dus genoeg goede redenen om 
een regionale vakbeurs voor Haarlem en omstreken te organiseren. Dat gaat 
ook gebeuren, want de eerste editie van Haarlem Horeca vindt plaats op 10 
september 2012 van 12.00 tot 19.00 uur in de Philharmonie te Haarlem.”Juist in 
deze tijd is het zeer belangrijk geïnspireerd te blijven, te netwerken en nieuwe 
ideeën op te doen, “ aldus organisator Tivadar Tullner.
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feel the power of music ! 
The N°1 music provider

Join us on www.tunify.com 
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Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Hengelo, Venlo, Zeeland
Horeca apparatuur Koelingen Roestvrijstaal KleingoedMeubilair

KIJK SNEL OP GOOSHORECA.NL VOOR ONZE MAAND-AANBIEDINGEN EN SCHRIJF U IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Bel 030 7600394 • Fax 030 7600399
www.schijfbouwbv.nl • info@schijfbouwbv.nl

Professioneel 
en duurzaam verbouwen!

Horeca
Kassa
Systemen

Bezoek onze webshop
www.parry.nl

Horeca apparatuur 
           met minimaal 40% korting

      www.symoparasols.com

the experts since 1932

* aanbod onder voorwaarden

Solid Sun Protection

-€ 100 
bij aankoop van minstens € 1000 * Tel.: +32 50 32 07 95

info@symoparasols.com
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VETAFSCHEIDERS  POMPEN  GOTEN
sneller, beter, goedkoper

dé webwinkel
24/7 bestellen

RIOLERINGSMARKT.NL
  SPECIALIST IN RIOLERINGSONDERDELEN & POMPTECHNIEK

makelaars met een horecahart

PROEF!
ONS AANBOD OP HORMAX.NL

    

7961: (A4010) Rest. zaal De Vier
Linden Eykereind 29 Bergeijk
Terras Vraagpr.€ 98.000 ABeMA
0655113560

    

RESTAURANT in de werfkelders
aan de OUDEGRACHT te Utrecht
8923: TER OVERNAME AANGEBO
DEN:   Sfeervol ingerichte groot en
warm Restaurant op A-locatie in
hartje Utrecht aan de UNIEKE Oude
gracht met de werven, werfterras
sen en werfkelders.   Dit restaurant
is een van de grootste van de Oude
gracht: 175 zitplaatsen binnen verd
eeld over 3 werfkelders en tevens is
er op het terras van de UNIEKE
Oudegracht zitplaats voor 100 perso
nen.   Huur is maar € 1.785,- per
maand exclusief BTW.  VRAAGPR
IJS: Inventaris en Goodwill € 350.
000,- .  - HISTORISCHE  MONUME
NTALE PAND  - UNIEKE LOCATIE
(aan de Oudegracht)  - GROOT
OPPERVLAKTE (335 m2 en 175
zitpl.)  - GROOT TERRAS aan de
OUDEGRACHT (100 pers.)  - ZEER
LAGE HUUR (€ 1.785,- per maand
excl. BTW)  - (Indien gewenst)
GEEN PERSONEELSOVERDRA
CHT  - GEEN BROUWERIJ VERPL
ICHTINGEN  - GEEN AUTOMATEN
VERPLICHTINGEN.  U kunt het
bedrijf alleen DISCREET bezoeken
na het maken van een telefonische
afspraak via 0654 - 98 77 71 (dageli
jks te bereiken tussen 12-16 uur).  
Ligging:  - In het centrum van Utre
cht  - A-locatie  - Historische werfkel
ders  - Groot terras op de werf aan
de gracht  - Aan het water

  

Edsilia Rombley

50 Amsterdamse 
cafés, bar en kroegen Drie sterren voor Amsterdam 

in groene Michelin gids

Sommelier Willem van de Geer terug bij Ciel Bleu

    Ook Johma  
   stopt met 
plof-kip‘Het bedienend 

personeel maakt of je 
ergens terugkomt… of 
niet’
Souldiva Edsilia Rombley heeft alles mee 
om voortdurend hoog in de hitlijsten 
te staan. Haar stemgeluid is fantastisch, 
ze heeft het vermogen een publiek te 
entertainen en ze ziet er goed uit. Waarom 
dan blijft het echt grote succes zo lang 
uit? We praten met Edsilia, terwijl ze bij de 
kapper zit voor een nieuwe zomerse look. 

Johma heeft inmiddels ook aanvang 
gemaakt in de omschakeling naar gebruik 
van eieren van kippen met vrije uitloop. 
De eerste salades met vrije-uitloopeieren 
zijn al verkrijgbaar. Dat meldt Johma in 
een brief aan Wakker Dier. 

‘Het leven, de liefde en de lusten’, zo heet het nieuwste werk 
van Giphart. Een boek over het café leven van Amsterdam. 
Voor het boek werkten schrijver Ronald Giphart en culinair 
fotograaf Jan Bartelsman in vijf dagen vijftig Amsterdamse 
kroegen af. In elke kroeg één fluitje was het idee, maar dat 
liep vaak toch even anders. Logisch, een dwarsdoorsnee 
van het Amsterdamse kroegenleven is niet precies in 
één fluitje te vangen.  Bezocht werd een dwarsdoorsnee 
van Amsterdamse uitspanningen. Van buurtcafé tot 
cocktaillounge, van hotelbar tot culturele hotspot, van 
bruine kroeg tot grand café. Giphart maakte van zijn 
aantekeningen een uniek verslag over de ontmoetingen en 
observaties wat een onnavolgbare impressie opleverde van 
de unieke sfeer van het Amsterdamse kroegleven.
 Gisteren werd het boek in Amsterdam gepresenteerd. 

Amsterdam is wederom de enige stad in Nederland met drie sterren vermeldingen in de 
Groene reisgids van Michelin.  Volgens de gids, waarin de belangrijkste toeristische locaties 
en bezienswaardigheden in Nederland staan opgesomd, heeft Amsterdam nog steeds 
een ‘bijzondere charme’. Genoeg om de hoogste waardering toe te kennen. Ondanks de 
werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn en de renovatie van enkele musea blijft de stad ‘nog 
altijd heel aantrekkelijk’. Net als in de vorige editie van de gids, uit 2008, krijgt Amsterdam 
als geheel de notering ‘de reis waard’. Van de in totaal achttien driesterrennoteringen in 
de gids liggen er zes in Amsterdam. Dit zijn het Begijnhof, de Herengracht, het Van Gogh 
Museum, het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Tropenmuseum. 21 locaties, 
bezienswaardigheden en vergezichten in Amsterdam kregen twee sterren (een omweg 
waard) en 65 één ster (interessant).  Michelin beoordeelt al sinds het begin van de vorige 
eeuw restaurants en hotels, bezienswaardigheden en attracties.

Het Amsterdamse Restaurant Ciel Bleu** heeft Willem van de Geer aangetrokken als sommelier. Van de Geer 
komt het team van SVH Wijnmeester Noël Vanwittenbergh versterken. Geer is geen nieuw gezicht in Ciel Bleu. 
Hij was er al werkzaam van 2007 tot 2009. Met de hernieuwde aanstelling wordt hij verantwoordelijk voor 
het aansturen van de bedieningsbrigade en het maken van wijn-spijscombinaties. De Geer volgt momenteel 
de opleiding ‘WSET diploma course’ tot Master of Wine niveau 4 en heeft een voorliefde voor Argentijnse en 
Californische wijnen. Van de Geer komt vanuit Restaurant De Salentein in Nijkerk. Van 2001 tot 2007 was hij 
werkzaam bij Restaurant Hotel de Kastanjehof te Lage Vuursche . 

De Haarlem Horeca Awards!
Wie vallen in de prijzen?
Beste Restaurant
Beste Café
Beste Cafetaria
Meest Innovatie Horecazaak (Origineel en vernieuwend)
Meest Favoriete Horecazaak (100% publieksprijs) 

Stem op www.haarlemhoreca.nl
Lees meer op pag. 3
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Beste Restaurant
Boschbeek
Chapeau
Cheval Blanc
De Bokkedoorns
De Vrienden van Jacob
Fris
Groenendaal
Het Roode Hert
Lambermons
ML
Noor
Southern Cross
Specktakel
Truffels
Vis & Ko

Beste Café
Bartje (Santpoort Noord)
De Blauwe Druif
De Uiver
De Vijfhoek
Dodici
Hemeltje
Koops
Stiels
Studio
Viqh

Beste Cafetaria
Broodje Bram
Chef’s Burger (Kruisstraat H’lem)
De Haerlemsche Vlaamse
Fons Hof
Friethoes
Friethuis De Vlaminck
Hap-Wat
Koppes Snacks
Kwalitaria Reko
Mc Donalds (Santpoort Noord)

Meest Innovatief 
(origineel, vernieuwend)
Brick
De Kloosterkeuken
Dessertbar
Jopenkerk
Loetje
Stadstrand De Oerkap
Storing
Sumo
Van Beinum
Woodstone

Uw meest favoriete horecazaak! De volledige publieksprijs!
Vul online uw favoriet in! U mag hier alles invullen; restaurants, brasseries, lunchrooms, cafe’s, strandzaken, 
hotels, enzovoorts.

De genomineerden voor de Haarlem Horeca Awards 2012

Wat is de beste horecazaak uit Haarlem en 
omstreken van 2012. Stem en u beslist! 

U bepaalt naar wie de awards gaan!
Breng nu uw stem uit op 

www.haarlemhoreca.nl

De organisatie van de vakbeurs Haarlem Horeca feliciteert hierbij de 
genomineerden van de Haarlem Horeca Awards 2012!

De Haarlem  Horeca Awards 2012!!

Het is zover! Vele collega horecaondernemers uit Haarlem en omstreken hebben zorgvuldig hun nominatie 
uitgebracht voor wat zij zien als dé allerbeste horecazaken in de omgeving! Elk van deze horecabedrijven staan 

garant voor een heerlijke beleving. 

De uiteindelijke winnaars onder de genomineerden, dat bepaalt u! Stem nu op www.haarlemhoreca.nl  
Dinerbonnen t.w.v. € 100,- worden verloot onder de stemmers! 

De award winnaars worden bekend 
gemaakt op 10 september vanaf 16:30 
op de beurs door quizmaster en spreker 
François Boulangé. 
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Haarlem l Kleine Houtstraat 25

Onbeheerst genieten

www.chocolateriepierre.nl tel: 0252-525210, tel: 023-5241903, info@chocolateriepierre.nl



Haarlem Horeca 2012 5

Eenveiliggevoel.nu is dé specialist, die 
voorziet in de vraag naar (camera en alarm) 
beveiliging middels het concept “Abonnement 
op Veiligheid”. Inmiddels zijn wij een 
gerenommeerde speler en marktleider voor 
Retailers en Horeca zaken. 

Voordelen Abonnement op Veiligheid

P  Geen hoge investeringskosten --> U kunt uw middelen besteden 
aan zaken waarmee u geld verdient (!)

P  Veilige opslag van uw camerabeelden --> criminelen nemen 
steeds vaker de lokale recorder mee. Wij slaan de beelden extern 
(dus buiten uw zaak) op – 24 uur, 7 dagen lang.

P  Minder diefstal --> Onderzoek en ervaring van onze huidige 
klanten wijst uit dat de omzetderving met 65% wordt verminderd 
– normaal 1,5% omzetderving. Met Abonnement op Veiligheid 
slechts 0,5% (!)

P  Minder overvallen --> Een overval is het ergste wat een winkelier 
kan overkomen. Los van de mogelijke fysieke problemen, en 
de ontvreemde goederen / geld is de emotionele schade voor 
het personeel groot. Door een “Abonnement op Veiligheid” 
verhoogd de ondernemer de veiligheid voor klanten, personeel 
en de ondernemer zelf.

P  Workshop “Een Veilig Gevoel” --> In het “Abonnement op 
Veiligheid” zit de workshop “Een Veilig Gevoel”, waarbij 
overval, agressie, diefstal en klantvriendelijke preventie wordt 
belicht. Deze workshop is gratis voor onze klanten.

P  Gegarandeerde beeldkwaliteit --> Door gebruik te maken van 
kwalitatief hoogwaardige IP camera’s krijgt u de beschikking over 
beelden van hoge kwaliteit. Hierdoor is de criminele activiteit/
incident duidelijk zichtbaar. Dit vergroot de pakkans aanzienlijk 
en daarmee ontstaat er emotionele ‘rust’ bij de ondernemer. Dit 
is ontzettend belangrijk. Immers de zaak moet wel weer open…

Koninklijke horeca Nederland (KHN) heeft Een Veilig Gevoel 
geselecteerd om voor haar leden de veiligheid in de onderneming 
te bevorderen. De samenwerking tussen KHN & EVG heeft 
geresulteerd in EEN EXTRA MAAND GRATIS voor haar leden!

Keurmeesterstraat 26
T 0180 44 00 66
2984 BA Ridderkerk
E info@eenveiliggevoel.nu

Een Veilig Gevoel B.V.
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Texel heeft z’n eigen bier: 
Texels speciaalbier

Ontdek zelf hoe de brouwers het brouwen in de Texelse Bierbrouwerij…

Op Texel kun je puur genieten. Van de ongerepte natuur van het waddeneiland. Van de 
heerlijke stranden, de zee en de duinen. Van de karakteristieke rode vuurtoren uit 1864 
met z’n unieke uitzicht over het Texelse landschap. Maar ook van het eigen bier van 
Texel, dat overal op het eiland verkrijgbaar is: Texels speciaalbier. Erkend als “Echt Texels  
product”, omdat het gebrouwen is met echt Texels gerstemout en tarwemout. Met hop, 
gist en door de duinen gezuiverd water. Én… met passie… en dat proef je. Het meest  
‘getapte’ bier van Texels is Skuumkoppe. Dit speciaalbier dankt zijn naam aan het - in de 
ogen van de strandjutters - witte ‘skuum’ op de ‘donkere zee’. Texels Skuumkoppe is een 
echte dorstlesser en heerlijk vol en romig van smaak.

ADVERTORIAL

Rondje bierbrouwerij
In de Texels Bierbrouwerij kun je 
zien met hoeveel zorg, aandacht 
en passie Texels Speciaalbier wordt 
gebrouwen. De ambachtelijke brou-
werij in Oudeschild maakt gebruik 
van professionele brouwtechnieken 
en moderne technologie. Daardoor 
zijn de speciaalbieren consistent 
van hoge kwaliteit. Na een rond-
leiding langs de koperen ketels, 
lagerruimte, vergistingruimte en 
bottelarij kun je genieten van een 
proefplankje met vier glaasjes 
verschillende vers getapte speciaal-
bieren. Zo kun je zelf bepalen wat 
je het meest speciale speciaalbier 
vindt.

Bock boven Bock
Ook bij bokbieren heb je Bock 
boven Bock. Eind oktober vorig jaar 
is Texels Bock door een vakjury 
van bierprofessionals gekozen tot 
“Beste Bockbier van Nederland”. 
Daardoor mag Texels Bockbier 
zich Beste Bockbier van Nederland 
noemen. Texels Bock dankt zijn 

bijzondere smaak aan het roosteren 
van het gerstemout en de speciaal 
geselecteerde hopsoorten.

 Texelse Bierbrouwerij, 
Schilder weg 214b, Oudeschild, 
telefoon (0222) 320 325, 
Zondag en maandag gesloten. 
www.texelsbier.nl

Rondleidingen: 
Oktober: van dinsdag t/m zaterdag. November: dinsdag, woensdag en  
zaterdag. December: dinsdag, woensdag en zaterdag en extra open op  
29 en 30 december om 14.00 en 15.00 uur, op zaterdag een extra rondlei-
ding om 16.00 uur. Voor deelname aan een rondleiding moet u wel  
25 minuten voor aanvang aanwezig zijn.

Beleef de marine.
Stap aan boord!

Laat de auto op Texel, neem de 
veerboot en loop in minder dan 10 
minuten naar het Marine museum. 
Stap aan boord van de onderzee-
boot Tonijn, luister naar de sterke 
verhalen van de bemanning en ga 
actief aan de slag in de expositie 
Schip en Werf. 

Bezoek ook de nieuwste attractie 
van het museum: het brughuis van 

ex-hr.ms. de Ruyter. Maak kennis 
met dit bijzondere schip en ervaar 
in de bol welke windkracht de met 
20 omwentelingen per minuut 
draaiende radar veroorzaakte. 
Alsof je uit een tijdmachine stapt 
zie je op de brug tenslotte een 
flitsende presentatie van de wereld 
van zeestrijdkrachten anno 2011.

Marinemuseum, 
Hoofdgracht 3, 1781 AA Den Helder, 
tel. (0223) 65 75 34 
www.marinemuseum.nl

Spannend en leerzaam: 
ontdek alles over het heden en verleden van de Nederlandse marine.

ADVERTORIAL

gRATiS SPeURToCHT 
Tegen inlevering van deze bon krijgen kinderen 

een gratis speurtocht (max. 3). 
geldig naar keuze voor de Zeeheldenzoektocht 

of Missie Marinemuseum. 

Zin in een leuk dagje uit voor het hele gezin ? Bezoek het 
Marinemuseum in Den Helder.

OHP
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Master Class vegetarische koken
Kookeiland 12:30
Erik Wijnhoven Finalist van Topchefs 2012 geeft een 
Master Class vegetarische koken. Laat u inspireren om 
nog originelere vegetarische gerechten op de kaart te 
zetten.  
Vegetarische gerechten op de kaart is een must, en iets 
dat steeds meer mensen willen, minder vlees, maar wel 
een volwaardig culinaire maaltijd. Erik Wijnhoven laat 
u kennismaken met de ins en outs van vegetarische 
koken. Hiervoor maakt hij gebruik van de producten 
van Ekra.

Warm Voorgerecht door Ben 
van Hamburg, Chef-kok in een 
bijzonder restaurant.
Kookeiland 13:30
Ben van Hamburg zit inmiddels alweer 29 jaar in het 
prachtige vak, welke hij met veel plezier uitoefent. 
Samen met maître Richard de Groot en souschef Orlanda 
Schouw sturen zij een team van mensen aan tussen de 15 
en 23 jaar, welke door omstandigheden zijn uitgevallen 
in het reguliere onderwijs. In dit opleidingsrestaurant 
onder begeleiding van leermeesters krijgen zij de 
kans om hun leven weer op de rit te krijgen. Ben van 
Hamburg zal met een aantal leerlingen een warm 
voorgerecht gaan presenteren te weten; Een rollade van 
biologische kip, parelgort, cantharellen en Madeira jus.

Mystery Chef een verrassing!
Leuke verrassingen, 
daar houden wij van! 
Kookeiland 14:30
Een gastronomisch dessert is altijd een lust voor het oog 
en smaken die samen smelten tot één geheel, al dan niet 
in combinatie met een mooi glas dessertwijn. 
De mystery chef toont u het geheim van de lekkerste 
desserts en combinaties waarmee u uw gasten kunt 
verrassen!

Een vleugje Surinaams in 
uw eigen keuken met Patrick 
Rechards
Kookeiland 17:30
Ja, het word weer een groot spektakel! Tijdens zijn 
culinaire Master Class, deelt Patrick met u enkele 
geheimen van de Surinaamse keuken. Zijn liefde en 
passie voor koken zullen u niet ontgaan tijdens deze 
spetterende kookdemonstratie. Het tropische gehalte 
van deze lekkernijen zullen u gegarandeerd naar meer 
doen vragen, een vleugje Surinaams in uw eigen keuken 
is nooit weg.

Finalist Topchefs 2012      
Erik Wijnhoven 

Mystery Chef
Een verrassing

Dé Surinaamse chef! 
Patrick Rechards

Chef De Kloosterkeuken
Ben van Hamburg

Om te kijken..
En proeven!

Laat u inspireren op     Haarlem Horeca 2012

Landelijke en regionale

HET PROGRAMMA      

RESERVEER GRATIS UW TICKETS           

10 september | 12:00     19:00 | Philharmonie
Het programma bestaat uit inspirerende workshops,
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Hillegom - Haarlem
                                                                             
                                          de  ‘Onvergetelijke Groenten’  Specialist 
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Kwaliteitsleverancier voor Horeca, Grootverbruik en Scheepvaart
Levering met Koel/Vries transport van maandag t/m zaterdag

 

Seafood Express

Nico Waasdorp 06-20609831
Niek Waasdorp 06-23348379

Zaak:  0255-512796 (Dag & Nacht)
Fax:    0255-514765

Mail: info@waasdorp.nl

Horecawebsite; 
www.ikwilversevis.nl 

Een hoger rendement uit uw 
drankverkoop?
Workshopruimte 15:30
Wilt u meer verdienen aan uw drankomzet? Niet 
langer onnodig tapverlies, te volle glazen, ongezien 
weggeven of onzorgvuldig afrekenen?  Kom dan 
naar deze workshop. Hierin discussiëren wij, aan 
de hand van praktijkvoorbeelden, samen met u over 
hoe u kosten bespaart en de efficiency verbetert door 
tapautomatisering. Zodat uw werk makkelijker en 
winstgevender wordt. De workshop wordt gegeven 
door directeur Paul Kragten van Van Duijnen Horeca 
Service.

Workshop/Proeverij 
Onvergetelijke Groenten
Kookeiland 15:30
Kok en tuinierster Annette van Ruitenburg verzorgt 
samen met een bekende Haarlemse kok tijdens Haarlem 
Horeca een Workshop/Proeverij over Onvergetelijke 
groenten. Van bladkool tot boterraapjes en van 
kliswortel tot mosterdspinazie.  
Wilt u meer weten over welke groenten u absoluut 
niet moet vergeten? Dan is deze workshop absoluut 
de moeite waard. Annette werkte samen met Ruth de 
Ruwe en Han de Kroon aan het spraakmakende boek 
“Onvergetelijke Groenten’.

Proeverij biologische champagne 
en wijn
Workshopruimte 14:30
Industrieel en commercieel gemaakte champagnes en 
wijnen kennen we genoeg. Er komt echter steeds meer 
aandacht voor kleine producenten. En dat is ook niet 
zo gek: het is ambachtelijker, natuurlijker, maar zeker 
ook onderscheidender en exclusiever. Mark Haasdijk 
van Champagnist is gespecialiseerd in biologische 
champagnes en wijnen! Mark; “Ik werk veel met 
familiebedrijven waar het gehele duurzame proces van 
biologische wijn en champagne maken op het eigen 
landgoed gebeurt, met gevoel en bevlogenheid.”
Leer van hem tijdens deze proeverij het verschil in 
kwaliteit en smaak, en ervaar wijnen en bubbels op een 
nieuwe manier!

Olivier.logo.FC.eps

Master Class Chocolade & Bier 
combinaties
Workshopruimte 13:00
Gert van Soest eigenaar van Chocolaterie Pierre uit 
Haarlem gaat samen met Maarten Tegenbosch van Bier 
Import Nederland BV een interactieve Master Class 
geven over chocolade en bier combinaties. Normaliter 
worden chocolade desserts met dessertwijnen of een glas 
port gecombineerd, maar er zijn legio mogelijkheden 
om chocolade met bepaalde soorten bier te combineren. 
Tijdens deze Master Class krijgt u een uitleg over de 
diversiteit aan chocolade soorten en kunt u deze ook 
proeven. Tevens wordt u geleerd hoe u chocolade op de 
beste manier kunt kristalliseren. Ofwel een Masterclass 
Chocolade & Bier waar u veel inspiratie kunt opdoen,  
om zodoende uw gasten eens iets anders te serveren dan 
de klassieke combinaties.

Proeverijen &  Workshops 

Beleven en
Genieten

Laat u inspireren op     Haarlem Horeca 2012

leveranciers nodigen u uit!

OP WWW.HAARLEMHORECA.NL

HAARLEM HORECA
10 september | 12:00     19:00 | Philharmonie

kookdemonstraties, proeverijen en andere verrassingen!
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Beursplattegrond

Een uurtje kostte het Maroesja van de Ven van 
restaurant Scampi in Haarlem. In die luttele tijd stonden 
al haar gerechten online. Op de ruit hangt een sticker 
met een opvallende, gitzwarte QR (Quick Response)-
code. Door deze afbeelding met de mobiele telefoon 
te scannen, maken passanten in hun eigen taal kennis 
met het menu. “Veel toeristen scannen de code al”, 
zegt Van de Ven. “Het trekt ze over de streep. Net 
als Nederlanders in het buitenland, zijn ook toeristen 
kritisch. De mensen willen precies weten wat ze krijgen 
en wat het kost.”

Alle functies op een rij
De QR-techniek maakt het mogelijk om uw menukaart 
meertalig aan te bieden. Maar UMENU biedt meer. 
De applicatie ondersteunt praktisch alle zaken 
die samenhangen met het ondernemen. En, niet 
onbelangrijk, het systeem is geheel zonder kosten te 
gebruiken. Een overzicht: 

Reserveringen ontvangen 
UMENU heeft voor elke ondernemer zijn of haar eigen 
plek op het web. Hier kunnen bezoekers kennismaken 
met het menu en direct reserveren. Zonder bijkomende 
kosten worden de reserveringen automatisch naar uw 
e-mailadres of mobiele telefoon verzonden. 

Zonder kosten,  
   eenvoudig 
      te gebruiken
Meer omzet op het terras 
Met de slimme terrasfunctie haalt u nog meer omzet. U 
voert de tafelnummers in, print unieke QR-codes uit en 
plaatst deze op het terras. Uw gasten hoeven niet langer 
te wachten dan nodig is, want bestellingen doen zij 
eenvoudig en snel met de mobiele telefoon. 

Reclame maken 
Reclame maken duur? Via UMENU regelt u het 
zonder kosten helemaal zelf. Bepaal de korting en de 
looptijd van uw specials. UMENU verspreidt alle acties 
automatisch onder een breed publiek. 

Bestellingen ontvangen 
Bezorgt u ook aan huis? Maak dan gebruik van 
het online bestelsysteem. U ontvangt per e-mail de 
bestellingen en houdt de klanten tussentijds op de 
hoogte. Zij krijgen bericht als u de bestelling aanneemt, 
wanneer u de gerechten bereidt en wanneer de koerier 
bij u weg rijdt. 

Personeel werven
Snel en gericht personeel werven, ook dat kan. In 
enkele stappen maakt u een wervende advertentietekst 
die UMENU automatisch verspreidt. U doet er nog een 
schepje bovenop door de bijbehorende QR-code uit te 
printen en op te hangen. Geïnteresseerden kunnen direct 
met de mobiele telefoon reageren, of de advertentie 
doorsturen naar vrienden. 

Sectorbestuurder Milen van Boldrik, zelf werkzaam 
geweest in de horeca: “Passie, trots en vakmanschap; 
dat zijn de kernwoorden die centraal staan binnen 
FNV Horeca. Horecamedewerkers bezorgen de gasten 
een leuke, ontspannen avond. Als medewerker ben 
je immers het visitekaartje van de onderneming en 
het aanspreekpunt voor de gast. Alleen dan kun je 
met passie en trots in de zaak staan en het horecavak 
uitdragen. Daar maken wij ons hard voor, in alles wat 
we doen!” 

In de horeca wordt hard gewerkt en FNV Horeca 
vindt dat medewerkers daar best iets voor terug 

mogen krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van goede 
arbeidsvoorwaarden. Milen: “Lobbyen voor een sterke 
cao, goede opleidingen en scholing is één van onze 
taken. Dit is belangrijk om de juiste horecaprofessional 
aan te trekken en binnen te houden. Het is bizar dat 
er op het hoogtepunt van de crisis nog steeds 10.000 
openstaande vacatures zijn in ons vakgebied. De horeca 
heeft te kampen met een grote uitstroom van ervaren 
personeel. Veel werknemers stoppen rond hun 35e met 
werken in de horeca om hun loopbaan in een andere 
branche voort te zetten. De kennis en ervaring gaat 
daardoor verloren en dat is zonde, want het is juist de 
ervaring die de horeca goed kan gebruiken. Gasten 

eisen namelijk steeds meer kennis en service. Personeel 
bepaalt voor een groot deel de gastbeleving en dus of 
de gast nog een keer terugkomt. Medewerkers zijn 
het gezicht van de zaak, zonder goed personeel raak 
je gasten kwijt en dat gaat ten koste van de omzet. 
Investeren in personeel loont dus! Dit lijken werkgevers 
alleen niet altijd te beseffen.”

Al vanaf € 6,50 per maand kun je lid worden van 
FNV Horeca. Voor leerlingen is er zelfs een Try-Out 
pakket, waardoor zij maximaal één jaar gratis lid zijn 
van de vakbond. Als lid ben je verzekerd voor alle 
werkgerelateerde problemen. “Als iemand ontslagen 
wordt, of loon wordt niet betaald vanwege een 
faillissement, dan gaan wij op zoek naar een passende 
oplossing. De horeca is een cowboy-branche: niet elke 
onderneming wordt even professioneel gerund. Jammer, 
want dit gaat ten koste van het imago van de gehele 
branche. Door in gesprek te gaan met ondernemers, 
proberen we problemen op te lossen die vaak ontstaan 

door onwetendheid.” De FNV Horeca heeft tevens 
een informatieve rol. Je wordt als lid op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen binnen de sector en 
veranderingen in regelgeving. Bovendien worden elk 
jaar cursussen aangeboden die specifiek toepasbaar 
zijn in het horecabedrijf. Milen: “Hoe meer leden we 
hebben, hoe sterker wij staan en hoe beter wij in staat 
zijn om omstandigheden te kunnen scheppen waaraan 
het personeel behoefte heeft!

Voor meer informatie over de voordelen van een 
lidmaatschap van de vakbond: www.fnvhoreca.nl. 

Gratis service voor ondernemers 

Passie, trots en vakmanschap

UMENU vereenvoudigt bedrijfsvoering

Uw menu automatisch vertaald op elke mobiele telefoon, online reserveringen 
ontvangen, bestellingen verwerken en personeel werven. Het is slechts een greep 
uit de talloze mogelijkheden van UMENU. De functies uit deze applicatie voor 
de horeca zijn geheel zonder kosten te gebruiken.

Meedoen met UMENU? Ga naar www.umenu.

nl en maak binnen enkele minuten een account 

aan. Vervolgens kunt u gratis van alle functies 

gebruikmaken.

Samen sta je sterk, daarom is het zinvol om je aan te melden bij een vakbond. FNV 
Horeca zorgt voor informatie, juridische ondersteuning en de totstandkoming 
van de cao. Bovendien biedt het lidmaatschap van FNV Horeca, afhankelijk 
van het gekozen pakket, gratis rechtshulp op het gebied van werk en inkomen. 



Almondy staat voor 30 jaar “banketbakkers”vakmanschap.
Een specialist op het gebied van “Amandeltaarten”!

Het is verbazingwekkend op welke manier deze kleine bakkerij zich sinds 1982 heeft ontwikkeld.
Hoe het 30 jaar geleden allemaal begon.

 

Net als in de wereld van de sprookjes, begint het verhaal van Almondy met “Er waren eens” ... twee jonge mannen, met de 
namen Kent en Lennart. Zij droomden ervan een boot te bouwen en daarmee de wereld rond te zeilen. Toen ze eenmaal zover 
waren ontdekten ze een geheim: een Zweeds recept uit 1890 voor een onweerstaanbaar goede amandeltaart. Een taart die 
anders was dan alle  andere taarten welke ze ooit eerder hadden geproefd. Deze smaakervaring veranderde hun leven volledig. 
In plaats van te gaan zeilen, werd hun passie het bakken van amandeltaarten. Zij brachten hun taarten onder de naam Almondy 
op de markt.
De unieke Almondy smaak was geboren. Zij lieten deze aan veel meer mensen proeven. Iedereen die in aanraking kwam met 
de onweerstaanbare smaak werd razend enthousiast en kocht voortaan alleen nog maar taarten van Almondy. 

Vandaag de dag verkoopt Almondy de amandeltaarten in 41 landen over de hele wereld. Deze specialiteit wordt geserveerd 
aan ongeveer 140 miljoen mensen per jaar. In Göteborg Zweden, waar Almondy is gevestigd, bakken elke dag ruim 100 
banketbakkers de Almondy taarten.

Deze taarten worden door Patisserie Unique in Nederland op de markt gebracht en verder gedistribueerd.
Een niet onbelangrijk feit is dat de onweerstaanbare Almondy taarten 100% GLUTENVRIJ zijn.
Daarnaast worden er geen kleurstoffen of conserveringsmiddelen gebruikt.
Een Almondy taart is puur natuur. Er wordt voor de samenstelling alleen zuivere ingrediënten gebruikt.

Patisserie Unique heeft 3 soorten Almondy taarten aan haar assortiment toegevoegd, te weten:
• Almondy-taart Karamel&Pinda’s
• Almondy-taart Toblerone
• Almondy-taart Marabou Meringue 

Almondy taarten hebben de volgende voordelen:
• Glutenvrij 
• Vrij van conserveringsmiddelen 
• Vrij van kleurstoffen
• Voorgesneden in 12 punten per taart 
• Eenvoudig [halfbevroren] door te snijden naar 24 punten
• In 30 seconden per punt te ontdooien [magnetron]
• In 2,5 minuten een volledige taart ontdooien [magnetron]
• Houdbaarheid van 6 dagen [koeling] 

“Last but not least”: 
De Almondy taarten zijn onweerstaanbaar lekker!!
Verkrijgbaar bij alle Sligro vestigingen

Meer informatie?
Neem dan contact op met Patisserie Unique
Huib van Leeuwen 06 22916395
Jeroen Majoor 06 53153899
Zie onze website: www.patisserieunique.nl

• Eenvoudig [halfbevroren] door te snijden naar 24 punten

• In 2,5 minuten een volledige taart ontdooien [magnetron]

• Eenvoudig [halfbevroren] door te snijden naar 24 punten

• In 2,5 minuten een volledige taart ontdooien [magnetron]

Tot maandag 

17 september 2012 

10% introductiekorting

Kom op de Horeca 

Vakbeurs even proeven 

en overtuig u 

van deze kwaliteit
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 Alkmaar • Almere • Alphen aan den Rijn • Amsterdam • Arnhem • Assen • Beilen • Bemmel • Bergen op Zoom • Breda • Breukelen • Burgum • Delft • Den Bosch • Den Haag • Den Helder • Dokkum • Dordrecht • Drachten • Dronten • Ede • Eindhoven • Enkhuizen • Enschede • Gouda 
• Groningen • Grou • Haarlem • Hardenberg • Harderwijk • Harlingen • Hasselt • Heerenveen • Heerlen • Helmond • Hengelo • Hillegom • Hilversum • Hoogeveen • Hoorn • Krimpen aan de IJssel • Langedijk • Leeuwarden • Leiden • Lelystad • Lemmer • Maastricht • Menaldum • 

Meppel • Nijmegen • Nijmegen • Oosterheem • Oosterwolde • Purmerend • Ronde Venen • Roosendaal • Rotterdam • Schagen • Sittard • Sneek • Soest • Spijkenisse • Texel • Tilburg • Twello • Utrecht • Veghel • Venlo • Westerveld • Wieringemeer • Wolvega • Zaanstreek • Zaanstreek 
(bewoners) • Zaanstreek (Verenigingen) Zoetermeer Zwolle Alkmaar • Almere • Alphen aan den Rijn • Amsterdam • Arnhem • Assen • Beilen • Bemmel • Bergen op Zoom • Breda • Breukelen • Burgum • Delft • Den Bosch • Den Haag • Den Helder • Dokkum • Dordrecht • Drachten • 
Dronten • Ede • Eindhoven • Enkhuizen • Enschede • Gouda • Groningen • Grou • Haarlem • Hardenberg • Harderwijk • Harlingen • Hasselt • Heerenveen • Heerlen • Helmond • Hengelo • Hillegom • Hilversum • Hoogeveen • Hoorn • Krimpen aan de IJssel • Langedijk • Leeuwarden 
• Leiden • Lelystad • Lemmer • Maastricht • Menaldum • Meppel • Nijmegen • Nijmegen • Oosterheem • Oosterwolde • Purmerend • Ronde Venen • Roosendaal • Rotterdam • Schagen • Sittard • Sneek • Soest • Spijkenisse • Texel • Tilburg • Twello • Utrecht • Veghel • Venlo • West-

erveld • Wieringemeer • Wolvega • Zaanstreek • Zaanstreek (bewoners) • Zaanstreek (Verenigingen) Zoetermeer Zwolle Alkmaar • Almere • Alphen aan den Rijn • Amsterdam • Arnhem • Assen • Beilen • Bemmel • Bergen op Zoom • Breda • Breukelen • Burgum • Delft • Den Bosch 
• Den Haag • Den Helder • Dokkum • Dordrecht • Drachten • Dronten • Ede • Eindhoven • Enkhuizen • Enschede • Gouda • Groningen • Grou • Haarlem • Hardenberg • Harderwijk • Harlingen • Hasselt • Heerenveen • Heerlen • Helmond • Hengelo • Hillegom • Hilversum • Hoogeveen 
• Hoorn • Krimpen aan de IJssel • Langedijk • Leeuwarden • Leiden • Lelystad • Lemmer • Maastricht • Menaldum • Meppel • Nijmegen • Nijmegen • Oosterheem • Oosterwolde • Purmerend • Ronde Venen • Roosendaal • Rotterdam • Schagen • Sittard • Sneek • Soest • Spijkenisse 
• Texel • Tilburg • Twello • Utrecht • Veghel • Venlo • Westerveld • Wieringemeer • Wolvega • Zaanstreek • Zaanstreek (bewoners) • Zaanstreek (Verenigingen) Zoetermeer Zwolle Alkmaar • Almere • Alphen aan den Rijn • Amsterdam • Arnhem • Assen • Beilen • Bemmel • Bergen 

op Zoom • Breda • Breukelen • Burgum • Delft • Den Bosch • Den Haag • Den Helder • Dokkum • Dordrecht • Drachten • Dronten • Ede • Eindhoven • Enkhuizen • Enschede • Gouda • Groningen • Grou • Haarlem • Hardenberg • Harderwijk • Harlingen • Hasselt • Heerenveen • Heerlen 
• Helmond • Hengelo • Hillegom • Hilversum • Hoogeveen • Hoorn • Krimpen aan de IJssel • Langedijk • Leeuwarden • Leiden • Lelystad • Lemmer • Maastricht • Menaldum • Meppel • Nijmegen • Nijmegen • Oosterheem • Oosterwolde • Purmerend • Ronde Venen • Roosendaal • 

Rotterdam • Schagen • Sittard • Sneek • Soest • Spijkenisse • Texel • Tilburg • Twello • Utrecht • Veghel • Venlo • Westerveld • Wieringemeer • Wolvega • Zaanstreek • Zaanstreek (bewoners) • Zaanstreek (Verenigingen) Zoetermeer Zwolle

Horecanieuws  bij u in de regio

www.horecavizier.nl

Heeft u nieuws te melden? 
Laat het ons weten! 
Het laatste horecanieuws in binnen en buitenland,  

nieuwe producten, tips en nog veel meer. 
Bestaat uw bedrijf 15 jaar? 

Heeft u een nieuwe Chef-kok in dienst genomen? 
Opent u een nieuwe zaak? Lanceert u een nieuw product? 

Meld het ons
U kunt uw nieuwsitems en persberichten sturen naar persbericht@horecavizier.nl

Horecadief gepakt

Restaurant vernieuwd

Cafe overname

Michelin ster erbij
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Helweg was presentator en mede-
organisator van Haarlem Jazzstad 
gedurende acht jaar, stond aan de basis van 
diverse orkesten. Als zanger/entertainer, 
als toetsenist of als saxofonist, of als 
allemaal tegelijk. Daarnaast maakte Rom 
in Haarlem faam als de leider, initiator en 
inspirator van verschillende jamsessies. 
“De Ziekte Van Helweg”, zijn inmiddels 
11 jaar lopende sessie in  café Stiels, is 
een fenomeen waar muzikanten uit heel 
Nederland aan hebben deelgenomen.
Voor Helweg is geen muzieksoort te gek. 
Maar door alles is de rode draad van jazz 
onmiskenbaar aanwezig.
In de afgelopen 25 jaar heeft Helweg 
een keur aan muzikanten om zich heen 
verzameld. Een verscheidenheid aan 

talenten die allemaal hun sporen hebben 
verdiend. ROM zou je dan ook bijna een 
gelegenheidsorkest kunnen noemen, maar 
het gaat verder dan dat. De muzikanten 
zijn zo ervaren dat ze op het gehoor alle 
spontane ingevingen van Rom kunnen 
volgen.  Dat maakt ieder optreden van deze 
band tot iets nieuws en verrassends.

Ditmaal heeft Rom een aantal 
oudgedienden bij zich. Vincent Koning 
wordt wel gerekend tot een van de 
beste jazzgitaristen van Nederland. Erik 
Schoonderwoerd was al bassist bij o.m. 
Fruitcake, Darre van Dijk, 
Mieke en de Giga Big 
Band en zelfs The 
Trammps. En Taco 

Gorter wordt wel gezien als de drumgoeroe 
uit Den Haag.

Kortom, een muziekmenu dat bol zal 
staan van Muziculinaire verrassingen, 
voor zowel fijnproevers als bourgondische 
levensgenieters.

Een beetje Haarlemmer kent hem. En ieder zichzelf respecterende horecant zeker. Rom Helweg 
is al een kwart eeuw een gevestigde naam als het op muziek in de breedste zin van het woord 
aankomt. In Haarlem en in de verre, verre omstreken. Tijdens de Haarlems Horeca is het dan ook 
bijna logisch dat hij met ROM de muzikale omlijsting zal verzorgen.

ROM

ROM   
The Lekkerste Band Van Nederland
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Kwaliteitsleverancier voor Horeca, Grootverbruik en Scheepvaart
Levering met Koel/Vries transport van maandag t/m zaterdag

 

Seafood Express

Nico Waasdorp 06-20609831
Niek Waasdorp 06-23348379

Zaak:  0255-512796 (Dag & Nacht)
Fax:    0255-514765

Mail: info@waasdorp.nl

Horecawebsite; 
www.ikwilversevis.nl 

www.ikwilversevis.nl

Bent u geïnteresseerd in onze producten en/of diensten, wilt u een vrij-blijvend gesprek, 
info of een proeflevering dan kunt u ons:  Bellen: 0255-512796, Faxen: 0255-514765, 

E-mailen: Nico.Waasdorp@Waasdorp.nl of bel Nico Waasdorp direct mobiel 06-20609831

Van Boord
              op het 
                   bord!!!
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Kwaliteitsleverancier voor Horeca, Grootverbruik en Scheepvaart
Levering met Koel/Vries transport van maandag t/m zaterdag

 

Seafood Express

Nico Waasdorp 06-20609831
Niek Waasdorp 06-23348379

Zaak:  0255-512796 (Dag & Nacht)
Fax:    0255-514765

Mail: info@waasdorp.nl

Horecawebsite; 
www.ikwilversevis.nl 

Wij leveren 6 dagen in de week (maandag t/m zaterdag).
Bestellen kan gemakkelijk per telefoon, fax of e-mail.
Als u voor 10:00 uur ’s morgens bestelt worden de goed-
eren dezelfde dag geleverd. Zo blijft uw voorraad beperkt 
en zo vers mogelijk!

Toepasbaar in :

Restaurant
Pizzeria
Snackbar
Café
Hotel

Maak vrijblijvend een afspraak op :

www.ecash.nl
Tonit Afrekensystemen

Siloweg 696
5222 BM ‘s-Hertogenbosch

073 - 6 430 419
info@tonit.nlinfo@tonit.nl

OVERZICHTELIJK EN SLUITEND

SNEL EN OMZETVERHOGEND

                                                                             
                                          de  ‘Onvergetelijke Groenten’  Specialist 
 

                                                          
 
                                              HORECAVERS.nl                                           
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Winst verkopen

Van Duijnen Horeca is al meer dan 45 jaar actief op 
de horeca- en automatiseringsmarkt. Paul Kragten 
geeft een toelichting: “Het belang van kostenbesparing 
en efficiënter werken, wordt steeds groter. Bij veel 
horecaondernemers is de omzet de afgelopen jaren 
behoorlijk afgenomen, terwijl door de stijgende 
grondstofprijzen de inkoopkosten alleen maar 
toenemen. Het automatiseren van de drankuitgifte 
kan ondernemers helpen tot 30% te besparen op hun 
drankinkoop. De meeste hebben hun investering na één 
jaar alweer terugverdient en daarna is het pure winst.” 

In de eerste plaats wordt de juiste dosering van de 
diverse drankjes op het systeem ingesteld, van een 
biertje of wijntje tot een glas jenever. Hierdoor wordt er 
in elk glas precies de juiste hoeveelheid ingeschonken, 
er wordt dus een einde gemaakt aan te volle glazen. 
Ook onnodig tapverlies behoort tot het verleden. Het 
perfecte biertje kan door iedereen worden getapt, zonder 
dat er eerst kostbaar bier door de afvoer wegstroomt. 
Door de juiste dosering en veel minder verspilling kan 
een horecaondernemer een hoger rendement op de 
drankuitgifte behalen. Het systeem van Van Duijnen 
kan tevens worden gekoppeld aan de kassa. Elk drankje 
dat wordt uitgeschonken, wordt daardoor automatisch 
geregistreerd. Soms gebeurt het dat in de drukte van 
een avond het personeel vergeet een glas af te rekenen. 
Doordat alle consumpties nu in de kassa staan, hebben 
zij een geheugensteun. Een ander groot voordeel van 

deze registratie is dat het voor het personeel onmogelijk 
wordt om ongemerkt drankjes weg te geven. Dus geen 
rondje van de zaak, zonder dat de ondernemer daar 
zicht op heeft. 

Paul Kragten: “Het liefste verzorgen wij natuurlijk voor 
onze klanten de automatisering van alle dranken, maar 
als dat budgettair niet haalbaar is, kunnen we natuurlijk 
eerst beginnen met het automatiseren van een hardlopend 
product als bier. Of we proberen een financiering voor 
het gehele project voor de klant te regelen. Voor ons zijn 
oplossingen op maat het belangrijkste. Klanten die met 
ons in zee gaan, kiezen voor één leverancier voor het 
volledige technische gedeelte. Nu bierbrouwers steeds 
minder bereid te zijn te investeren in horecabedrijven, 
is dat een heel belangrijk gegeven. Horecaondernemers 
zullen steeds meer zelf moeten gaan investeren en hun 
eigen beslissingen zijn steeds minder gebonden aan 
allerlei leveranciers. Dat dit enorme voordelen heeft, 
hoef ik aan horecaondernemers natuurlijk niet uit te 
leggen.”    

Van Duijnen Horeca Service BV
Telefoon: 036-5387878
www.rekenuitjewinst.nl

 “Het maximale halen 
uit de inkoop”
In café Studio aan de Grote Markt in 
Haarlem maken ze al jaren gebruik van 
de automatisering van Van Duijnen. Theo 
Dekker, werkzaam in het café, vertelt meer 
over de voordelen: “Het grootste voordeel 
is dat we een duidelijk inzicht hebben in 
wat er precies wordt getapt. Daarnaast 
worden alle drankjes geregistreerd, zodat 
de medewerkers een duidelijk overzicht 
hebben van wat er is geschonken, het werkt 
dus twee kanten op. De kans dat iemand 
vergeet een drankje af te rekenen wordt 
op die manier een stuk kleiner. Er werken 
hier ongeveer 20 medewerkers, ze weten 
dus niet altijd van elkaar wat er is gebracht 
of afgerekend, een fout zit dus in een klein 
hoekje.”

Het café heeft het bier, de sterke  
drank en een gedeelte van de frisdrank 
geautomatiseerd. Theo: “De automatisering 
stelt je in staat om het maximale uit de 
inkoop te kunnen halen. Alleen de juiste 
hoeveelheid wordt ingeschonken, dus de 
glazen worden niet tot de rand gevuld. Dat 
is gewoon heel praktisch, want binnenlands 
gedistilleerd is alweer een andere 
hoeveelheid dan buitenlands gedistilleerd. 
Vanaf het eerste moment dat wij gebruik 
gingen maken van tapautomatisering, 
zagen we dat het percentage inkoop en 
verkoop beter werd. We zijn er dus erg 
content mee, het is duidelijk dat deze 
investering vruchten afwerpt.  
Ook de service van Van Duijnen is 
uitstekend, het  contact verloopt altijd 
prima. Soms moet de bar namelijk 
afgesteld worden omdat er een nieuw 
drankje bijkomt of er juist een verdwijnt.”

 “Een tikje meer geven is geen optie meer”
Lobke Heutink is bedrijfsleider van Patronaat in Haarlem, één van de 10 grote poppodia van het 
clubcircuit in Nederland. Sinds 2007 maken ze gebruik van de tapautomatisering van Van Duijnen. 
“Wij werken met 80 vrijwilligers achter de bar. Dankzij de automatisering is het tappen van een 
biertje gewoon een stuk gemakkelijker geworden waardoor je veel minder tapverlies hebt.”

“Daarnaast heb je voor het gedistilleerd dankzij de automatisering scherp afgepaste hoeveelheden, 
een tikje meer geven is geen optie meer. Als je een glas inschenkt en je vindt het er een beetje weinig 
uitzien, geef je gemakkelijk een scheutje extra. Omdat de hoeveelheid nu precies is afgepast, heb je 
daar geen last meer van. De grootste winst hebben wij dan ook vooral op de sterke drank behaald. 
We halen nu echt het maximale uit onze inkoop. Een ander groot voordeel is dat alles wat getapt 
wordt, automatisch in de kassa wordt geregistreerd, zodat je niets vergeet af te rekenen.”

Workshop Haarlem 
Horeca
Tijdens de Haarlem Horeca vakbeurs zal 
Van Duijnen Horeca Service aanwezig zijn. 
De bezoekers kunnen deelnemen aan de 
workshop ‘Een hoger rendement uit uw 
drankverkoop’. Hierin discussiëren zij,  
aan de hand van praktijkvoorbeelden 
over hoe u kosten bespaart en efficiency 
verbetert door tapautomatisering, 
zodat uw werk als horecaondernemer 
makkelijker en winstgevender wordt. 
Ook geven zij een demonstratie van hoe 
tapautomatisering in de praktijk werkt.  
U kunt met eigen ogen zien hoeveel u kunt 
besparen. Wilt u meer weten, bezoek dan 
de website: www.vanduijnenhoreca.nl. 
Kunt u niet wachten tot 10 september  
om te zien hoeveel u kunt besparen, ga dan 
naar: www.rekenuitjewinst.nl en bereken 
heel eenvoudig wat u kunt besparen  
door te automatiseren.  

Van Duijnen Horeca Service is de grootse zelfstandige technische dienstverlener 
voor de drankverstrekkende horeca in Nederland. Het assortiment van 
Van Duijnen  bestaat onder andere uit: bier-, wijn- en postmix installaties, 
koeltechniek en tapautomatisering. Dankzij tapautomatisering bent u als 
horecaondernemer in staat de drankuitgifte beter te doseren, registreren, 
controleren en beheren, met forse besparingen tot gevolg. Paul Kragten, 
algemeen directeur van Van Duijnen:  “Wij verkopen winst.”
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Gerrit Greveling

Gert De Mangeleer & Joachim Boudens 

Paul van de Bunt

Andoni Luis Aduriz

Wynand Vogel

Ivo Niehe , Astrid Joosten & Corjan Hoogerheide

Bekijk het gehele inhoudelijke programma, 
met Master Classes & Master Colleges op

www.gastronomie.nl

Hét culinaire vakevenement  
van het jaar!

12 & 13 november 2012
Jaarbeurs Utrecht

  Spectaculaire Master Classes en 
Workshops

  Hoogwaardige en innovatieve 
producten

  Gericht op midden- en hoog- 
segment van de horeca

Registreer nu gratis uw 
entreekaarten op

www.gastronomie.nl
Uw code:

GASTRO12HV

15 sterren en andere culinaire toppers 
inspireren u op het kookeiland centraal op 
de beursvloer en tijdens de master colleges 
o.l.v Astrid Joosten en Ivo Niehe Andoni

nummer 3
van de

 wereld!
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H & R Tegels HaaRlem pResenTeeRT Wala 
vloeRTegels op HaaRlem HoReca

H & R Tegels is in korte tijd uitgegroeid 
tot een professioneel bedrijf waar 
kwaliteit en service werkelijk 
vooropstaan. De tegelspeciaalzaak 
levert vloertegels, badkamertegels, 
keukentegels en mozaïek. Nieuw in 
het assortiment zijn de vloeistofdichte 
PVC-vloeren van Wala. De kunststof 
vloeren worden in Noord-Holland op 
de markt gebracht onder de naam H 
& R Wala vloeren en zijn te zien tijdens 
Haarlem Horeca. Kom vooral kijken!

H & R Tegels Haarlem is 
gespecialiseerd in het leggen van H 
& R Wala Vloeren. Om vergissingen 
te voorkomen, meet de eigenaar 
eigenhandig de ruimte op waar 
de vloer gelegd gaat worden. Ook 
wordt er vooraf gekeken naar de 
kwaliteit van de ondervloer en 
worden er foto’s gemaakt, zodat 
de legger precies weet wat hij gaat 
tegenkomen. 

De betegeling van uw 

horecabedrijf kunnen 

wij voor u van A tot Z 

verzorgen. Van vloertegels 

tot wandtegels, van pvc 

vloeren tot mozaïek tegels 

bent u bij ons aan het 

juiste adres.

Referenties o.a.:
DSS Voetbalvereniging Haarlem

Ramada Apollo Hotel Amsterdam

Mercure Hotel Nieuwegein

Wegrestaurant de Clown in Hoorn

Restaurant Alta in Haarlem

Bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden of wilt u zich laten 
inspireren. U bent van harte welkom 
in onze showroom.

Openingstijden
* maandag-dinsdag 09:00 - 18:00
* woensdag 09:00 - 17:00
* donderdag 09:00 - 21:00
* vrijdag  09:00 - 17:00
* zaterdag 10:00 - 16:00
U kunt altijd een afspraak 
maken buiten onze reguliere 
openingstijden.  bel gerust.

De vloeistofdichte H & R Wala vloeren zijn meer dan interessant voor de professionele keuken. De van oersterk pvc gemaakte 
tegels van 49 x 49 cm hebben rondom een overlapping en worden zowel verlijmd als koud gelast door H & R. Wanneer er een 
slijtvaste vloer gelegd moet worden in een ruimte waar voldaan moet worden aan de HACCP-normen, is de H & R Wala vloer 
beslist de allerbeste optie. De speciale manier van lijmen, lassen en voegen frezen maakt dat het resultaat een altijd volledige 
vloeistofdichte vloer is. Deze fantastische vloeren zijn dus ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld het café, de spoelkeuken of 
rond het buffet. Enkele andere sterke eigenschappen van de H & R Wala vloeren zijn de chemische resistentie, het isolerend 
vermogen en het gemak deze te reinigen. De vloeren zijn bovendien antislip, brandvast, slijtvast en zwaar belastbaar. Doordat 
de tegels van flexibel PVC gemaakt zijn, kunnen ze over bijna iedere bestaande ondervloer geplaatst worden. Goed om te weten 
is dat H & R Wala vloeren zeer snel gelegd kunnen worden en u dus minimaal gehinderd wordt tijdens uw werkzaamheden. U 
kunt kiezen uit diverse kleuren tegels en combinaties zijn mogelijk. Ook kan er voor gekozen worden voor voegen in diverse 
kleuren. Door te kiezen voor een dergelijke vloer investeert u in de toekomst van uw horecagelegenheid. U weet immers dat 
uw vloer lang meegaat. De specialist denkt graag mee op het gebied van functionaliteit en design. 

Willem van restaurant Alta vindt
 de wala tegels helemaal top!!! Hans eigenaar van H&R tegels

Rijksstraatweg 6 • 2022 DA Haarlem
T: 023 - 526 14 26 • F: 023 - 526 46 49

Email: info@henrtegels.nl • website: www. henrtegels.nl

adv H&R.indd   1 17-07-12   17:00
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Met onze directe inkoop op diverse visafslagen in 
Nederland en buitenland zijn wij in staat om dagverse 
vis in te kopen in een zeer grote variatie.

Wij verzorgen in onze eigen bedrijfsruimten het fileren, 
portioneren, vacumeren en inpakken van dagverse vis 
naar de wensen van onze klanten.

Tevens beschikken wij over een grote koel en 
vriescapaciteit waardoor ook ons diepvriesassortiment 
zeer uitgebreid is.

Seafoodexpress is al ruim 30 jaar actief in het 
toeleveren aan horeca, grootverbruik, scheepvaart en 
heeft hierdoor alle kennis in huis om aan uw wensen 
te voldoen.

Ook kunnen wij prijsafspraken maken of kortingen 
verstrekken afhankelijk van de afname en/of 
betalingscondities. 

“ wilt u ook weten welke vis dagelijks wordt aangevoerd 
en van welke vissers? Wij houden u op de hoogte; per 
sms,email; of telefoon . Wij weten bij welke vissers je 
kwaliteit koopt,welke visserijtechnieken er gebruikt 
worden en welk visseizoen het is! Meld u nu aan voor 
een vrijblijvend gesprek en maak kans op workshop 
visfileren met uw keukenbrigade “

Wij leveren 6 dagen in de week (maandag t/m zaterdag).
Bestellen kan gemakkelijk per telefoon, fax of e-mail.
Als u voor 10:00 uur ’s morgens bestelt worden de 
goederen dezelfde dag geleverd.
Zo blijft uw voorraad beperkt en zo vers mogelijk!

Bent u geïnteresseerd in onze producten en/of diensten, 
wilt u een vrij-blijvend gesprek, info of een proeflevering 
dan kunt u ons bellen: 0255-512796 faxen: 0255-514765 of  
e-mailen: Nico.Waasdorp@Waasdorp.nl Of bel Nico 
Waasdorp direct mobiel 06-20609831

Het is belangrijk om frituurolie regelmatig te controleren 
d.m.v. een digitale vetmeter / oiltester, zodat u er van 
verzekerd bent dat u niet in oude olie/vet frituurt.

Het gehalte aan polaire delen en DPTG’s is een 
maatstaf voor de verouderingsgraad van frituurolie/vet. 
Daarnaast geven hoge % DPTG’s smaakafwijkingen.
Deze Dimere en Polymere Tri Glyceriden zijn schadelijk 
voor de gezondheid. Daarom moeten d i e 
schadelijke koolstofdeeltjes er liefst 
onder hoge druk uitgefilterd 
worden en natuurlijk moet de 
olie/vet regelmatig vervangen 
worden.

Met de toepassing van een 
VITO frituuroliefilter 
blijft de kwaliteit 
van de frituurolie 
langer optimaal. Door 
het onder hogedruk 
(resp. 0,8 en 1,2 Bar) 
verwijderen van koolstof, 
micropartikels en zweefstof  
(tot 5 Micron = 5000ml 
partikels) wordt 
aantoonbaar 40% tot 
60% op de olie / vet 
bespaard. Hoe komt 
dat? Door het onder 
hoge druk verwijderen 
van de mat name 
koolstofdeeltjes wordt 
het afbraakproces 
vertraagd! Zonder veel 
inspanning en moeite 
elke dag schone olie/vet.

Plaats het VITO 
frituuroliefilter in de friteuse en na 

resp. 5 of 3,5 minuten is de olie schoon. U bespaart 
hiermee tijd en geld. De aantoonbare gemiddelde 
besparing van een cafetaria ligt tussen de € 250,00 
en € 400,00 per maand. Bovendien hoeft u minder te 
wisselen en schoon te maken!!

VITO GO GREEN is de nieuwe slogan 
vanwege duurzaam ondernemen. Besparing op 
landbouwgronden, minder CO2 uitstoot, minder afval 
door minder verbruik.

VITO staat hoog aangeschreven!! We zijn VIP 
leverancier van EUROTOQUES (topkoks van Europa) 
en hebben onlangs de GULFOOD AWARD in Dubai 

gewonnen.

OP dit moment staan er 35.000 apparaten in 
100 landen te draaien en rekenen we tot onze 
klantenkring:

Marriott, Hilton, NH Hoteles, 
Walibl, Bobbejaanland, Centerparcs, 
Burgerzoo, Kwalitari’s, 
PlazaFoof4All, Big Snacks, cafetaria’s, 

woks, chinese restaurants etc.

Voor elke friteuse een geschikt apparaat. 
We hebben 3 modellen Vito 30, Vito 50 en 
Vito 80.We geven 2 jaar volledige garantie 
bij normaal gebruik en 5 jaar garantie op 

eventuele fabricagefouten.

Telefoon : 026-33 90 667
Mobiel : 06- 53 303 484

info@vito-frituuroliefilters.nl
www.vito-frituuroliefilters.nl 

Chocolaterie Pierre is een mooie moderne chocolaterie, 
waar smaakbeleving het belangrijkste is. Alles wordt 
op ambachtelijke wijze en met de grootste zorg bereid. 
Eerlijke en herkenbare smaken staan bij ons voorop, 
gemaakt van verse en  pure ingrediënten. Bij Pierre gaat 
het om de beleving, proeven, en goede voorlichting 
van chocolade. Uniek aan chocolaterie Pierre is dat er 
wordt gewerkt met de beste Fairtrade pure chocolade, 
speciaal voor en door ons samengesteld met een 
uitgebalanceerde melange van diverse soorten cacao 
bonen. Deze chocolade is uniek en draagt de naam 
PierreNoir. 

Pierre staat voor vers, kwaliteit, originaliteit en een 
transparante manier van werken. Wij staan bekend 
om de persoonlijke aandacht en op maat gemaakte 
producten voor de klant, bijna alles is mogelijk , wij 

denken graag met onze klanten mee. Naast een grote 
verscheidenheid aan bonbons met diverse vullingen, 
vindt u bij ons ook truffels, chocolade repen met of 
zonder een persoonlijke boodschap erop, wij hebben 
ook chococups speciaal om chocolademelk mee te 
maken. Ook adviseren wij de horeca bij het gebruik van 
chocolade in het restaurant bij spijs en drank, en geven 
proeverijen. Een voorbeeld hiervan is een proeverij van 
bier en chocolade, of  een combinatie van chocolade 
met pasta. Heeft u vragen, wij staan voor u klaar. Wij 
ontvangen u graag vanuit ons open atelier  .

Kleine Houtstraat 25
2011 DD Haarlem
Tel.nr. 023-5241903
www.chocolateriepierre.nl

Blanc 1664 is een zacht, verfrissend 
wit bier gebrouwen in de Elzas volgens  
oorspronkelijk eeuwenoud recept 
met oranje schil en koriander, door 
Brouwerij Kronenbourg,  Frankrijk 
met een ABV van 5%

Blanc 1664 is een soepel witbier, lichtjes bitter en 
verbazingwekkend verfrissend. Haar fruitige smaak 
openbaart verfrissende  notities van citrusvruchten 

Met zijn moderne en elegante blauwe fles is Blanc 1664 
perfect aangepast aan alle momenten van gezelligheid, 
met of zonder een hapje. 
Het is een perfect zomer bier en ideaal als aperitief maar 
ook verrassend in combinatie met lichte gerechten, 
zoals salades en vis. 

De unieke Franse ambiance, niet enkel meer 
verkrijgbaar in de iconische blauwe glazen fles maar nu 
ook als “Draft Beer”, heerlijk vers getapt!

Blanc 1664 is het een witbier met een modern gevoel!

Photo editor: Melanie Harbers

Import & distributie: Bier Import Nederland BV, 
Kombuisweg 5, 1041 AV Amsterdam
(www.bierimport.nl)
info@bierimport.nl
f.hendriks@bierimport.nl

Seafood Express BESPAAR MET VITO 
AANTOONBAAR 40% TOT 
60% OP FRITUUROLIE/ VET

Chocolaterie Pierre 
is een mooie moderne 
chocolaterie

Release the Sumer!!!!
Kronenbourg Blanc 1664

Seafood Express is een onderdeel van Nisa Holding BV uit IJmuiden-Haven en 
verzorgt in deze afdeling de totale visleveranties aan Horeca, grootverbruik en 
scheepvaart.

Frituren is een smakelijke en snelle manier om o.a. frites, aardappelprodukten, 
vis en snacks te bereiden.In een paar minuten wordt voedsel in hete olie 
gefrituurd met als resultaat een krokant korstje. Om gezond en veilig te frituren 
is het belangrijk dat de temperatuur van de frituurolie/vet +/- 175 graden is.

In de Kleine Houtstraat in Haarlem hebben wij een winkel met een groot  
assortiment bonbons en andere chocolade items, alles super vers en handgemaakt 
in ons open atelier.



Kijk voor serveertips

en verkrijgbaarheid op

www.casspijkers.nl

of bel 072 571 93 31 

Culinaire Croquetten van Cas Spijkers
de ultieme smaaksensatie

*dit zet je op  
de kaart

Petites Croquettes zijn er in de smaken 
Chorizo, Groente, Geitenkaas, Kaas, Krab, Gamba, Zalm 

en Hollandse Garnalen


