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“你好酒楼”仍然备受瞩目

Advertentienr HorecaVizier 

Chef-kok Jie Chen en gastvrouw Shuping Chen Wu zijn sinds 6 jaar gezamenlijk eigenaar van het culinaire
restaurant dat sinds 2006 is opgenomen in restaurantgids LEKKER en vanaf 2007 een eervolle vermelding heeft
in de Michelingids. Wie op zoek is naar het toonaangevende Chinese restaurant Ni Hao in Nunspeet, kan de
bestemming makkelijk herkennen aan de roodgekleurde gevel. “We hebben er bewust gekozen om ons restaurant
zoeken
aan de buitenkant in de rode verf te zetten. Rood is een lekker opvallende kleur die
in China voor ‘geluk’ staat. uitgebreid
zoeken
uitgebreid
zoekopdra
Bovendien jaagt het de boze geesten weg, volgens het Chinese volksgeloof,” vertelt Jie Chen.
Zoeken in aanbod

14342: Te koop aangeb. cafetaria In
't Zand rond centrum van Roerm
ond.Mooie zichtlocatie. Afhaal en
eetruimte ca. 20 stoelen, een aparte
barruimte,keuken met koel- en vries
cel.Werner Fleuren 06 50 23 86 78
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14920: Cafetaria 't Naberke te Waal
wijk. Vr.pr. invgw: € 59.500,00 Info:
073-6101090HORMAX
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厨师长陈劼和酒楼的女主人吴淑萍共同经营这家美食餐厅已达六年之久，该餐厅自2006年起被列入美
MIJN HORECASITE
食杂志《LEKKER》，从2007年起获得《米其林指南》的荣誉提名。如果在Nunspeet寻找这家久负盛名
Log in om uw advertenties en uw
Geen voorkeur
的“你好酒楼”，那么红色的外墙让您很容易辩认出目的地。“我们特意选择把酒楼的外部刷成红颜
Geen voorkeur
E-mailadres
色，红色不仅很醒目，在中国它寓意着‘幸运’，中国人相信它还有驱邪的功效。”陈劼说道。
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15137: Te koop aangeboden in
Bergeijk Café Zaal Hoeks - van
Gompel, met woonhuis, goede
naam en vele vaste klanten. Het
horecabedrijf ligt aan de drukke
verbindingsweg van Valkenswaard,
via Bergeijk, naar België. Werner
Fleuren 06 50 23 86 78








 



14644: Cafe Binnen Oosterhout.
Vraagprijs invgw: € 59.000,00. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.
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Hij houdt er van om van de nood een deugd te maken. Behoudt graag de rauwe
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randjes bij alles wat hij doet. Jin Hu bewijst met zijn Gin Neo Bistro
& Wines
in het
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Onroerend goed
hartje van de Jordaan, dat een kwaliteitszaak heus geen tafellinnen hoeftOnroerend
te hebben.
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Huur / Koop
Onroerend
De bistronomie van Hu is cool, artistiek en rete-spannend.
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creatief en slagvaardig op los en wil de gasten maandelijks een nieuw 6 gangen menu
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/ vind
Koop Prijsklasse
voorschotelen. Gin Neo Bistro & Wines werd in oktober officieel geopend.
Prijsklasse
het te gek dat ik de ‘funky food experience’ mag
introduceren, “ aldus Jin
Hu.
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Van Hu）
tot maximaal
他喜欢把不利变成有利，也不刻意追求过分的精雕细琢，胡兼旗（Jin
Van
tot maximaal
Trefwoord(en)
以他位于约丹区中心的Gin Neo Bistro & Wines证明，高质量的餐厅未必都 Trefwoord(en)
需要桌布。胡兼旗拥有的这家美食餐厅很酷，颇具艺术感，且非常引人入
Trefwoord(en)
Trefwoord(en)
胜。厨房里嘻哈有创意地进行着，并希望逐月都为客人呈上新的一式六道菜
套餐。Gin Neo Bistro & Wines已于十月正式开张。“能够开启‘时尚美食
体验’我觉得棒极了。” 胡兼旗说道。
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Lustrumeditie van Gastronomie was
een zeer geslaagd evenement!

14933: Café-Zaal Heuvelzicht
Breda. Vraagprijs invgw: € 49.000,
00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

Op 9 en 10 november jongstleden bruiste het op Vakbeurs Gastronomie in de
Jaarbeurs Utrecht. Met de indrukwekkende line up van nationale en internationale
horecasterren en de hoogstaande kwaliteit van de vele exposanten met hun bijzondere
productpresentaties was er voor de bezoekers, de horeca vakprofessionals, veel te
beleven.

1

Dé Horeca Gigant powered by Bouter & Kok
14160: MakelaarInHoreca biedt aan
een luxe cafetaria. Omzet: € 600.
000. Huur: € 5.300. John Chow van
kantoor Rotterdam: 06 - 5170 7188.
15160: Sushirestaurant centrum
Breda. Vraagprijs op aanvraag. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.
14345: Te koop aangeboden (tegen
elk redelijk bod): Groot horecapand
in centrum Vlodrop. Vrij van huurd
ers.5 are en 21 ca. Cafe-rest.,zaal,
toiletgroep,keuken en achterterras.
Bovenwoning:woonk., badk., 3
slaapk.,berging.
14935: Zeer goed renderend Cafeta
ria te koop Kerkrade (1376) O.G. €
195000 K.K. Horecahuis Limburg
15196: Deze mooie complete cafeta
ria beschikt over een ruim en zonnig
terras.

餐饮业巨头

由Bouter & Kok公司提供
Adverte
Advertenties

Het is niet alleen de naderende zomer die ervoor zorgt dat horecaondernemers er weer
zin in hebben om echt iets te maken van hun zaak. Keukenapparatuur en terrasmeubilair vliegen in elk geval als zoete broodjes over de toonbank bij Dé Horeca Gigant.
“De zon schijnt en de stemming zit er in. Goed om er voor te zorgen dat je gasten
comfortabel kunnen zitten bij je op het terras,” aldus Laurens Kok.

Advertenties
Advertenties

不仅因为即将来临的夏季才会让餐饮业老板有理由、又有兴趣为自己的
企业真正做点什么。无论在什么情况下，厨房设备和露天餐厅桌椅在“
餐饮业大巨头”都是热销产品。“阳光明媚心情爽，就应该保证客人在
你的露天餐厅舒适地就坐。”Laurens Kok如是说。

Airconditioners en luchtgordijnen
scheppen een beter werkklimaat!

!

e!
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Wat een postieve berichten vanuit de media
bereiken ons. De consument heeft weer meer
vertrouwen in de economie en de koopkracht
stijgt. Wellicht heeft u dat ook in uw
horecabedrijf geconstateerd. In deze uitgave
bezoeken we Chef-kok Jie Chen en gastvrouw
Shuping Chen Wu van restaurant Ni Hao uit
Nunspeet. Inmiddels al 6 jaar eigenaar van het
succesvolle etablissement met vermeldingen
in de Lekker en in de Michelingids. Ook
gaan we op bezoek bij het nieuwe Gin Neo
Bistro & Wines in het hartje van de Jordaan.
De Bistronomie van Hu is afgelopen oktober
geopend en introduceert de ‘funky food
experience’. Van deze 2 verschillende concepten
willen we natuurlijk meer weten!

尊敬的餐饮业主们:

De vaste columnisten voor Asian Horecavizier,

媒体给我们带来令人愉悦的消息！
消费者对经济和购买力更加充满了信心。
或许您的餐饮企业已经有所察觉。
本期我们走访了位于Nunspeet的“你好酒
楼”主厨陈劼和女主人吴淑萍，他们的餐厅
被美食杂志《Lekker》和《米其林指南》荣
誉提名已达六年之久。
此外，我们还造访了位于约丹区中心崭新的
Gin Neo Bistro & Wines，胡兼旗的这家风
味酒馆已于十月份开张营业，并推出了“时
尚美食体验”。
我们当然希望对这两种截然不同的理念有更
加深入的了解！

Mr. Koevoets van het gelijknamige
advocatenkantoor attendendeert ons in zijn
column over de B9 regeling, waarbij schijn
werkelijkheid kan worden en Mr. Oomen
van Oomen Fiscaal Onderzoek bericht ons
over hoe belastingambtenaren hun positie en
bevoegdheden misbruiken om informatie toe te
eigenen.
Tevens blikken we met een fotoreportage terug
op het geslaagde vakevenement Gastronomie
afgelopen 9 en 10 November. Dit jaar hebben er
bijna 4000 bezoekers hét culinaire vakevenement
bezocht. De opening door Nick Bril van The
Jane Antwerp, in samenwerking met Lindenhoff
was een groot succes. Op dinsdag 10 november
kwam niemand minder dan de nummer 2 chef

《Asian Horecavizier 》的定期专栏作
家，Koevoets律师事务所的Mr. Koevoets在
他的专栏中提醒我们关注极有可能成为现实
的所谓B9法规，而Oomen税务调查与顾问的
Mr. Oomen则告诉我们税务官员们是如何滥用
他们的职权获取信息的。

van de wereld Massimo Bottura vanuit Italie
over om een echte masterclass te geven samen
met Health Cuisine.
Op de beursvloer was Indonesië
vertegenwoordigd om haar prachtige
keuken te promoten aan de bezoekers. De
bijzondere Indonesische workshops werden
opgeluisterd met traditionele dansen. Heeft u
dit jaar Gastronomie gemist? Noteer dan 7 en 8
november 2016 in uw agenda. Wellicht heeft u
een prachtig idee om dit culinaire vakevenement
te ondersteunen. Schroom dan niet om contact
met ons op te nemen.
Rest mij niets anders dan u nog succesvolle
voorbereidingen voor de feestdagen en goede

同时，我们通过图片报道回顾于11月9-10日
成功举办的Gastronomie烹饪专业盛会。
今年参观该会展的人数将近4000人次。
由The Jane Antwerp 的Nick Bril和
Lindenhoff合作举办的开幕式非常成功。
11月10日星期二，不是别人，正是世界上
排名第二号的主厨，来自意大利的Massimo
Bottura与Health Cuisine共同举办了一次真
正意义上的高级讲习班。
会展上，印度尼西亚为造访者推广了精美的
菜肴，传统舞蹈为别具一格的印尼工作室现
场助兴。
您错过了今年的Gastronomie盛会？那么请您
在日历上记下2016年11月7和8日。
如果您已经想到了一个绝妙的主意来支持这
个烹饪专业盛会，那么请不要犹豫联系我
们。

zaken toe te wensen.
Veel plezier met het lezen van de december
editie.

我最衷心的祝愿不外乎希望您为即将到来的
节日做好充分的准备，并祝生意兴隆。
祝您阅读愉快！

Tot de volgende keer,

下期再见！

Marc Mentink

Marc Mentink
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Ni Hao in Nunspeet
valt nog steeds op

‘Wij kiezen voor authentieke smaken’

Nunspeet的“你好酒楼”
仍然备受瞩目
“我们选择地道的风味”

厨师长陈劼和酒楼的女主人吴淑萍共同经营这家美食
餐厅已达六年之久，该餐厅自2006年起被列入美食杂
志《LEKKER》，从2007年起获得《米其林指南》的荣
誉提名。如果在Nunspeet寻找这家久负盛名的“你
好酒楼”，那么红色的外墙让您很容易辩认出目的
地。“我们特意选择把酒楼的外部刷成红颜色，红色
不仅很醒目，在中国它寓意着‘幸运’，中国人相信
它还有驱邪的功效。”陈劼说道。
4 - Asian Horecavizier december 2015

Chef-kok Jie Chen en gastvrouw Shuping Chen Wu
zijn sinds 6 jaar gezamenlijk eigenaar van het culinaire
restaurant dat sinds 2006 is opgenomen in restaurantgids
LEKKER en vanaf 2007 een eervolle vermelding heeft in
de Michelingids. Wie op zoek is naar het toonaangevende
Chinese restaurant Ni Hao in Nunspeet, kan de
bestemming makkelijk herkennen aan de roodgekleurde
gevel. “We hebben er bewust gekozen om ons restaurant
aan de buitenkant in de rode verf te zetten. Rood is een
lekker opvallende kleur die in China voor ‘geluk’ staat.
Bovendien jaagt het de boze geesten weg, volgens het
Chinese volksgeloof,” vertelt Jie Chen.

Redactie 编辑推荐

Restaurant Ni Hao bestaat sinds 1990 en
vanaf het begin was het de bedoeling al een
‘betere Chinees’ neer te zetten. “Mijn vrouw
en ik hebben de zaak nu zes jaar geleden
overgenomen van mijn schoonouders.
Het restaurant had dankzij hen al de naam
culinair te zijn. Toen zij begonnen met
het concept, waren de vier grote Chinese
keukens nog niet echt geïntroduceerd.
Gerechten werden in de meeste restaurants
zo’n beetje ‘vernederlandst’. Nu de wereld
veel kleiner is geworden en Nederland
veel meer open staat voor authentieke
smaken zijn er meer restaurants waar op
hoog niveau Chinees wordt gekookt. Wij
doen er in elk geval alles aan om ons te
blijven ontwikkelen, zonder de traditie te
verloochenen.”

gebruikt. Dit eendenvel wordt geserveerd
in een pannenkoekje met komkommer,
prei en Hoisinsaus. Daarna volgt er een
licht gebonden bouillon getrokken van het
karkas van de eend met kruiden en gevuld
met shiitake en bamboescheuten. Voor de
derde gang wordt fijngehakt, gekruid en
krokant gebakken eendenfilet geserveerd
met knapperige ijsbergsla. De vierde gang
bestaat uit reepjes eendenborstfilet in
Gongbaosaus geserveerd op een teppan.
Mooi is dat de hele eend wordt verwerkt
in het menu. Een gegeven dat helemaal
past bij de huidige tijdgeest. “Dit menu is
al jarenlang populair bij ons. We hebben
daarnaast natuurlijk ook nog oude bekende
Chinese gerechten en een heleboel
gerechten met eigentijdse Chinese smaken.”

Eigentijdse
Chinese
smaken

Up-to-date blijven

Dat in ere houden van authentieke gerechten
en traditionele bereidingswijzen gaat bij
Ni Hao perfect samen met een eigentijdse
presentatie. “Ik heb pas nog Sjanghai,
de stad waarin ik ben geboren, bezocht.
Dat doe ik, omdat ik het belangrijk vind
om te weten hoe de Chinese keuken zich
ontwikkelt. Er worden nog steeds nieuwe
producten ontdekt en manieren van bereiden
en presenteren ontplooit. Als je dat niet
bijhoudt, dan loop je snel achter. Wij
kiezen namelijk voor de echt Chinese
smaken en dat is ook wat onze gasten graag
willen. Vanzelfsprekend maken we wel
gebruik van verse producten van het seizoen
en uit de regio. Voor onze klassieker, het
Keizerlijk Pekingeend Menu gebruiken
we bijvoorbeeld eend van een kwekerij in
Harderwijk. Het is een traditioneel menu
dat vroeger in China door de mandarijn en
andere welvarende mensen werd gegeten.”

Keizerlijk Pekingeend Menu

Het Keizerlijk Pekingeend Menu bestaat
uit vier verschillende gangen met daarna
eventueel nog een dessert. Voor de eerste
gang wordt het krokante vel van de eend

Wat Jie Chen zegt,
klopt helemaal. In
de laatste door hem
genoemde categorie
vallen voorgerechten
als ‘gefrituurde
kangoeroefilet
met een saus van
gedroogde pruimen
en vintage rijstazijn’
en ‘gestoomde SintJakobsschelpen met
knoflook en een sorbet
van limoen en rode peper’. En kijken we
naar de kaart met hoofdgerechten, dan zijn
het ‘Boeddhistische heiligenmaal – een
heerlijke mix van paddenstoelentempura
en knapperige groenten’, ‘Teppan van
Black Angus beef met groenten en
Tausiesaus’ en ‘Gebakken victoriabaars
met peulen, babymaïs, paddenstoelen en
oestersaus’ opvallend. ‘Gebakken banaan,
vanilleroomijs

“你好酒楼”于1990年开张，从一开始
就旨在创建一家“高品质的中餐馆”
。“六年前，我和太太从岳父母手里接
管了这间餐厅，当时他们就已经创下了
美食餐厅的名声。在他们着手这个理念
的时候，四大中式菜系尚未真正在荷兰
问世，大多数餐馆的菜肴多少有点‘荷
化’。现在世界变得越来越小，而荷兰
也越来越能够接受各种地道的口味，所
以有更多的餐厅烹制出高水平的中式菜
肴。无论如何，我们尽一切可能不断发
展提高，而不放弃传统。”

与时俱进
地道菜肴和传统厨艺的完美结合，使“
你好酒楼”展现出时代的风尚。“前不
久我走访了上海，这座我出生的城市，
这么做的目的是因为我觉得了解当今中
国美食的发展情况很重要。人们在不断

地发现新产品，探索烹饪方法，改善呈
现方式。不及时跟上意味着落后。我们
特意选择地道的中国口味，这也是客人
们最希望品尝和享用的。当然，我们选
用时令及本地新鲜的食材，比如烹制经
典菜肴—皇家北京烤鸭套餐，采用的就
是Harderwijk养鸭场饲养的鸭子。这道
传统套餐，以前在中国是供高官及富人
们享用的。”

皇家北京烤鸭套餐
皇家北京烤鸭套餐包括四道菜，餐后还
可再添一道甜点。第一道菜用的是烤鸭
脆皮，在饼皮上涂抹海鲜酱，再放点黄
瓜条和大葱段包着吃。然后是用鸭骨架
配上调料、香菇和笋片炖的清汤。第三
道菜是剁碎、添加香料的香酥鸭肉，佐
以松脆的生菜。第四道是宫保汁铁板鸭
胸肉。这道菜最完美之处是在烹调的过
程中，把整只鸭子都用在了这道套餐
上。事实上，这一点完全符合当今的时
代精神。“这道套餐多年来一直很受欢
迎，此外，我们当然还有常见的传统中
餐，以及许多时尚中国风味的菜肴。”

时尚中国风味
陈劼说的没错，在他最后提到的类别
中，有几道开胃菜特别引人注目，比
如“梅醋汁酥炸袋鼠肉”和“柠檬辣
椒清蒸蒜蓉扇贝”。再让我们来看看
餐单上的主菜，备受瞩目的有“佛门
圣餐—一道由蘑菇天妇罗配香脆蔬菜的
美味佳肴”，“豆豉铁板安格斯牛肉”
，还有“蚝汁煎鲈鱼配荷兰豆、玉米笋
和蘑菇”。“炸香蕉、香草冰激淋和千
层糕”以及“70%的巧克力蛋糕、巧克
力慕斯和开心果冰激淋”也同样具有吸
引力。“我们通常每年都推出四次新的
菜单，目前正着手准备秋季餐单，将包
括‘川味炖牛肉’和‘爆炒姜葱辣椒山
鸡肉’。”
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en spekkoek’ en ‘70% chocolade taart,
chocolade mousse en roomijs van pistache’
trekken eveneens de aandacht. “We
introduceren meestal vier keer per jaar
een nieuwe kaart. Op dit moment zijn we
bezig met de najaarskaart met daarop onder
andere een ‘Stoofpotje van Ierse sukade
met sze chuan kruiden’ en ‘Fazantfilet, kort
gewokt met uien, peper en gember.”

Het Rijk van het Midden

Ni Hao slaagt in de ambitie gasten mee te
nemen door het Rijk van het Midden, zoals
China door de Chinezen zelf genoemd
wordt. “In het midden van China, tussen
de twee grote rivieren ontstond zo’n 5000
jaar geleden de Chinese cultuur. Eten is
in dit gebied altijd al van groot belang
geweest. Nu nog is de eetcultuur in China
heel anders dan die van het westen. Op elke
straathoek vind je er eettentjes en zakelijke
gesprekken voer je aan de eettafel. Vrienden
ontmoeten ook trouwens. Het is gewoon
ondenkbaar om wie dan ook te ontmoeten
zonder eten erbij. Koken is mij in China
met de paplepel ingegoten, zoals dat heet.
Ik keek altijd naar hoe mijn moeder eten
klaarmaakte. Mijn familie werkt trouwens
al sinds de zestiger jaren in de horeca. Wij
willen onze gasten verwennen met het beste
uit de vier grote keukens. In het noorden
en het midden van China is dat de Peking
keuken. De beroemde pekingeend komt
hier ook vandaan. In deze keuken wordt
veel gebruik gemaakt van vlees en
deegwaren. De Sze Chuan keuken
uit het westen brengt vooral sterk
gekruide en olieachtige gerechten
voort. De Sjanghai-keuken uit het
oosten van China werkt veel met
vis en milde smaken. De Cantonese
keuken uit het zuiden, tenslotte,
is een rijke keuken met veel vis
en zeevruchten. Veel wordt er hier
geroerbakt, zodat de smaak en
sappigheid goed bewaard blijft.”

Subliem gastvrouwschap

Voor een restaurant dat zich wil
onderscheiden zijn naast een mooie
kaart, ook een prettige en sfeervolle
entourage en goed gastvrouwschap
onontbeerlijk. Wie het restaurant van
Jie Chen en Shuping Chen Wu betreedt,
wordt ontvangen in een oosterse sfeer
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vol antieke Chinese meubels en moderne
Chinese kunst. Met drie aparte eetzalen, een
gezellige openhaard en een wijnkast met
meerdere open wijnen laat Ni Hao zien een
eigentijds culinair restaurant te zijn. “Het
restaurant zelf is inderdaad belangrijk, want
dat is toch de setting waarin je de ervaring
wilt creëren voor je gasten. Daarnaast wordt
gastvrijheid eigenlijk steeds belangrijker.
Wij doen ons uiterste best echt persoonlijk
contact te hebben met onze gasten en ze
aandacht te geven vanaf het moment dat ze
binnenkomen.”

中央王国
“你好酒楼”成功地实现了带领宾客纵
游“中央王国”(中国人自称的那样)的
雄心。“在两条大河之间的中国中原地
区，五千年前诞生了中华文明，饮食在
该地区一直都深受重视。现在，中西方
的饮食文化仍有很大的不同。在中国，
每一个街角都能找到小吃店，商务洽谈
也往往在饭桌上举行，朋友会面更不例
外，见面而不吃饭简直是无法想象的。
厨艺对我而言，是与生俱来，耳濡目染
的。小时候，我常看着母亲是怎么做饭
的，而且我的家人自上世纪六十年代起
就从事餐饮业。我们希望客人们能够享
用四大菜系最可口的美味佳肴。

在中国的北部和中部有京菜，是举世闻
名北京烤鸭的诞生地，该菜系时常采用
肉类作为食材，面食也很多见；出自西
部的川菜具有辛辣和多油的特性；来自
东部的沪菜多用鱼类，味道平和；最后
是南方的粤菜，菜式花色丰富，常用鱼
类海味，多采用爆炒的方式，使菜肴保
持多汁和原味。”

卓越的女主人
对于一家希望成为与众不同的酒楼来
说，除了制作出一份精美的菜单之外，
必不可少的还应该有一个营造舒适气氛
的团队和好客的女主人。凡是造访陈
劼、
吴淑萍所经营酒楼的客人，迎
接他们的是摆满中国古董家具
和现代中国艺术品的东方氛
围。“你好酒楼”凭借三个独
立的餐厅、一个舒适的壁炉和
一个陈列着许多葡萄酒的酒
柜，让人们鉴赏了一间时尚的
美食餐厅。“餐厅本身当然是
非常重要的，因为它毕竟是你
希望为客人创建体验的那个
载体。除此以外，热情待客
也变得越来越重要，我们尽
自己最大的努力做到与客人
之间建立一个真正的个人接
触，从他们进门的那一个刻
起就开始关注他们。”
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De kok, de vrieskist
en de verblijfsvergunning
厨师，冷藏柜
和居留许可
Het gras is altijd groener aan de overkant.
Jarenlang werd daar door veel mensen in China
ook zo over gedacht, waarbij ‘de overkant’
onder andere Europa betrof. Het verlangen
om het eenvoudige Chinese leven om te ruilen
voor een leuker, rijker en makkelijker Europees
bestaan was in veel gevallen zelfs zo groot
dat
€ 20.000 of meer werd betaald om
erheen gesmokkeld te worden. Een verblijf in de
illegaliteit in Europa was lange tijd voor velen
zelfs aantrekkelijker dan een legaal bestaan in
China.
Ook voor de hoofdpersoon in deze column – laten
we hem Yang noemen – lonkte het verre Europa
jaren geleden. Yang had, in tegenstelling tot veel
andere Chinese landverhuizers, geluk. Hij hoefde
niet gesmokkeld te worden en kreeg de kans om
met een echte verblijfsvergunning te werken in
Nederland. Yang was geen topchef maar kon
wel aardig koken. Hij liet zijn eenvoudig leven
en zijn gokschulden achter in China en reisde
naar Nederland met de ticket die zijn kersverse
werkgever voor hem had gekocht.
Legaal en met een hotelkamer als woning werkte
hij 6 dagen per week. Voor Chinese begrippen
is dat vrij normaal. Veel werknemers in China
nemen er voor de 7e dag zelfs nog een baantje bij.
Geen vuiltje aan de lucht.
Het nieuwe geluk leek helaas na een aantal
maanden al te worden verstoord. Het restaurant
van zijn nieuwe werkgever had weinig klanten.
De omzet was zelfs zo weinig dat sluiting dreigde.
Voor Yang zou dat rampzalig zijn: niet alleen
zijn werk maar ook zijn verblijfsvergunning
in het beloofde land zou hij kwijtraken. Yang
ruilde het restaurant in voor een andere, waarmee
zijn verblijf in Nederland voorlopig weer
verzekerd was. Maar ook hier kwam het eind
van het dienstverband en daarmee het verblijf in
Nederland voor Yang in zicht.
Vooral horecaondernemers moeten nu opletten
wat er gebeurt.
Yang had inmiddels door dat het verkrijgen
en behouden van een Nederlandse
verblijfsvergunning geen makkelijk verhaal
was. De IND geeft aan Chinezen slechts in heel
beperkte gevallen en onder strenge voorwaarden
een verblijfsvergunning af. Tenzij je natuurlijk
verblijf bij partner kunt aanvragen. Maar ook dat
had Yang al geprobeerd. Zelfs een schijnhuwelijk
was hem niet gelukt. Was er nog een uitweg om

een roemloze (gezichtsverlies) terugkeer naar het
moederland te voorkomen?
Yang zocht zijn toevlucht in een vrij recente
wetswijziging. Voorheen was er een regeling voor
buitenlandse prostituees die aangifte deden van
uitbuiting. Deze zogenaamde B9-regeling gaf
de prostituees recht op een verblijfsvergunning
wanneer zij aangifte deden tegen hun ‘baas’ of
smokkelaar. Yang had begrepen dat de wet was
veranderd en deze mogelijkheid was uitgebreid
naar alle buitenlandse werknemers. Met andere
woorden: ook Yang kon een verblijfsvergunning
krijgen als hij aannemelijk kon maken dat hij door
zijn werkgevers werd uitgebuit.
Geholpen door enkele vrienden die hij inmiddels
in Nederland had gemaakt, werd een stevige
aangifte voorbereid. Ook Yang begreep natuurlijk
wel dat een enkele grote mond van de baas nog
niet zou resulteren in ‘uitbuiting’ en in een B-9
verblijfsvergunning. In het verhaal van Yang werd
hij geslagen door de baas, moest hij onmenselijk
lange diensten draaien, kreeg hij daar geen geld
voor en moest hij slapen naast de vrieskist. Met
name dat laatste deed het goed in de media omdat
het een mooi plaatje opleverde.
Nu weet u ook wel dat u niet alles wat u leest
in de media moet geloven. Dat is waar. Maar
onderschat tegelijkertijd niet de invloed van de
media. Een kritische lezer zal zeggen dat ook
Asian Horecavizier onder ‘de media’ valt.
Verhalen van derden moet u altijd met een
korreltje zout nemen. Zelf kritisch blijven denken
en oordelen is het beste.
Ik kan u wel zeggen dat de verblijfsvergunning
aan Yang wel is verstrekt op basis van de
(overigens veel bekritiseerde) B9-regeling.
De werkgevers van Yang zijn wel degelijk
in voorarrest gezet. Ook heeft de rechtbank
gevangenisstraffen aan hen opgelegd. Deze
feiten zijn niet verzonnen. De verdediging van de
werkgevers vechten een lange juridische strijd in
hoger beroep uit.
Voor (horeca)ondernemers is het goed te weten
dat een kwaadwillende werknemer een extra troef
heeft wat betreft zijn verblijfsvergunning. Deze
troef kan hij inzetten tegen zijn werkgever. Dat
heeft tegenwoordig dus ook te gelden als u geen
prostituees in dienst heeft. U bent gewaarschuwd.

篱笆外的草更绿。因此多年来，很多中
国人日益思索着对“彼岸”欧洲的关
注。过着朴实简单的中国人对拥有一种
更愉快、轻松和丰富生活的欧洲生活的
愿望是如此之大，以至于他们愿意支付2
万欧元甚至更多偷渡到欧洲。在许多中
国人的眼里，非法居留在欧洲也远比合
法居留在中国更有吸引力。
对于本栏的主角 – 暂且让我们叫他杨
– 多年前就憧憬着遥远的欧洲。比起其
他许多的中国移民者，杨在一开始是幸
运的。他没有偷渡，获得了在荷兰工作
居留许可的机会。杨不是一个顶级厨师
但做饭相当不错。他将简朴的生活和赌
债留在了中国，带着他新雇主为他购买
的机票前往荷兰。
来到荷兰以后，杨合法地居住在酒店，
他每周工作六天。按照中国的标准，这
是相当正常的。许多中国工人在那里甚
至是工作7天。杨的生活没有一点异常。
遗憾的是这种新的运气在几个月之后就
出现了转折。他新雇主的餐厅客人寥寥
无几，营业额也入不敷出，利润相当不
可观，餐厅面临着倒闭。对于杨而言，
该灾难影响到的不仅有他的工作，还有
他的居留许可证，在这片希望之乡，他
可能会感到迷失。于是杨更换了一家餐
厅以确保他的居留暂时稳定。遗憾的是
在这里也一样，杨的劳动合同再一次结
束，他在荷兰的居留再次停滞。
特别是餐饮行业的企业家，一定需要看
看接下来发生的事。
杨也意识到，现如今获得和维持一个荷
兰的居留许可确实不是一件容易的事。
移民局指明了中国人只有在非常有限的
情况下，并在严格条件下方可获得居留
许可。当然，申请与配偶共同生活也是
可能的，但杨已尝试过。就连虚假婚姻
也失败了，那到底有没有一个办法可以
让杨避免不光彩不愉快地返回祖国呢？

杨开始寻求近来新更改的一个避难的政
策。此前，国家有一个对被不合理利用
的外国性服务工作者的相关制度。这些
所谓的B9-条例授予性服务工作者获得居
留许可的权利，如果他们向有关部门举
报的话。杨了解到该法律的改变，且知
悉该获取居留权的机会被扩展到所有的
外国工人范围内。换句话说，杨还可以
获得居留许可，如果他能让人信服他是
被不合理利用的员工。

杨在其荷兰的朋友的帮助下准备了一个
强有力的声明。当然杨也清楚地知道，
单一的雇主不合理对待其的证明不足
以使其获得基于B9-方案产生的居留许
可。杨在该故事中指出其雇主对其的虐
待，比如他不得不进行非人道的工作时
长，没有薪水以及他只能在冷藏柜旁边
睡觉。特别是后者在媒体上的反响很激
烈。
现在你知道，我们不可以全信媒体报道
上的一切，这是事实。但同时不要小觑
媒体的影响力。一个批判性的读者会说
该亚洲餐饮业文章也是寄居在“媒体”
之下。
第三方之词不可全信，本身带批判性的
思考和判断才是最好的。
尽管如此，杨最终还是基于B9-条例获取
了其居留许可（否则将备受争议）。杨
的雇主也确实被临时拘留。此外，法院
判决监狱徒刑给雇主，但这些事实并没
有被挖掘出来。雇主开始了漫长的上诉
辩护官司。
对于（餐饮）企业家，这实际上是件好
事，至少他们知道一个恶意的员工会有
一个额外的优势，就是其居留许可。现
在该规定也同样适用于雇佣非性服务工
作者。

www.koevoets.cn

www.koevoetsadvocaten.nl
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Jin Hu opent Gin
Neo
Bistro
&
Wines
Superhippe tent met een oosterse toets

胡兼旗开了一家名为
Gin Neo Bistro &
Wines的餐厅
超级时尚又具东方韵味的休闲之地

他喜欢把不利变成有利，也不刻意追求过分的精雕
细琢，胡兼旗（Jin Hu）以他位于约丹区中心的
Gin Neo Bistro & Wines证明，高质量的餐厅未
必都需要桌布。胡兼旗拥有的这家美食餐厅很酷，
颇具艺术感，且非常引人入胜。厨房里嘻哈有创意
地进行着，并希望逐月都为客人呈上新的一式六道
菜套餐。Gin Neo Bistro & Wines已于十月正式
开张。“能够开启‘时尚美食体验’我觉得棒极
了。” 胡兼旗说道。
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Hij houdt er van om van de nood een deugd te maken.
Behoudt graag de rauwe randjes bij alles wat hij doet.
Jin Hu bewijst met zijn Gin Neo Bistro & Wines in het
hartje van de Jordaan, dat een kwaliteitszaak heus geen
tafellinnen hoeft te hebben. De bistronomie van Hu is
cool, artistiek en rete-spannend. De keuken hiphopt
er creatief en slagvaardig op los en wil de gasten
maandelijks een nieuw 6 gangen menu voorschotelen.
Gin Neo Bistro & Wines werd in oktober officieel
geopend. “Ik vind het te gek dat ik de ‘funky food
experience’ mag introduceren, “ aldus Jin Hu.
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Bij Gin zijn niet zomaar de eerste de beste
food- en horecaprofessionals aan het werk.
Er staan mensen die gewerkt hebben bij
leerscholen als The Fat Duck, de Librije,
Noma, De Kromme Dissel en Vinkeles. Jin
zelf heeft een achtergrond als Sommelier
en is als horeca ondernemer al jaren actief
in Arnhem, waar hij eigenaar is van onder
andere Bistro Velvet. “Qua structuur is
het concept niet nieuw, want er zijn een
heleboel andere restaurants die een vast
menu hebben.

Een gedeelte van de
filosofie is wel nieuw. Ik ben geïnspireerd
door de bistronomie, maar borduur daar
nog een beetje op door. De gerechtjes zijn
gebaseerd op mijn jeugd, emoties en het
seizoen waarin we zitten. Wat ik in mijn
jeugd heb meegekregen, daar doe ik iets
mee. Mijn moeder zag ik bijvoorbeeld
vaak aan een visgraat zuigen en dus heb ik
visgraten gedroogd en krokant gemaakt,
zodat je ze kunt eten als chips. Een ander
voorbeeld is het gerechtje X-mas tree &
Rudolf the Rednose reindeer. Dit gerecht,
hertenvlees, wordt a la minute aan tafel
gerookt. Ik probeer hiermee op een
positieve manier een nare jeugdherinnering
te vangen. Toen ik een jaar of zeven was,
werd mijn broertje van drie met een
ambulance afgevoerd rond oud en
nieuw. Hij had een zeer zware astma
aanval die uitgelokt werd door een
kerstbomenverbranding in de straat
waar wij woonden. Mijn broertje liep
paars aan en mijn moeder raakte in
paniek. Niet alleen het thema jeugd,
maar ook emotie en seizoen zijn in dit
gerechtje verwerkt. Wat je meekrijgt in
je jeugd, houd je je hele leven bij je. “

eten op hoog niveau niet in een dure
keuken hoeft te worden klaargemaakt,
dat verspilling niet nodig is en dat je niet
door obers in een driedelig pak hoeft te
worden bediend. Het mag allemaal best
een beetje meer rock & roll. Buiten kaders
denken is veel leuker en bevrijdt je van
knellende keurslijven. Ik ben van mening
dat uit nood de beste dingen ontstaan en
daar maak ik vervolgens min of meer mijn
handelsmerk van. De inrichting van de
zaak bijvoorbeeld, is allesbehalve strak
en symmetrisch. De betonnen
vloer is mooi
gehavend en
de muur is
ontstaan vanuit
een gebrek. We
hadden namelijk
te weinig verf en
teveel cement. In
plaats van kiezen
voor meer verf
kopen, hebben
we de verf en het
cement met water
gemengd en daar
lekker ruig de muur
mee ingesmeerd.”

De Kop van een vis

Dat Hu niet naar een koksopleiding is
geweest werkt in zijn voordeel. Zijn
carrière begon de nu pas 28-jarige
vrijdenker, als sommelier in onder andere
Antwerpen en Parijs. Hij ontdekte de
bistronomie en was verkocht. “Uiteindelijk
kwam ik terecht in de keuken van het
restaurant van mijn vader: Fong Chen in
Oosterbeek. In die keuken kreeg ik carte
blanche en ik experimenteerde er onder
het toeziend oog van mijn vader op los.
Natuurlijk waren mijn ouders thuis altijd
met producten en

在Gin餐厅，不是简单地选择第一最好
的食品与餐饮业专业人士参与工作，
他们也会有比如在The Fat Duck、de
Librije、Noma、De Kromme Dissel和
Vinkeles这些学校工作过的员工。胡兼
旗自己就有Sommelier品酒师培训的背
景，且作为餐馆老板，多年来一直活跃
在阿纳姆，其中包括Bistro Velvet等
餐厅。“从结构上看，这个理念并不新
颖，因为许多同行餐馆都有一个固定的
餐单，但是其中一部分哲理是新创的，
我从风味酒馆获得了灵感，只不过进一
步渲染了一番。这里的菜肴都是基于
我的童年、情感以及当令季节。凡在儿
时获得的东西，我会把它们融入菜肴，
比如我经常看到母亲吮吸鱼刺，于是我
就把鱼刺做得香脆可口，可以当作薯片
吃。另一个例子是圣诞树与红鼻子驯鹿
鲁道夫这道菜，鹿肉在餐桌边速熏现

做。我尝试以这种积极的方式来捕捉童
年留下的一段不愉快记忆。大约七岁那
年的除夕，在我们居住的那条街道上有
人燃烧圣诞树，致使年仅三岁的弟弟哮
喘病严重发作而被救护车送往医院。弟
弟全身发紫，母亲惊慌失措。这道菜不
仅蕴藏了童年这个主题，还包含了情感
和时令。童年的经历往往伴随着你的余
生。”

尽情摇滚
所有这一切：从装修和烹饪风格到服务
方式，Gin Neo Bistro & Wines都与众
不同。既然没有什么是狭义的，那么我
们为何还去尝试。“我希望人们看到的
是高级餐食不一定非得出自昂贵的厨
房，浪费完全是没有必要的，餐厅服务
员也没有必要穿着三件套制服，未尝不
可来点摇滚的节奏。冲破条条框框的思
维方式更充满生机，可以挣脱令人窒息
的紧身马甲而获得自由。急中能生智，
而我也从中多多少少创立了自己的商
号，比如餐厅的装潢布置，丝毫没有硬

Lekker rock & roll

Alles: van de inrichting en de kookstijl
tot aan de manier van bedienen, is
anders dan anders bij Gin Neo Bistro &
Wines. Niets is er in hokjes te plaatsen
en waarom zouden we dat ook eigenlijk
willen proberen. “Ik wil laten zien dat
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koken bezig. Gesprekken gingen over
wat je met een waakvlam kon doen in de
keuken en wat met die hoge vlam. Het was
een hectische, maar leerzame tijd. Met al
die input ben ik op zoek gegaan naar mijn
eigen stijl en die heb ik gevonden met
de funky food experience’. Kookboeken
durf ik niet mee in te kijken, want ik ben
veel te bang dat ik iets kopieer. Dat wil ik
niet. Aziatische invloeden zijn natuurlijk
wel herkenbaar in wat ik doe, ik ben
opgegroeid in een Aziatisch gezin en heb
Aziatische roots. Maar als ik bijvoorbeeld
een klassiek Aziatisch gerecht maak als
eend met pruimensaus, dan geef ik er wel
weer een eigen draai aan. Leuk vind ik het
ook om als ik iets doe met vlees of vis,
ook iets te doen met het voer dat zo’n dier
heeft gegeten. Bereid ik eend, dan vind ik
daar maïs dus goed bij passen. En maak
ik vis klaar, dan horen daar dus kleine
schaal- en schelpdieren bij. Gek ben ik
ook op fermenteren. Het resultaat daarvan
zijn gerechtjes die laag in de calorieën en
zoutarm zijn. En ik heb ook een hekel aan
verspilling. Daarom wil ik graag laten zien
wat er mogelijk is met de kop van een vis,
met de schillen van een aubergine en de
hartjes van witlof.”
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GIN’s Sunday Brunch’

Juist omdat het keukenteam van Gin Neo
Bistro & Wines zo verantwoord omgaat
met de restverwerking van voedsel, wordt
er elke zondagmiddag de ‘GIN’s Sunday
Brunch’ geserveerd voor iedereen die
aanschuift. “Gasten krijgen dan elke 10
minuten een klein hapje gemaakt van alle
restjes die over zijn. “Geen leverancier
komt langs op zondag en wij vinden het
zonde om de overgebleven spulletjes
weg te gooien. Het is hartstikke gaaf om
te werken met wat je hebt en verre van
beperkend. We kijken gewoon anders naar
dat wat we hebben. De stammetjes van de
broccoli hebben een spannende structuur
en we bedenken wat we ermee gaan doen.
Van de eieren die we over hebben, maken
we met afsnijsel en een beetje truffel
eroverheen een overheerlijk roereitje.”

朗的线条与对称的现象。水泥地面有点
不平整却不失美观，墙壁也有缺损。事
实上我们当时的涂料不够，而还有多余
的水泥，我们没有选择再去购买涂料，
而是把涂料和水泥用水进行混合，把墙
壁涂抹成粗犷状。”

鱼头
Hu没有受过厨师培训这一事实反倒成为
他的长处，这位迄今年仅28岁的自由思
想者，他的职业生涯始于在安特卫普和
巴黎等地作一名品酒师。他发现了一家
风格酒馆，却已被出售。“最终我还是
在父亲位于Oosterbeek 的丰盛酒家的
厨房落了脚。在厨房，我可以全权处理
一切，于是开始了在父亲眼皮底下的各
种尝试。当然，父母总是在家用各种食
材烹饪，话题也往往是在厨房用小火能
烹制什么，而用大火又能做些什
么。那是一段忙碌的时光，从中
学到了不是东西。带着这些知
识，我开始寻找自己的风格，从
而发现了‘时尚美食体验’。
我不敢翻看食谱，因为担心会
复制其中的内容，而这正是我
不希望做的。源于亚洲的影响
当然在我的烹饪中依稀可见，
我生长在亚裔家庭，拥有亚洲
的根源。但是，如果烹饪一道
传统亚洲菜肴，比如梅子酱
烤鸭，那么我会运用另一种
手法。我喜欢用肉类和鱼类
作为食材来烹饪，但同时也
喜欢用这些动物的食料来烹
调，比如烹制鸭子时，我觉
得玉米就很适配；而烹制鱼
类时，则可以搭配贝壳类海
鲜。另外，我也非常喜欢发
酵食品，其结果是烹制出
低热量、低盐的菜肴。同
时我也痛恨浪费，所以希
望人们看到用鱼头、茄子
皮和吉康菜心这些东西都
能做些什么。”

GIN的周日早午餐
正是因为Gin Neo Bistro & Wines餐厅
的厨房团体如此以负责的态度处理食品
剩料，所以每个礼拜天下午为过往的每
一个人准备了所谓的 “GIN的周日早午
餐”，每隔十分钟为客人提供一份用剩
余食料制成的小点心。“星期天没有供
货商登门，而我们觉得把多余的食材白
白扔掉很可惜。用手头的食料无拘无束
地制作，还是很酷的，我们只不过以不
同的方式对待现有的东西而已。比如西
兰花的根茎有着别致的结构，我们就考
虑拿它做些什么；对于多余的鸡蛋，加
上一些切除下来的边料，再撒上一点松
露，就能做出一道可口的炒鸡蛋。”
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Lustrumeditie van Gastronomie
was een zeer geslaagd evenement!
Op 9 en 10 november jongstleden bruiste het op Vakbeurs Gastronomie in de Jaarbeurs
Utrecht. Met de indrukwekkende line up van nationale en internationale horecasterren en de
hoogstaande kwaliteit van de vele exposanten met hun bijzondere productpresentaties was
er voor de bezoekers, de horeca vakprofessionals, veel te beleven. In deze sfeervolle setting
was het vooral te doen om inspiratie naast horen, zien en proeven. Op het kookeiland
toonden een tiental sterrenchefs, alsook een delegatie uit Indonesië die daarvoor speciaal
waren overgekomen, hun kunsten voor het publiek. Helemaal uniek voor de Nederlandse
culinaire wereld was de komst van ***Massimo Bottura uit Italië die na zijn bijzondere
presentatie in het theater een staande ovatie kreeg waarna hij alle tijd nam voor een
ontmoeting met de beursbezoekers.
Al met al wederom een geslaagd Gastronomisch evenement wat voor 2016
gepland staat op 7 en 8 november. U wilt dat vast niet missen!
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Neem vrijblijvend
contact op en
kijk wat Oomen
voor u kan doen!

mr. W.J.L.H. Oomen
ing. R. Oomen
tel. 06-51468141 of
06-81124313
www.fiscaalonderzoek.nl
mail: info@fiscaalonderzoek.nl

Fiscale problemen?
Onderzoek
fiscus of FIOD?
Zijn er naar aanleiding van een boekenonderzoek
correcties bij uw bedrijf opgelegd en is
uw administratie verworpen?
Specialist in:

Onderhandelingsgesprekken met de belastingdienst
Het beslechten van fiscaal juridische geschillen met de belastingdienst
Het instellen beroep bij de rechtbank
Boeterecht
Beoordelen van omzetcorrecties en zwarte lonen
Beoordelen van correcties n.a.v. steekproeven
Beoordelen van BTW correcties
Problemen met arbeidsinspectie
Ook ter ondersteuning van uw advocaat of adviseur/accountant.
Oomen heeft 20 jaar ervaring opgedaan als onderzoeksdeskundige bij de
belastingdienst en de FIOD en heeft al veel problemen voorkomen voor
Aziatische horecaondernemers.

Info Food Stickers 食品信息粘胶标签
2种手动HACCP编码系统粘胶标签

全能图标粘胶标签

星期/日期-先进先出-也可与编码钳组合

Promo 促销

Het
Het beste
beste Haccp
Haccp codeersysteem
codeersysteem // Lijm
Lijm lost
lost op
op bij
bij 80naspoeling
80naspoeling // Blijft
Blijft beschrijfbaar
beschrijfbaar na
na diepvries
diepvries periode
periode
度80naspoeling
冲洗水温中
// Blijft
最佳Haccp编码系统
// Lijm
Het
Hetbeste
besteHaccp
Haccpcodeersysteem
codeersysteem
/胶水溶解于80
Lijmlost
lostopopbij
bij
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/在冷冻一段时期后仍然可以书写
Blijftbeschrijfbaar
beschrijfbaarnanadiepvries
diepvriesperiode
periode
Het beste Haccp codeersysteem / Lijm lost op bij 80naspoeling / Blijft beschrijfbaar na diepvries periode

1000张全能图标粘胶
标签，免费赠送支架

1500张星期/日期标
签，免费赠送支架
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Promo: Bestel
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www.Infofoodstickers.nl
& www.Online-Labelling.com
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For Chefs
Chefs
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www.Infofoodstickers.nl & www.Online-Labelling.com / Created & Tested By Chefs For
Chefs
促销：订购方式：paul.duijnstee@infofoodstickers.nl 请注明名称及企业资料
www.Infofoodstickers.nl & www.Online-Labelling.com / 由厨师、为厨师创制并获测试

PolyNET

Nieuw bij Polygon: PolyNET / Gratis en veilig social Wifi internet voor uw gasten.
Meer Facebook likes voor uw bedrijf. Vanaf € 1,58 per dag inclusief dubbel hotspot

Een goede, krachtige
en betrouwbare kassa

Al 25 jaar de standaard in
horeca automatisering
Met een brede reeks producten
heeft Polygon een oplossing voor
vrijwel alle horeca formules: Of het
nu gaat om cafetaria, lunchroom,
bezorgdienst met thuisbezorgd.nl
koppeling of wok/wereldkeuken &
all you can eat restaurant met tablet
menukaarten.
Ben u op zoek naar een goed en
betrouwbaar afrekensysteem ?
Wij hebben de oplossing die past bij
uw bedrijf en uw budget.
Bel ons voor een vrijblijvende demo.

Polygon b.v.
Afrekensystemen
寶麗宏 電腦公司
Polygon b.v.
Vaart 9
4206 CC - Gorinchem
Tel. 0183-648498
Fax. 0183-648499

info@polygon.nl - www.polygon.nl
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Een bezoek van de
Belastingdienst…
Wat te doen bij een bezoek van de Belastingdienst
aan uw onderneming, of bij u thuis?

税务局造访…
如何应对税务局对您的企业或住家进行查访？

不同的政府机构有一定的查访权力，政府部门经常试
图以不正确的方式提供信息。 餐饮业的老板们普遍
不知道他们有哪些权利和义务，而政府部门有时候往
往利用了这种情况……
Wij zouden graag willen inzoomen op de
bevoegdheden van de Belastingdienst. Het
kan voorkomen dat de belastinginspecteur
zijn positie misbruikt om informatie te
verschaffen, zeker in geval de ondernemer
en/of personeel een Aziatische afkomst
heeft en de Nederlandse taal niet geheel
machtig is. Achteraf blijkt bijvoorbeeld
dat de inspecteur een vraag heeft gesteld
die de persoon niet zo heeft begrepen. Een
inspecteur probeert via miscommunicatie
zijn bevoegdheden uit te breiden! Vraag
altijd om duidelijkheid, ook als u zelf de
Nederlandse taal niet geheel machtig bent.
Bij een WTP (Waarneming Ter Plaatse)
of bij een inval met strafrechtelijke
gevolgen in een horecazaak stelt de
inspecteur vaak diverse vragen aan alle
medewerkers en de eigenaar, met mogelijk
als doel onsamenhangende verklaringen en
tegenstellingen te verkrijgen. Antwoorden
kunnen door de inspecteur op een dusdanige
manier worden geïnterpreteerd dat hier
mogelijk ernstige problemen door ontstaan.
Achteraf ontkennen of tegenspreken is
dan vaak lastig. De rechter zal dan eerder
geneigd zijn de inspecteur op zijn woord
te geloven. Maar bent u wel verplicht
om antwoord te geven op vragen van de
inspecteur?

Zwijgrecht en een
informatiebeschikking

Allereerst is het belangrijk te weten dat geen
enkel personeelslid antwoord hoeft te geven
op vragen van de inspecteur over uw bedrijf.
Het is verstandig dat de medewerker te allen
tijde verwijst naar de eigenaar en inhoudelijk
niets verteld. Medewerkers weten doorgaans
niet alle feiten, zodat hier snel misvattingen
kunnen ontstaan. De inspecteur heeft geen
bevoegdheid om aan derden (personeel)
vragen te stellen.
Maar waar moet u als eigenaar op letten en
welke rechten en plichten heeft u?
Allereerst moet u zich vooraf goed
voorbereiden en bedenken wat u wel en niet
wil vertellen. Het is meestal verstandig om
wel antwoord te geven over de algemene

bedrijfsprocessen. Als u geen antwoord
wilt geven op vragen m.b.t. mogelijk
problematische kwesties, dan heeft u als
eigenaar twee opties:
•	U kunt zich beroepen op het zwijgrecht,
mochten de vragen dusdanig van aard zijn
dat beantwoording zou leiden tot boetes
(ook bij arbeidsinspectie).
•	U kunt de inspecteur verzoeken
om bedenktijd of om een
informatiebeschikking, indien de
vragen gaan over zaken die niet direct
gerelateerd zijn aan boetes en u twijfelt
over de beantwoording, of u wilt dit eerst
overleggen met een adviseur.
In een informatiebeschikking staan de
vragen van de inspecteur opgesomd en u
kunt nadenken op welke wijze u de vragen
schriftelijk wilt beantwoorden.
Een informatiebeschikking is een
rechtsmiddel voor de belastingplichtige
indien de inspecteur de mening is toegedaan
dat de administratie niet deugt. Hij geeft in
een brief aan dat de administratie niet klopt
of stelt vragen over de administratie, het
bedrijf of uw privé situatie. Belangrijk is om
gebruik te maken van uw rechtsmiddelen
(bezwaar en beroep), ook indien u van
mening bent dat u beter niet direct aan de
inspecteur kunt of wilt antwoorden.
Denk dus goed na over de bevoegdheden
van de inspecteur, en de wijze waarop u
de vragen wenst te antwoorden. Als u het
niet vertrouwt, vraag dan altijd om een
informatiebeschikking voordat u woorden in
de mond zijn gelegd en bespreek dit met uw
adviseur.
Weten is één, bewijzen is twee. Een
belastingambtenaar en ook een rechter zijn
niet eenvoudig te overtuigen.
Oomen fiscaal onderzoek en advies.
Mr. Wil Oomen
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl

De verschillende overheidsinstellingen hebben bepaalde
bevoegdheden bij controles en bezoeken. De overheid
probeert dikwijls op onjuiste manieren informatie te
verschaffen. Horecaondernemers weten doorgaans niet
welke rechten en plichten zij hebben. En daar probeert de
overheid soms handig gebruik van te maken…
我们希望关注一下税务机关的权力问
题，这样做可以避免税务稽查人员滥用
职位之便提供信息，特别是在业主及/
或员工是亚裔，并且不精通荷兰语的情
况下，例如，事后发现稽查人员提出一
个当事人不太明白的问题。
稽查人员试图通过沟通误解来扩大其权
力！所以请您务必询问清楚，即使您不
是特别精通荷兰语。
在WTP（实地察看）或在对一个餐饮企
业因刑事诉究而进行的突击搜查中，
稽查人员经常向员工和业主提出各种问
题，可能会以获取不一致和相互矛盾的
陈述为目的。稽查人员有可能会以某种
方式去解读那些问题的答案，从而可能
带来严重的后果。事后再否认或反驳往
往是件麻烦的事，而法官更倾向于相信
稽查人员的话。但是，您是否有义务回
答稽查人员的提问？

沉默权与信息决议
首先很重要的一点是，要知道任何一位
员工都不需要回答稽查人员关于企业的
提问。员工明智的举动是随时让稽查人
员向业主提问，而不是擅自回答实质性
的问题。作为员工，不一定都了解所有
事实，以至于可能会引起误解，而稽查
人员无权向第三方（员工）提问。

请考虑时间或要求信息决议。
稽查人员在信息决议中列举问题，您可
以考虑以何种方式书面答复这些问题。
信息决议是为纳税人制定的一种法律手
段，如果稽查人员认为行政管理不当，
他将在信件中指出行政管理有误，或就
企业或就您的个人情况提出质疑。
重要的是学会利用法律手段（异议和上
诉），即使您认为不能或不希望直接回
答稽查人员的问题为好。
因此，请仔细考虑稽查人员的权力，以
及您所希望回答问题的方式。如果您对
此不信任，则请在开口之前和与您的顾
问商榷之前，要求一份信息决议。
了解是其一，证明是其二。说服税务局
官员和法官并不容易。
Oomen税务调查与顾问
Mr. Wil Oomen
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl

但是，您作为老板应该注意哪些方面，
且拥有哪些权力和义务？
首先，您应该提前做好准备，并且考虑
好哪些要回答，哪些不要回答的内容。
通常来说，回答一般企业流程的问题是
明智的措举。如果您不希望回答有关可
能会带来麻烦的问题，作为老板则有两
种选择：
•	如果问题的性质可能会导致罚款（同
样适用于劳工稽查），您可以正当使
用沉默权。
•	如果提问内容不直接涉及处罚，而您
又不确定答案，或者希望首先与您的
顾问交换意见，则可以向稽查人员申
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UMENU
vereenvoudigt
bedrijfsvoering
UMENU
简化企业运营

免费服务为业主，也为他们的顾客
贵店的菜单在每一部手机上自动翻译，接收在线预
订，处理订单以及招聘员工，这些仅仅是UMENU无数
功能中的一部分。这些应用程序功能为华裔餐饮业提
供免费服务。

Reserveringen ontvangen Reclame maken
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.

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 snel met de mobiele telefoon.

Inclusief gratis

- Eigen unieke QR code
- Website
- Mobiele webpagina (iPhone en
Android)
- Reserveersysteem
- Online bestellingen ontvangen

Gratis service voor ondernemers en hun gasten
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 Chinese Horeca zijn geheel zonder
kosten te gebruiken.

Reclame maken kostbaar? 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.

接收订餐

做广告

UMENU为每一位业主在网页上留了专用
的位置。网页访问者就此能够了解菜
单，并且可以直接预订。无需额外费
用，订单自动传发到您的电子邮箱或手
机。

广告费用过高？通过UMENU您可以免
费自行策划，决定优惠活动及其期
限。UMENU自动广发传播所有的优惠活
动。

Personeel werven

露天餐厅增加营业额

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.

用智能化的露天餐厅功能给您增加营业
额。只要您输入电话号码，打印出专用
二维码，贴放在露天餐厅。顾客不需浪
费不必要的等待时间，因为他们可以用
手机点菜点饮料。

招聘员工
还可以迅速、定向招聘员工。只需几个
步骤您就能通过UMENU自动传播招聘员
工广告。您再把相关的二维码打印并张
贴出去，有意者就能直接用手机应聘，
或把广告转发给朋友。

免费服务项目
专用二维码
网站
手机网页（适用iPhone 与安卓手
机）
预定系统
接收在线订餐
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Ambachtelijke
Spekkoek
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• Mooie rechte plakken
en geen snijverlies
• Direct uit de vriezer
bevroren te verwerken
• Minder suikers
• Natuurlijke vanille extract
• Natuurlijke kleurstoffen

Gewicht: 430

Original

Pandan

Art. nr: D360803

Art. nr: D360804

Informatie: Bij uw HORECA leverancier of Duca Frozen
Food b.v. Meester Snijderweg 18, 3251 LJ Stellendam,
Nederland Duca Frozen Food b.v. , Postbus 89, 3250 AB
Stellendam Nederland Telefoon:+31 (0)187 89 93 38
E-mail: info@ducafrozenfood.nl

www.ducafrozenfood.nl

7 en 8 november 2016

www.gastronomie.nl
Jaarbeurs Utrecht

Column 专栏

Chinese keuken is een
onderdeel van de
Chinese cultuur
中国文化与
中国饮食过分了？

上周我参加了由中国著名历史学家Ma Linda 教授主
讲的讲座。他声情并茂的向我们传递了中国传统与文
化。他说所谓文化就像是一个人所有性格特点的集合
并反映在准则、价值观、传统、习俗、符号、艺术特
色等各个方面。他举例说，中国饮食就是中国文化很
好的体现，也就是他所提到的:“筷子下的中国烹饪
艺术”。
Zijn uitspraak doet me denken aan het tekort aan Chinese koks in Nederland en aanpak
ervan. De Chinese horeca is van mening dat Chinese koks moeilijk te vervangen zijn door
niet-Chinezen, omdat het vakmanschap met de Chinese keuken is verbonden. Maar UVW
is van mening dat Chinese koks wel te vervangen zijn door niet-Chinese koks. Ik heb deze
patstelling voorgelegd aan de professor en vroeg hem om raad. Weet je wat hij zei? Hij
zei: Probeer het. Laat niet-Chinese koks toe in de Chinese keuken. Ik vroeg waarom? Hij
antwoordde: omdat concessies doen ook een van de normen is binnen de Chinese cultuur.

www.vcho.nl

Vorige week heb ik een lezing bijgewoond van professor Mingda Ma, een bekende historicus in China. Hij
vertelde in geuren en kleuren over de Chinese cultuur
en traditie. Hij zei dat cultuur een verzameling is van
de kenmerken van een volk, die tot uitdrukking komen
in normen en waarden, traditie en gewoontes, symbolen
en kunst. Hij noemde als voorbeeld de Chinese keuken
als een uiting van de Chinese cultuur. In zijn woorden is
‘de Chinese keuken een kunst onder de eetstokjes’
他的讲座让我想到了在荷兰中餐厨师短缺的现象。业内人士认为中国厨师很难被非
中国厨师所取代，因为中餐的制作工艺与其美味程度是息息相关的。但是UWV认为
中国厨师可以而且必须由非中国籍厨师所代替。关于这个问题，教授给的回答是“
让更多非中国厨师来做中餐？可以试试。”对于他的回答我很惊讶也有很多疑问。
面对我的疑惑，教授云淡风轻的回答着：让步，也是中国文化的体现。

www.vcho.nl
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innovatie
& inspiratie

Kom inspiratie
opdoen!
De Horecava is al 60 jaar het meest innovatieve
en inspirerende evenement in de horecabranche
Ruim 500 deelnemende bedrijven, 150 innovaties en nieuwe events:
Sweet Emotions, Brood & Horeca, Het Horecava Festival, pop-up
restaurant de Bierfabriek, het Aziatisch Paviljoen en nog veel meer!

NS aanbiedi
n
voor g

€10,-

www.horecava.nl
Basisadvertentie A4 Horecava_2016_DEF_v3_265x395.indd 1

23-11-15 08:53
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Dé Horeca Gigant powered by Bouter & Kok
‘We merken aan alles dat de horecabranche opbloeit’

餐饮业巨头

由Bouter & Kok公司提供

“所有迹象表明，餐饮业正在蓬勃发展。”

不仅因为即将来临的夏季才会让餐饮业老板有理
由、又有兴趣为自己的企业真正做点什么。无
论在什么情况下，厨房设备和露天餐厅桌椅在“
餐饮业大巨头”都是热销产品。“阳光明媚心情
爽，就应该保证客人在你的露天餐厅舒适地就
坐。”Laurens Kok如是说。
Op je nu nieuwe terrasstoelen en tafels nodig
hebt, je grootkeuken volledig wilt laten
inrichten of dat je op zoek bent naar een enkel
apparaat: je weet dat je slaagt bij Dé Horeca
Gigant. Nergens anders is het assortiment zo
volledig en zo prettig geprijsd. De showroom
van de Horeca Gigant is gevestigd in Rotterdam
Centrum, maar het is natuurlijk ook mogelijk
om makkelijk en voordelig apparatuur en
terrasmeubelen te bestellen via de webshop.
“Het komt best vaak voor dat onze klanten zich
eerst op onze webshop oriënteren en daarna
toch nog naar de showroom komen, omdat ze
even willen voelen wat ze gaan kopen. Maar in
veel andere gevallen bestellen ze hun afzuigkap,
oven of wat dan ook gewoon meteen online. Ik
snap dat wel: wij geven de laagste prijs garantie
en ondernemers kennen ons zo langzamerhand
ook wel. Bovendien is bekend dat we een
eigen servicedienst hebben. Je kunt het bij ons
krijgen zoals je hebben wilt. Het product is
altijd van dezelfde goede kwaliteit. Daarnaast
kun je er voor kiezen door onze mensen een
keukenontwerp te laten maken en alles te laten

installeren. Een apparaat aanschaffen en zelf
installeren, mag ook. Het is maar wat je wilt.”

Zeer ruim assortiment

De Horeca Gigant heeft een zeer breed
assortiment op voorraad. Van koksmes
tot complete restaurantkeuken. Van
ijsblokjesmachine tot luxe combi-steamer. U
vindt er vaatwasmachines, poleermachines,
maar ook wokfornuizen en Teppan Yaki
Tafels. Bent u op zoek naar een kwalitatief
hoogwaardige en scherp geprijsd wokfornuis
of pizza-oven? Ook voor afzuigkappen,
magnetrons, textiel wasmachines en buffet
artikelen zit u goed.
Website: www.bouterenkok.nl

Het is niet alleen de zomer die ervoor zorgt dat
horecaondernemers er weer zin in hebben om echt
iets te maken van hun zaak. Keukenapparatuur
en terrasmeubilair vliegen in elk geval als zoete
broodjes over de toonbank bij Dé Horeca Gigant.
“De zon schijnt en de stemming zit er in. Goed om
er voor te zorgen dat je gasten comfortabel kunnen
zitten bij je op het terras,” aldus Laurens Kok.

眼下需要新购置露天餐厅的桌椅、
彻底修整大厨房，或要置办几套设
备：你知道在餐饮业巨头都能如
愿。产品种类如此齐全，定价又如
此低廉，仅此一家！餐饮业大巨头
的展厅位于鹿特丹市中心，当然，
也可以通过网店订购设备和露天餐
厅的桌椅等，既方便又实惠。
“我们的客户经常在网店先选定货
源，但之后还是要去展厅亲眼过
目，因为他们毕竟希望感受一下要
购买的东西。但在其他许多情况
下，他们通常直接在网上订购油烟
机、烤箱或其他产品。我非常理
解：本公司给予最低价保证，所以
企业家们也渐渐对我们加深了了
解。其次，众所周知，我们有自己
的售后服务。总而言之，应有尽
有，产品质量始终如一。再则，可
以让我们的专业人员为你打造厨房
设计，并安装交付使用。自己采购
设备，动手安装，也未尝不可。一
切都如你所愿。”

品种繁多
餐饮业巨头的库存产品名目繁多，
应有尽有，从厨房刀具到完整的餐
厅厨房，从制冰机到豪华蒸烤箱，
不仅有洗碗机、打磨机，而且还有
华锅灶具和铁板烧桌子。您是否在
寻找性价比高的华锅灶具或披萨饼
烤炉？或在寻找抽油烟机、微波
炉、洗衣机和自助餐物品，那么您
找对地址了。
网站：www.bouterenkok.nl
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賣/ 購買
13305: UWHORECAMAKELAAR:
CHINEES RESRAURANT TE
MEERSSEN. Vr.Prijs 25,000 euro
0641268968

10009: Edens Makelaars biedt aan
het Hotel Café Restaurant 't EURO
HOTEL te Leeuwarden . Het bedrijf
ligt aan de westelijke uitvalsroute
van Leeuwarden . Het geheel is
goed uitgevoerd en ingericht voor
zijn doeleinden . Meer weten over
dit fraaie bedrijf vraag dan de bedrijf
spresentatie aan bij ons kantoor.

11768: (VMH1169) Café-Restaur
ant-Pension in Noord Drenthe. OZIn
vGW € 395.000 k.k. Wubbolt 0591522944

11843: (Z0527) Café-Zaal M. Limb
urg dorp doorgaande weg Huur
€1980 zuidveste,nl 0773545632

10096: gezellige café met cafetaria
te Giessen. Vr.pr. Invgw € 25.000,
00 Info: 073-6101090 of HORMAX

11964: VMH-1120 Casco Cafetaria
Eetcafé met groot terras en bovenw
oning (Exloo)Tel.inl. 0591-522944

10716: T.k. Nacht-Feest-Muziek
Café in hartje centrum Arnhem.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420

10762: Cafe-zaal- en discobar in
groeikern van Wehl bij Doetinchem.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420

10876: Café Krazy Kangaroo hartje
centrum Stratumseind te Eindho
ven. Info: 013-5722844 of bij
HORMAX

10930: KLAASSEN BV Ter overn
ame aangeboden cafe zaal Massel
ink te Doetinchem (WIST1025)

11201: (Z0557) Cafetaria woonwijk
grens Brabant Limburg Huur €928,
25 zuidveste,eu 0773545632

12011: T.k.a. CAFE-RESTAURANT
Den Haag, opp. ca. 220 m², met
zeer groot terras. Schippers 0705140063

12016: In de directe omgeving is er
géén concurrentie. Dit cafetaria is
zeker een bezichtiging waard!

12109: Cafe-Zaal-rest. Aod Thoear
in het "witte stadje" Thorn. Meer info
via 073-6101090 of HORMAX

12974: Gevraagd Cafetaria in Gelde
rland. Eigen Horeca Makelaar 0629732420

13093: GOED RENDEREND CAFE
TARIA EETHUIS MET TERRAS TE
COLIJNSPLAAT.
INCL.
O.G.
HORECA TRAJECT EFFECT

12161: VMH1178 Café Restaurant
met Zaal Zuid-West Drenthe Vr.pr.€
340.000,-kk Wubbolt 0591-522944

13406: Cafetaria Blijdorp - Rotter
dam Blijdorp

13429: Chinese - Indische - Surinaa
mse Toko, gevestigd te Voorburg.
Vraagprijs € 67.500,-- 070-3836094

13430: Chinese - Indische - Surinaa
mse Toko, gevestigd te Voorburg.
Vraagprijs € 67.500,-- 070-3836094

13153: Tk in Liemers zeer goedlop
end Grand Café & Cafetaria. Eigen
Horeca Makelaar 06-29732420

13473: HORECA ADVIES ZUID:
Beek-Limburg: Café-Restaurant "De
Veldwachter", met terras. 0433655533.

13172: De keuken en de locatie zijn
zeer geschikt om van dit café een
eetcafé of tapasbar te maken.

13225: HORECA ADVIES ZUID:
Valkenburg ad Geul, Café-Bar 't
Pumpke.043-3655533

12330: TK perfect ingericht café
met goede reputatie,dorpscentrum
Wehl.Eigen Horeca Makelaar 0629732420

12524: T.k. Restaurant(chinees-indi
sch) in Emst. Eigen Horeca Makel
aar 06-29732420

11735: (VMH1168)(PACHT-HUURK
OOP) Café Rest. Zaal Cafetaria en
bovenwoning Oost Drenthe. Wubb
olt 0591-522944
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13354: (Z0510) Café-zaal regionaal
bekend en gerenommeerd horecab
edrijf HP €3240 zuidveste,nl 077354
5632

13126: Café-Zaal 't Snoekske in
Waalwijk Vr.pr. € 795.000,00 k.k.
Inv. € 65.000,00 Info:073-6101090
HORMAX

13282: VMH2-418. Restaurantzaal
+ cafetaria in Holten. Vr.pr.: €.48.
000,- Hr.: €.2.300,- HBC 0571290690.

12590: TK.Cafetaria Haarlem nabij
CS Huur: € 804,- p.m. Vr.pr. € 140.
000,-- EHM Ton Verriet, 0630230
414

15355: UWHORECAMAKELAAR:
CAFETARIA CENTRUM MAASTRI
CHT VR.PR.199,000 TEL: 0641268
968

13318: Cafetariahorecabedrijf met
woonhuis centrum Vessem (Gem.
Eersel). Groot perceel. FLEUREN
HORECAMAKELAARS. Ralf Fleu
ren 06-34417041

12700: VMH2-405. Cafetaria op
Korenmarkt Arnhem. Vr.pr.: €.47.
500 Hr. €.880 Ged.fin. mog. HBC
0571-290690.

13296: Edens Makelaars biedt aan :
Eén van de betere vis and chips
winkel van Lemmer ,perfekte locatie
in het centrum aan doorgaande vaar
route , uitbreiding van het assortim
ent bv sushi verkoop e.d.Fraai
terras a.d.waterkant.Vraag info bij
Edens Makelaars .058-2162423

13804: TK Café -Cafetaria in hist.
vestigingsstadje in de Achterhoek.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420

13819: Cafe Royal Lounge in
Baarle Nassau. Zeer mooi cafe met
lage huur! info: 013-5722844 of
HORMAX

13895: Cafesnackbar winkelcent
rum Alkmaar. Vrpr GI N.O.T.K. Huur
€ 1650,- pm. Van Alkemare 022634
3220

13914: Cafe Rest. ONS Eten & Drin
ken EINDHOVEN ter overname.
Goede omzet.Mooi eigentijds cafe
rest, open keuken, eetbalkon en
terras in centrum. Pand is volledig
geisoleerd. info@fleurenhorecamak
elaars.nl 0650238678

13983: Cafetariasnackbar Zaan
dam. Vrpr GI € 99.500,-. Huur €
1496,- ex btw pmnd. Van Alkemare
0226343220

13992: Tk, Café aan Horecapleinstr
aat in centrum Lochem, incl.
woning.Eigen Horeca Makelaar 0629732420

14006: TK Cafetaria tussen de Velu
wezoom en de IJssel. Eigen Horeca
Makelaar 06-29732420

13156: Gevraagd ondernemer voor
een cafébedrijf in de Achterhoek.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420

12229: (Z0572) Café Charly's, Heer
enweg 58, Heerlen zuidveste,nl
0773545632

11357: Cafetaria Groningen Huur €
2250,- excl BTW invGW.€ 24.500,of Vastgoed: € 435.000,- k.k. info:
Makelaardij HELD3R Kiek Busquet
06-20060969

12909: mooie cafetaria nabij Gronin
gen met woning

13803: TK Café Rest. Zalencentrum
in hartje centrum van Lichtenvoo
rde. Eigen Horeca Makelaar 0629732420

13817: Ter overname All You Can
Eat Japans restaurant Mikaku te
Barendrecht .

12904: Café De Deugniet is gevest
igd in een vrijstaand horecapand
met veel mogelijkheden.

13082: T.K. restaurantgrand café in
hartje Haarlem Vr.pr. GI € 137.500,info: Van Alkemare 0226-343220

11130: Cafetaria Anya te Tilburg.
Vraagprijs invgw: € 79.000,00. Info:
013-5722844 of bij HORMAX.

11149: Horecacentrum Café-zaalschietkegelbaan en discobar in
Wehl. Eigen Horeca Makelaar 0629732420.

13309: Café, zaal, cafetaria, woning
Fr. Vrpr onroerend goed & exploita
tie: €249.500 k.k. info. Makelaardij
HELD3R Kiek Busquet 06 20060
969

12887: Pasta,- en Pizza restaurant
Leiden centrum. Vraagprijs € 49.
500,-- Randstad Horeca Mak. 0703836094

11904: Op toplocatie in badplaats
Z-H CAFE-RESTAURANT. Huurp
and. Vr.pr € 350.000,--.Schippers
070-5140063
10701: VMH2-393. Café in de uitga
ansstraat - Enschede. Vr.pr. inv. &
g.w.: €.69.000,- HBC 0571-290690.

13802: KLAASSEN BV Ter overn
ame bruin cafe Entree midden in het
centrum van Arnhem (WIST1062).

12855: Horecapand cafetariafriture
in Lieshout. FLEUREN HORECAMA
KELAARS 0650238678

12886: Pasta,- en Pizza restaurant
Leiden centrum. Vraagprijs € 49.
500,-- Randstad Horeca Mak. 0703836094

13764: Welbekend café De pub in
het horecastraatje van Oosterhout.
Info 013-5722844 of bij HORMAX

14008: Tk, in aanloop route centrum
Almelo. Café Big Bulls Pub. Eigen
Horeca Makelaar 06-29732420
13496: VMH2-367 Cafetariadagz
aak in stad NW-Overijssel. Vr.pr.: €.
49.950,- Hr: €.1.500,-pm HBC 0571290690

14021: HORECA ADVIES ZUID:
Weert: Wok Weert, gunstig gelegen
nabij station. 043-3655533

13651: HORECA ADVIES ZUID:
Meerssen-Weert; Onroerend Goed
Café Oud Weert met terras. 0433655533.

14029: t.k. snackbarlunchroom in
hartje Hoorn vr.pr. GI € 80.000,info: Van Alkemare 0226-343220

13718: TK Grand Café met zeer
ruim terras in hartje centrum van
Zutphen. Eigen Horeca Makelaar
06-29732420

14058: (Z0571) Café-Zaal dorp bij
Venray (Limb.) op hoek doorgaande
weg Huur €1800 zuidveste,nl 07735
45632

13745: Ruime cafetaria centrum
IJmuiden. Vrpr GI € 69.500,-. Van
Alkemare 0226-343220

14069: KLAASSEN BV: Te koop
(vastgoed) cafe - restaurant aan de
Hommelseweg 205 te Arnhem (WIS
T1063)

13762: MAKELAARINHORECA NL
biedt aan te Breda een Chinees
wokrestaurant, gelegen op een A1
locatie. De huur is aantrekkelijk.
John Chow van ons kantoor Rotter
dam: 06-5170 7188.

14079: CAFE-ZALEN BELLEVUE,
BERGEN OP ZOOM ter overname
pand en bedrijf. Geschikt voor eetfor
mule. Geschikt beleggingspand.
HORECAKAS 0649 111 649

Kopen/Verkopen
14139:
Cafetariasnackbar
in
Egmond Binnen Huur € 1.000,- Vr.
pr. € 115.000,- Eigenhorecamakel
aar 0613760196
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14294: Cafetaria in Geel(B) Huurpr
ijs:€1650,00 Overname;Op aanvr
aag Makelaar:Wim de Groot 003161
4697444

14563: Bruin Cafe - Bar - Limburg
Te Koop - Horeca Makelaar Rob vd
Borne 06 2000 2003

14142: HORECAZAKEN EU biedt
aan te Delft een gezellig café in de
binnenstad. Overname: 32.500
euro.

14143: schitterende cafetaria ter
overname met hoge omzet.

14149: KLAASSEN BV Cafetaria,
zeer lage huur, midden op Korenma
rkt Arnhem (WIST1064)

14153: Unieke kans!! Grand Café
Restaurant met een hoge omzet,
uitstekend resultaat en een groot
terras.

14562: Bruin Cafe - Bar - Zaal Limb
urg - Horeca Makelaar Rob vd
Borne 06 2000 2003

14295: TE KOOP CafeZaal BUDEL
of herontwikkeling Prijs:Op aanvr
aag Uw makelaar: Wim de Groot
0031614697444

14586: Café te Helden (pibe3166)
Vraagprijs O.G. € 600.000 k.k. Huur
€ 2.975 Klaassen B.V. - 0735216166

賣/ 購買
14860: KLAASSEN BV Ruim,
momenteel leegstaand cafe, cent
rum Achterhoekse plaatsje Ulft (WIS
T1069)
14872: Cafe-Zaal Marktzicht op
zicht locatie in Best. invgw: € 20.
000,00. Info: 073-6101090 of
HORMAX
14884: HORECA ADVIES ZUID:
Maastricht: Café 't Trefpunt, gele
gen in kerkdorp, met terras. 0433635533.
14901: UWhorecamakelaar: Snackb
arGrillroom drukke weg, goede
omzet, Maastricht. Tel: 0641268968

14308: Café DirkJan HET CAFÉ
van Heerlerheide (Heerlen) Horecah
uis Limburg (1360)
14630: VMH-1104.(Pachters gezoc
ht)Hotel met bruin café en restaur
ant Inl.0591-522944
�

14904: (Z0554) Café de Gildemeest
ers, Hoensbroek Huur € 800 Inventa
ris € 7500 zuidveste,nl 0773545632
14912: Cafe-Cafetaria 't Loon Kwart
ier onder de rook van Tilburg. Info:
073-6101090 of HORMAX

14159: MakelaarInHoreca biedt aan
een Chinees Indisch restaurant,
gelegen aan de Maas te Rotterdam.
Overname: € 128.000. John Chow:
06 5170 7188.

14160: MakelaarInHoreca biedt aan
een luxe cafetaria. Omzet: € 600.
000. Huur: € 5.300. John Chow van
kantoor Rotterdam: 06 - 5170 7188.

14171: UWhorecamakelaar: A-Loca
tie Amstenrade Pizzeria Grillroom,
prijs 45,000 euro. Tel:0641268968

14174: Cafetaria-ijssalon-Cafe-zaal,
in het Achterhoekse Steenderen.
Eigen Horeca Makelaar 06-29732
420

14339: CAFE DEN HELLEBAE
RTH, KLUNDERT. Vraagprijs inv.
op aanvr. HORECAKAS 0649 111
649

14342: Te koop aangeb. cafetaria In
't Zand rond centrum van Roerm
ond.Mooie zichtlocatie. Afhaal en
eetruimte ca. 20 stoelen, een aparte
barruimte,keuken met koel- en vries
cel.Werner Fleuren 06 50 23 86 78

14345: Te koop aangeboden (tegen
elk redelijk bod): Groot horecapand
in centrum Vlodrop. Vrij van huurd
ers.5 are en 21 ca. Cafe-rest.,zaal,
toiletgroep,keuken en achterterras.
Bovenwoning:woonk., badk., 3
slaapk.,berging.

14631: VMH6-408. TOPBEDRIJF !!
Grand café club restaurant op
Curacao. Info: HBC 0571-290690.
14920: Cafetaria 't Naberke te Waal
wijk. Vr.pr. invgw: € 59.500,00 Info:
073-6101090HORMAX

14644: Cafe Binnen Oosterhout.
Vraagprijs invgw: € 59.000,00. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

14373: Café Hei&Ikke het gezellig
ste café van Oss meer info? 0736101090 of HORMAX

14651: Op een TOP LOKATIE! Nu
ter overname een goedlopend
SHOARMA & HOUTSKOOLGRILL
Restaurant

14440: VMH-1206 VERKOCHT
Casco Cafetaria Eetcafé terras en
bovenwoning (Exloo) Wubbolt Tel.
inl. 0591-522944

14685: t.k. cafetariasnackbar nabij
centr. Hoofddorp vr.pr. GI € 110.
000,- info: 0226-343220 Van Alkem
are

14220: "In het goed bezochte Meer
ssen ligt dit Sushi restaurant met
Take Away. Horecahuis Limburg
(1354)

14520: UWhorecamakelaar: Cafeta
ria te Weert, top omzet. vr.pr. 69,
500 Euro. Tel : 06 412 68 9 68

14550: Cafe Zaal Midden Limburg
Te Koop - Lage Koopprijs - Veel
Ruimte - Rob vd Borne 06 2000
2003

14257: VMH3-3007 REST.Bras.
Café TERRAS POSTEL ter HEYDE
Retie(B)deel overn. Exploit. ABéMA
+31(0)655113560

15322: Ter overname aangeboden:
Café Zaal De Sportvriend in Veldho
ven.Een begrip in Veldhoven. Trad.
inger. bruin café,div biljardver. Gesc
hikt voor bruiloften, feesten, partijen,
vergad. barbecue's,etc.Eigen parke
erplaats.Werner Fleuren 06 50 23
86 78

14933: Café-Zaal Heuvelzicht
Breda. Vraagprijs invgw: € 49.000,
00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.
14935: Zeer goed renderend Cafeta
ria te koop Kerkrade (1376) O.G. €
195000 K.K. Horecahuis Limburg
14936: T.O. Lunch at Work is een
zeer mooi trendy broodjeszaak cent
rum van Beek.Horecahuis Limburg
(1374)
14982: (Z0522) Casco Horecarui
mte (v.h. Café de Witte), Parade 28,
Venlo Huur €2500 zuidveste,nl 0773
545632
14983: (Z0578) CAFÉRUIMTE
CARISSTRAATJE 1 (bij Oelemarkt)
WEERT HP €2500 zuidveste,nl
0773545632

14449: Cafetaria Foodmaster te
Rosmalen. Info: 073-6101090 of
HORMAX

14755: DE BIERKAAI te BAAK prac
htig café met feestzaal, VRPR 39.
000 Voor info 024-7440060 of
HORMAX

14759: UWhorecamakelaar:Pizzeria
Grillroom te Valkenburg vr.Pr. 45.
000 euro. Top locatie. Tel: 0641268
968

15032: KLAASSEN BV Cafe restaur
ant zalencentrum Mentink Ruurlo
incl. kleiduivenschietbaan (WIST10
71)
15034: Cafetaria-snackbar op
goede locatie in Uithoorn. Vrpr GI €
75.000,-. Van Alkemare 0226343
220

14760: UWhorecamakelaar: Cafeta
ria Pizzeria winkelcentrum Heerlen.
Vr.pr 75,000 euro. Tel: 0641268968

15134: Cafetaria Euro Snacks te 'sHertogenbosch voor €7.500,00 voor
meer info bel 073-6101090 of
HORMAX

15137: Te koop aangeboden in
Bergeijk Café Zaal Hoeks - van
Gompel, met woonhuis, goede
naam en vele vaste klanten. Het
horecabedrijf ligt aan de drukke
verbindingsweg van Valkenswaard,
via Bergeijk, naar België. Werner
Fleuren 06 50 23 86 78

15160: Sushirestaurant centrum
Breda. Vraagprijs op aanvraag. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

15196: Deze mooie complete cafeta
ria beschikt over een ruim en zonnig
terras.

15198: Tk. Rest.Partyc.Cafetaria
incl.2 woningen in Lichtenvoorde.
Eigen Horeca Makelaar 0629732
420

15204: Ter overname afhaal en
bezorgrestaurant Sumai Sushi &
Thai Saeb Havenstraat 17 te Noord
wijkerhout

15216: CafetariaSnackbar Castri
cum Huur € 1800,- p.m. Vr.pr.: € 45.
000,- Eigen Horeca Makelaar 06137
60196

15219: CAFETARIA WEERT TE
HUUR - KANS OP (GED.) FINANCI
ERING AANWEZIG - 7 DAGEN
OMZET CREEREN

15238: Café De Kleine Laak Den
Haag. Vraagprijs invgw: € 47.500,
00. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

15241: UWhorecamakelaar: Cafefeestzaal A-Locatie vr.pr. 85.000 Tel
: 06 412 68 9 68

14553: Cafetaria in Helmond - Lage
Vraagprijs - Ideaal Voor Starters Rob vd Borne 06 2000 2003
15079: Welbekend (eet)café Koosje
op top-locatie in het mooie Oisterw
ijk. Info: 013-5722844 of HORMAX

14557: CAFE-RESTAURANT met
terras Schiedam.Huur € 3.300,-- p.
m. Vr.pr. € 125.000,--.Schippers
070-5140063

15113: Te Koop Horecapand naast
de A59 Rosmalen Cafe Cafetaria
Makelaar:Wim de Groot 0031 6 14
69 74 44

15135: Cafetaria Kuifje te Dongen.
InvGW: € 65.000,00 Info: 073-6101
090 of HORMAX

14181: HORECA ADVIES ZUID:
Gulpen: Café-Zaal Paddock. Met
riante bovenwoning 043-3655533

14182: HORECA ADVIES ZUID:
Valkenburg ad Geul: Café-Zaal 'de
Bemel' met mooie woning. 0433655533

15096: Woensel Cafe De Tempelier
Te Huur Huurprijs; € 1.750,00 Makel
aar: Wim de Groot 0031 6 14 69 74
44

14823: Broodjeszaak Sofi de
France centrum Breda. Vraagprijs
op aanvraag. Info: 076-5230060 of
bij HORMAX.

15273: Café D'Ouwe Brug EttenLeur. Vraagprijzen op aanvraag.
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

14561: Beleggingspand Horeca Cafe met Zaal - Te Koop - Limburg Rob vd Borne 06 2000 2003

15277: Caferuimte Geertruidenberg.
Vraagprijzen op aanvraag. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

15242: UWhorecamakelaar: caféfeestzaal Centrum Lanaken vr.pr.
85.000 Tel: 06 412 68 9 68

15278: Café-Club Rouge achter het
stratumseind mooie club met dito
omzet. Info 013-5722844 of
HORMAX

15284: Café 't Geveltje in het cent
rum van Boxtel. vraagpr. invgw:
€49.000,00 Info: 073-6101090 of
HORMAX
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Kopen/Verkopen
15386: Ter overname aangeboden
smaakvol ingerichte eetcafe NEWS
CAFé.Goede omzet. Het ligt in het
centr. van Eindhoven midden in
winkel- en horecagebied. ca. 60
zitpl en ca. 35 zitpl op terras.De
vraagprijs is verlaagd! Werner@fleu
renhorecamakelaars.nl 06 50 23 86
78

WWW.HORECASITE.NL
15495: Te koop koffie & broodjesz
aak in Tuitjenhorn vr.pr. GI € 45.
000,- info Van Alkemare 0226343220

15502: Caferest. +terras in het cent
rum Meerkerk uitstekende levend
ige, goed zichtbare locatie 06-46014
969

15515: Café in Nieuwe Niedorp.
Vrpr GI € 59.500,-. Huur € 1089,26
ex btw pmnd. Van Alkemare 022634
3220

15392: GROOTSCHALIG WOKRE
STAURANT TE VENLO to station
VRPR 149.000 Info 024-7440060 of
HORMAX

15437: UWhorecamakelaar: Cafeta
ria drukke weg, goede omzet vr.pr
129,000 euro 0641268968

15438:
UWHORECAMKELAAR:
CAFETARIA AMBY MAASTRICHT
32,000 Euro Tel : 06 412 68 9 68

15447: Café Wings centrum Breda.
Vraagprijs invgw: € 69.000,00. Info:
076-5230060 of bij HORMAX.

15457: Het café samen met de
woning biedt veel mogelijkheden en
maakt dit een interessante invester
ing.

15461: Caferuimte Kerkstraat 38
Zevenbergen. Huurprijs: € 2.166,67
p.m. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

15470: (Z0539) Café Boogaloo,
Picardie Venlo-C. Huur met woning
€1.950 Inv. €9.500 zuidveste,nl
0773545632

15474: Cafetaria op de Kamp in
Amersfoort aangeboden. KLAAS
SEN BV Horecamakelaar Alex Wille
mse 06-50445472

15475: Te koop cafetaria in centrum
Wijk aan Zee vr.pr. GI € 70.000,meer info Van Alkemare 0226343220

15480: Eigen Horeca Makelaar 0629732420 Tk, Café met biljart,
terras en zaal in centrum van Heng
elo Gld

16413: WITMARSUM, DE OTTER
BAR. Aan de 11-Stedenroute
gelegen zeer goed onderhouden
café, cafetaria en woning, pand TE
KOOP EN TE HUUR!!Info: 06.1131
6610 WWW.BERENDSCHOTHOR
ECA.NL
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15634: Z0533 CAFÉ-RESTAUR
ANT DUSART, MARKT, MAASTR
ICHT Toplocatie. info@zuidveste,nl
0773545632

15530: VMH-1224 Oost Groningen.
Cafetaria - Lunchroom Tel.inl. Wubb
olt Horeca Makelaardij 0591522944.

15656: GOED INGERICHT SLEUT
ELKLAAR CAFETARIA GELEGEN
AAN DE MARKT TE IJZENDIJKE.
HORECA TRAJECT EFFECT

15536: Horecazaken EU biedt aan
te Delft een cafetaria. Overname: €
94.000, Huur € 1.560 per maand.

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer
van de advertentie in
de zoekmachine.

15549: Exclusief in de verkoop
genomen, een cafetaria met lunchr
oom in Stadskanaal. 0651200621

15568: Goedlopend café Sister aan
de welbekende Markt te Valkensw
aard. Info: 013-5722844 of
HORMAX

15569: Café Boetje te Geffen. vraag
prijs invgw: € 75.000,00 vr.pr pand:
€ 375.000,00 k.k. info: 073-6101090
of HOMAX

15666: (A3002)Te Koop Horecap
and €479000,- Cafetaria woonhuis
Mgr.Kuyperspl.14 Borkel ABeMA
0655113560

15765: 160 m2 wok afhaal of sushi.
Toplocatie in Heesch horecaplein
Lage huur tel 0412 450874 Ries Will
ems

15910: Eet-café in de Hoekse
Waard. Vr.prijs invgwill op aanvr
aag. Info: 010-2600055 of bij
Hormax

15800: Horecapand te huur in cent
rum Tilburg, voor café of discotheek
(200 m²). Info: 013-5722844 of
HORMAX

15677: TK Café De Sjmied is een
traditioneel horecabedrijf in Oost
Maarland Horecahuis Limburg
(1398)

15917: Snackbar + terras Aegonpl
ein 100 Den Haag. Vraagprijs €
125.000,-- Randstad Horeca Mak.
070-3836094

15918: Snackbar + terras Aegonpl
ein 100 Den Haag. Vraagprijs €
125.000,-- Randstad Horeca Mak.
070-3836094

15919: KLAASSEN Casco horecaru
imte tot 1000 m2 centrum Bocholt(
Dl) ideaal voor bv wok formule

15839: Snackbar, nabij Zuiderpark
Den Haag. Vraagprijs € 39.500,-Randstad Horeca Makelaardij 070383.6094

15853: Cafetaria te Zaltbommel (adj
a2263) Vraagprijs invgw € 57.500
Huur € 1.450 Klaassen BV-0735216166

15921: CAFE PETIT, BRUINISSE.
HUURPRIJS PAND € 1.800, VRAA
GPRIJS OP AANVRAAG. HORECA
KAS 0649 111 649.

15934: KLAASSEN BV Cafetaria
(SCHERPE PRIJS) aan de Markt te
Arnhem (WIST1014)
15857: Restaurant, pannenkoekenh
uis of cafetaria! Een perfect invester
ingsobject met diverse exploitatie
mogelijkheden in het twee seizoene
ngebied Hermagor Presseggersee
Hermagor Oostenrijk incl. eigenaars
woning. Vraagprijs € 165.000,- Info.
www.interproject.at

15672: VMH3-3009 BarCafé Zeelst
erstr. 266 Eindh. huur€2250,- incl.
kmrverh. vrg.inv. €22.500 0655113
560

15675: VMH3-3019 CafetariaLunchr. ANNO 2014 Langstraat 46
Geldrop vrg.Inv. VOV ABéMA 0655
113560
15586: Cafetaria Oud Geffe, cafeta
ria met zitgelegenheid en hoge
omzet! Info: 073-6101090 of
HORMAX

15894: In het centrum gelegen van
Zuidwolde, deze mooie recent
geleden geopende grillroom pizzeria
" Yusuf"

15866: Café te Haps (pibe3177)
Vraagprijs O.G. € 295.000 - Invgw €
55.000 Klaassen B.V. - 0735216166

15580: Grieks eethuisje cafetaria
met bezorgdienst te Leiden. Vraagp
rijs € 39.500,-- RHM 070-3836094

15581: Grieks eethuisje cafetaria
met bezorgdienst te Leiden. Vraagp
rijs € 39.500,-- RHM 070-3836094

15746: Café in middelgr. plaats
Brabant(mikl3843) Invgw € 75.000
Huur op aanvraag. Klaassen BV073-5216166

15832: Ter overname dit mooie en
authentieke café,zaal en woning.
Traditionele inrichting straalt gezelli
gheid uit.Diverse verenigingen die
darten en biljarten.info@fleurenhore
camakelaars.nl 0650238678
15640: CAFE-TERRAS DE TYPH
OON TE GENNEP mooi cafe, mooi
terras, goede locatie INFO 0247440060 of HORMAX

15472: Unieke kans voor starter.
Café op het drukste uitgaansplein
van Amersfoort. KLAASSENBV 0650445472

15473: Prachtig Japans restaurant
Otori te koop aan De Lind te Oister
wijk. Info 013-5722844 of HORMAX

15632: (Z0536) CAFÉ
"FF
KEULE", VOERENDAAL (L.) Overn
ame € 24.500,- info@zuidveste,nl
0773545632

15516: Prachtige cafetaria Asperia
te Heestwijk-Dinter. vr.pr. invgw: €
145.000,- info: 073-6101090 of
HORMAX

15419: Op goede locatie gelegen,
regionaal bekend cafetaria met
bovenwoning te Vlissingen. RMC
0118-566666

15426: Snackbar Ceder II woonwijk
Roosendaal. Vraagprijs invgw: € 69.
000,00. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

15626: Op een steenworp afstand
van het Hof van Holland vindt u
Grand Cafe "Het Gerecht".

賣/ 購買

15876: TE KOOP . Nieuw ingerichte
snackbar lunchroom met volledige
vergunning .Gelegen in druk bezo
cht toeristengebied het Drentse
Wold . Ruime bedrijfswoning aanwe
zig 3 slaapkamers , magazijn ,
garage , ruime tuim .Fraai terras a.
d. voorzijde van het bedrijf . kijk op
www.edensmakelaars.nl voor meer
info

15952: Zeer bekend hotel-café-rest
aurant gelegen in grote stad in Brab
ant. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX

15966: UWHORECAMAKELAAR:
PIZZA PASTA CENTRUM MAASTR
ICHT VR.PR. 65,000 TEL: 06 412
68 9 68

15972: Restaurant café Het verenigi
ngsgebouw Veenhuizen Vrpr: €
325.000 k.k. GWinv: € 25.000 info.
Makelaardij HELD3R Kiek Busquet
0620060969

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer
van de advertentie in
de zoekmachine.

15594: UWHORECAMAKELAAR:
WOK RESTAURANT OMZET
BOVEN 1 x MILJOEN TEL: 0031 6
412 68 9 68

15680: Klaassen BV biedt t.o.a.
cafetaria met 40 zitplaatsen en
terras in omgeving Den Bosch.
0735216166
15602: UWHORECAMAKELAAR:
WOK ZUID LIMBURG TEL: 06 412
68 9 68

16410: HORECA ADVIES ZUID:
Meerssen-Ulestraten:
Café-ZaalRestaurant Bergrust, met terras.
043-3655533

15879: VMH-1223 Cafetaria met
hoge omzet in prachtig nostalgisch
pand.Tel.inl.Wubbolt HM 0591522944

15973: Cafe +cafetaria in Leens
ruim terras Vrpr € 215.000 k.k. Ged.
financiering is bespreekbaar. info.
makelaardij HELD3R Kiek Busquet
0620060969

15683: Het geheel kan worden geko
cht als woning waarbij de snackbar
al dan niet verhuurd kan blijven.

15693: UWHORECAMAKELAAR:
CAFETARIA CABERG VR.RP. 25,
000 TEL:0641268968

15880: VMH-1216 Cafetaria in grot
ere plaats provincie Groningen. Tel.
iml.Wubbolt HM 0591-522944

16402: VMH2-417 Casco horecap
and t.b.v. Grand café in Haaksber
gen. Huur: €.3.750,- p.m. HBC
0571-290690

Kopen/Verkopen

WWW.HORECASITE.NL
16084: Cafe de Snor met ruime
keuken aan de hoofdstraat van Nist
elrode.
info:073-6101090
of
HORMAX

15980:
CAFE-RESTAURANT
PASTA XL in Zoetermeer. Prijs en
condities n.o.t.k. Schippers Bus. Int.
070-5140063

16221: Café de Stam is gelegen
aan de Oude Binnenweg 140a Rott
erdam Centrum.

16086: Locatie 152 m2 in Zeewolde
+ terras. Casco geschikt voor cafeta
rialunchroomresto. Financierbaar!

15988: Café Biljart Schiedam te
huurpacht. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

15989: Café `t Tonnetje Numansd
orp te koop. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

16087: T.k.a CAFE-RESTAURANT
op prachtige zichtlocatie met terras.
Schippers Bus Int. 070-5140063

16000: Het gezellige gay café van
's-Hertogenbosch. Info: Hormax of
0736101090

16089: Café oom Dagobert is geves
tigd op Résidence de Leuvert. Vr.pr.
invgw: € 47.500,00 info: 073-6101
090 of HORMAX

16233: EDENS MAKELAARS .Cent
raal gelegen in het toeristische
gebied Zuid West Friesland omringd
door bos en de diverse watersportm
ogelijkheden bieden wij aan Café :
Domper in Bakhuizen . Het bedrijfsp
and met bedrijfswoning staat op een
perceel van 3000 m2 . Op dit perc
eel zijn diverse recreatieve mogelijk
heden en of bebouwing . Info 0582162423 .

16242: Compleet Restaurant (bvb
Sushi All You Can Eat wok) in Ede
420 m2 Huur €3950 pm, gdwinvt vp
€99.500

賣/ 購買
16276: Keurige cafetaria met ruime
bovenwoning. Lage overname,- en
huurprijs. Info: Horeca Makelaardij
Totaal, Geleen 06-51-169161

16337: (Z0503) CAFETARIA omge
ving grotere stad Z.O.NEDERLAND.
Inv. € 195.000 zuidveste,nl 0773545
632

16277: Schitterende cafetaria met
grote bovenwoning, terras, tuin en
garage op prima lokatie. Nadere
gegevens worden op aanvraag vers
trekt. Info: Horeca Makelaardij
Totaal, Geleen 06-51-169161

16339: Cafetaria A1 locatie stad
West-Brabant. Vraagpr. invgw: € 99.
000,00. Info: 076-5230060 bij
HORMAX.

16282: Snackbar Café 't Vosje
wordt te huur enof te koop aangebo
den.
16352: Cafetariacafé in Gelderse
grensstreek. Inv.gw: €.135.000,Pand: €.360.000,- k.k. HBC 0571290690

16315: HORECAZAKEN EU biedt
aan te Ouddorp (Z.H.) een cafetaria.
Vraagprijs: € 70.000. Huur: € 1.666.

16364: Discreet te koop broodjesza
aklunchroom Noord-Holland. Vrpr
GI € 59.500,-. Van Alkemare 0226343220

16249: Restaurant (Tapas, Sushi)
135m2 met terras & bovenwon.
prov. Utrecht huur €2837 p.m.
gdwivt €132000
15998: IN WINKELGEBIED CENT
RUM HEERLEN AANGEBODEN
DOOR KLAASSEN HORECAMAKE
LAARDIJ CAFETARIA PEEWEE.
DIT BEDRIJF HEEFT EEN VAN DE
HOOGSTE OMZETTEN IN DE
OOSTELIJKE MIJNSTREEK. OOK
GESCHIKT VOOR RESTAURANT,
WOK TO GO, SUSHI AFHAAL OF
FRANCHISE FORMULES. BROCH
URE VRIJBLIJVEND OP AANVR
AAG.

16002: CafetariaSnackbar Alkmaar
Huur € 3.260,- p.m. Vr.pr.: € 69.000,
- Eigen Horeca Makelaar 0613760
196

16006: UWHORECAMAKELAAR:
GRATIS SHOARMA PIZZA BRUN
SSUM GRATIS GRATIS TEL: 06
412 68 9 68

16016: Hotel-Café te Weelde (Belgi
ë)(adja2198) Huur € 2.685 per
maand. Klaassen B.V. - 0735216166

16017: Cafetaria te Waalwijk (adja2
264) Vraagprijs invgw € 137.500
Huur € 2.537 - Klaassen BV-0735216166

16064: MAKELAARINHORECA NL
biedt aan een mooie snackbar in
een zelfstandig gebouw op een
plein tegenover een winkelcentrum.
Vraagprijs € 65.000. John Chow: 06
51707188.

16090: VMH2-424 Cafetaria Oldenz
aal. Hoge omzet. Vr.pr.: €.148.000,Pand: €.295.000,- k.k. HBC 0571290690

16098: (Z0558) WOK WEERT DRIE
SVELDLAAN 99 WEERT naast
Golden Tulip Overn € 150.000 zuidv
este,nl 0773545632

16099: Cafetaria - Lunchroom woon
wijk Naaldwijk. Vraagprijs € 65.000,- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

16100: Cafetaria - Lunchroom woon
wijk Naaldwijk. Vraagprijs € 65.000,- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

16152: Voormalig café-restaurant
Paparazzi te Valkenswaard te huur.
Info 013-5722844 of HORMAX

16159: Café met zalen Zuid-Scharw
oude. Vrpr GI € 295.000,- T 022634
3220 Van Alkemare

16251: Cafetaria (40 m2) en terras
Utrecht met lage huurlasten €540 p.
m. geen btw v.p. gdw.invt. €85.000

16252: Compleet cafetaria 70m2 en
terras 60 m2 in provincie Utrecht v.
p. gdminvt € 97.500

16262: Eigen Horeca Makelaar 0629732420 TK Café met terras en
woning in hartje centrum van Doesb
urg.

16264: Eigen Horeca Makelaar 0629732420 Tk, Bruin Café met
terras op zichtlocatie in Neede

16265: (Z0514) CAFÉ "THOËS",
PARADE 23, VENLO. INV €19500
HPM €2800 zuidveste,nl 0773545
632

TOP PIZZERIA SHOARMA
16160: Mooiste en onderhouds vrije
pizzeria shoarma van Brabant,
enige zaak in de gemeente Laarb
eek met ruim 22.000 inwoners.
Nieuwe zaak met top inventaris en
goede omzetten.

16200: Cafetariawoonruimte Bever
wijk Vr.pr. vastgoed: € 229.000,- kk.
Eigen Horeca Makelaar NH 061376
0196

16266: Sterk in prijs verlaagd!!
Café Schatjes! super leuk (feest-)
café centrum van Lochem met ruim
terras op de gracht. Mogelijkheid
om te veranderen naar eetcafé. Bel
voor info of afspraak; Hevesta bv,
Hans J.J.M. Festen 06-53291399.

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer
van de advertentie in
de zoekmachine.

16066: Discreet t.k. Snackbar
Midden Nederland vrpr GI € 185.
000,- T 0226343220 Van Alkemare

16069: In het centrum van Leeuwar
den te huur horeca ruimte , u kunt
een 50 tal gasten ontvangen , terras
ruimte voor 16 gasten . Het bedrijf is
gevestigd in de leukste winkelstraat
van Leeuwarden landelijke verkiez
ing in 2015 , Voorheen was in het
pand een succesvolle pizzaria geve
stigd . Het pand is te huur leeg
opgeleverd of met overname invent
aris .

16250: Cafetaria (120 m2) Utrecht
terras mogelijk goede omzet vp
gdwinvt €240.000 huur €2.100 pm
geen btw.

16176: In het centrum van Meppel
is café-biljart Leentje te koop. Het
bedrijf is vrij van een brouwerij- en
automatenverplichting. Momenteel
wordt er Heineken getapt. De huur
is slechts € 1.395,-- per maand ex.
btw. Info: www.axxentus.nl en tel.
0548-613703.

16219: Café-Slijterij te Lottum (pibe
3180) Prijs OG + invgw € 569.000 Klaassen B.V. - 073-5216166

16270: Te koop aangeboden dit
prachtige, zeer goed renderende
cafe "Vrienden van de Hoeck" te
Bodegraven. Al bijna 10 jaar draa
ien de huidige uitbaters dit cafe met
zeer veel plezier. In de wijde omtrek
is dit zeer gezellige cafe zeer
bekend. Wegens dubbele zaken
hebben beide uitbaters besloten dit
mooie cafebedrijf te verkopen. Hoge
omzet. Koopsom in overleg.

16316: Café Klein Antwerpen te
Knegsel te koop. Vraagprijs €465.
000 k.k. Info 013-5722844 of
HORMAX

16326: cafe de korenbeurs wagenin
gen markt 1113 wageningen. De
korenbeurs behoord tot de oudste
cafe's van wageningen. Het is geve
stigd op de markt. Het sfeer volle
bruine cafe beschikt over ruim 40
zitplaatsen,tevens is er een groot
terras. Ook is er een grote keuken
aanwezig met diverse apparatuur.
Naast het cafe is er ook een zaaltje,
deze kan voor diverse doeleinde
worden gebruikt. In het cafe worden
diverse competities gespeeld, name
lijk biljarten en darten. Ook klaverja
ssen en jokeren zijn wekelijkse even
ementen. Boven het cafe is een
bedrijfswoning, verder wordt er nog
een woonhuis en diverse kamers
verhuurd. Deze inkomsten dekken
een groot deel van de huur. Hein
eken is eigenaar van het pand, daar
dient ook de drank bij worden afgen
omen. Een goed lopende zaak met
nog veel mogelijkheden. wij willen
niet dat u zonder afspraak onze
zaak komt bezoeken, als klant bent
u natuurlijk altijd welkom.

16327: HORECA ADVIES ZUID:
Wittem:Eetcafé Wehner-van Os.
Onroer.goed, café met terras. 0433655533

16334: VMH3-3001 Prachtig Grand
café- Rest.+won. Belgie pr.inv.
€198.000 Huur €2.000 ABeMA
0031-655113560

16365: HCR De La Poste Ootmar
sum. Royaal horecapand met café
restaurant, 2 terrassen en 13 hotelk
amers te koop. www.klaassenbv.nl.
Bel 0655398064

16367: CAFE-CAFETARIA-ZAAL
LEONITA, LEPELSTRAAT. Ged.
fin. mogelijk. Info HorecaKas 0649
111 649

16368: Klaassen BV t.o.a. Wok
Waalre, 250 zipl., nabij EindhovenV
eldhovenValkenswaard. Info: 06200
02530
16373: Lunchroomijssalon en snack
bar A1-locatie Purmerend. Vrpr GI €
69.500,- T 0226343220 Van Alkem
are

16381:
Horecapand
centrum
Arnhem, bijna naast het Musis
Sacrem (de Schouwburg van Arnh
em) en het winkelgebied, laatst in
gebruik als sushi zaak, volledig inst
apklaar! Geschikt voor vele formul
es! Het pand meet ca. 320m2! Bel
voor een afspraak met Hevesta bv
06-53291399

Cafetaria teab
16382: Cafetaria in het centrum van
Spijkenisse. Binnen 48 zitplaatsen.
Buiten een klein terras aanwezig.
Een grote koelcel en vriescel is
aanwezig. Momenteel een dagzaak.
16335: VMH3-3017 Cafetaria-Snac
kbar regio Landgraaf inv. prijs op
aanvraag Huur €1400 ABéMA 0655113560

16394: Eigen Horeca Makelaar 0629732420 TK Grand-Café met
terras in het centrum van Ede.
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Executive chef Frank
Broenink enthousiast over
Online-Labelling.com

‘Dit HACCP-systeem heeft echt alleen maar voordelen’

厨师长Frank Broenink对Online-Labelling.com赞许有加
“这一HACCP系统的确只有好处”

海牙NH酒店毗邻该市的世贸中心，从这里能看到这座
城市壮丽的景色，不远处就是各政府大楼和商业区。
组织上的事务和具体工作让Frank Broenink忙得不可
开交，比如早餐、午餐、晚餐和宴会等。“我们的酒
店有205个房间，11个宴会厅，可容纳250位客人就
餐。你可以想象从早到晚厨房一片忙碌的景象。”厨
师长说。
22 - Asian Horecavizier december 2015

Het hotel NH Den Haag ligt naast het World Trade Center
in Den Haag. Het heeft een grandioos uitzicht over de stad
en ligt op korte afstand van zowel de overheidsgebouwen
als het zakendistrict. Frank Broenink heeft er zijn handen
vol aan de organisatie en realisatie van o.a. het ontbijt, de
lunch, het diner en de banqueting. “We zijn een hotel met
205 kamers, 11 banqueting zalen en een capaciteit van
250 dinerende gasten. Je kunt je voorstellen dat het van ’s
ochtends vroeg tot ’s avonds laat een drukke bedoening is
in de keuken,” aldus de executive chef.

Redactie 编辑推荐
正是因为Broenink的厨房有那么多不同
的事务，除了固定了白衣厨师队伍，还
有许多兼职人员和实习生参与工作。所
以采用一个值得信赖的、无懈可击且
易于使用的HACCP（危害分析重要管制
点）系统是非常重要的。在过去的十年
里，食品信息粘胶标签致力于设计及提
供最佳质量的HACCP标签，特别注重效
率和成本效益，导致了这个全能图标粘
胶标签程序由两种粘胶标签组成，覆盖
了厨房的全部需求。这种已获得技术
专利的不干胶标签以图标为主，可以
在任何（国际）环境中使用。OnlineLabelling.com是一个解决符合HACCP所
制定的高效率、适应性强且具有成本效
益、越来越高要求的方案而带来的副产
品。这项在线解决方案在HACCP的执行
过程中带来了一个小小的变革，因为它
是出于厨师的意愿而创制的，而不是相
反的情况。这才称得上是一个好消息！

Juist, omdat er in de keuken van
Broenink zoveel verschillende activiteiten
plaatsvinden en er, naast de vaste witte
brigade, altijd veel parttimers en stagiaires
aan het werk zijn, is het belangrijk
over een betrouwbaar, waterdicht en
gebruikersvriendelijk HACCP-systeem te
beschikken. De laatste 10 jaar heeft Info
Foodstickers haar inspanning gericht op het
ontwerpen en leveren van de beste HACCP
stickers waarbij de nadruk duidelijk lag
op efficiency en kosten effectiviteit. Dit
resulteerde in het PictogramSticker4All
programma dat bestaat uit 2 stickers die
alle behoeften in de keuken dekken. Deze
gepatenteerde stickers zijn gebaseerd
op pictogrammen en inzetbaar in elke
(internationale) omgeving. OnlineLabelling.com is een spin-off gebaseerd op
de behoefte aan hoog effectieve, aanpasbare
en cost effectieve oplossing voor de steeds
strenger wordende HACCP eisen. Deze
online oplossing heeft een kleine revolutie
veroorzaakt in HACCP handhaving omdat
het door de chef naar de eigen hand te zetten
is, in plaats van anders om. Dat is goed
nieuws!

Helder en efficiënt systeem

“We zijn anderhalf jaar geleden begonnen
met het testen van het allereerste
codeersysteem van Info Food Stickers.
Hoewel het concept destijds nog niet
helemaal uitontwikkeld was, zag ik er wel
al meteen veel potentie in. We hebben veel
overlegd met de bedenker Paul Duijnstee
en zijn softwarespecialist Peter Huisman en
zo ontstond Online-Labbeling.com. Sinds
november hebben wij hier het systeem
volledig geïmplementeerd in onze keuken
en daar zijn we serieus erg gelukkig
mee. We maken gebruik van een online
omgeving, voeren onze gegevens in en
printen het gewenste aantal stickers uit. We
creëren zo geen waste en voldoen op zeer
eenvoudige manier aan alle HACCP eisen.
Als chef zie ik nu in één oogopslag wie
welk product gemaakt heeft, ook na lange
tijd nog, want de voorbedrukte stickers zijn
warmte- en koude resistent en blijft goed
plakken. Keukenmedewerkers hoeven niet
meer te schrijven en de allergeneninformatie
staat er ook keurig op. In geval van het
invriezen van grote hoeveelheden bouillon
en pastasaus is het immers belangrijk
dat ik ook na twee maanden nog precies
kan herleiden wat er in zit. Erg prettig
aan dit unieke systeem vind ik ook dat je
niet geketend zit aan een vaste prijs en je
geen basis unit hoeft aan te schaffen. Je
aanloopkosten zijn erg laag. Het is nu de
bedoeling dat er binnenkort nog twee andere

hotels binnen NH aangewezen worden
Online-Labelling.com een periode te gaan
testen. Welke dat zullen zijn, is nog niet
bekend.”

Prima match

Net zoals het de missie is van OnlineLabelling.com de beste leverancier te zijn
van online HACCP gerelateerde codeer
oplossingen, zo is Frank Broenink er
alles aan gelegen de gasten van Hotel
NH Den Haag op het gebied van food
& beverage volledig op hun wenken
te bedienen. “We hebben natuurlijk
vooral veel te maken met zakelijke
gasten. Zelf houd ik enorm van mooie
gerechten met verse ingrediënten gemaakt
en van een huiselijke presentatie. Naast
onze gewone kaart hebben wij ook nog een
specialiteitenkaart met daarop verassende
gerechten. Zoals mijn versie van een salade
Caprese staat er op, bijvoorbeeld. Met drie
verschillende soorten tomaat, verschillende
tomaatstructuren, gemarineerde mozzarella
en een gel van basilicum trekken we deze
klassieker helemaal naar deze tijd. Voor
de rest staat er op deze kaart gerookte
kweekpaling met wakame en schuim van
rode biet. Maar ook een eend, op lage
temperaturen gegaard, met rozemarijn en
sinaasappel, geserveerd met mini broccoli,
knolselderijpuree en polenta. En we hebben
ook rode mul met coquilles met pompoen
en ragfijn gesneden peul en witte wijnsaus,
afgemaakt met gerookte olijfolie. Ik houd
wel van een beetje avontuur op het bord,
zeg maar.”
Meer weten?
Zie: www.online-labelling.com

清晰
又有效的系统
“我们于一年半前就开始了试验食品信
息粘胶标签的首批编码系统。尽管当时
这个概念尚未完全充分开发，但是我立
刻看到了它具有很大的潜力。我们与创
意者Paul Duijnstee 和他的软件专家
Peter Huisman进行了多次磋商，于是
就有了Online-Labbeling.com。自11月
以来，在我们的厨房里全面实施了该系
统，并对此感到非常
满意。我们使用在线
环境，输入数据，如
数打印出所需的标
签，以这种简单的方
式做到不浪费，且
符合HACCP 的所有
要求。作为主厨，
我现在一眼就能看
出是谁做的哪个产

品，即使过了一段时候之后仍一目了
然，因为预先印好的标签既耐热又耐
冷，并且粘贴得很牢固。厨房的工作人
员不必再用笔来书写，过敏原信息也标
志得清清楚楚。如果需要冷冻大量的汤
汁和意面酱，那么重要的是在两个月以
后仍然可以准确地识别其中究竟有哪些
成分。我认为这个独特的系统还有一个
非常不错的地方就是你不会被拴在一
个固定的价格上，不必订购一个基本单
位，因此启动成本非常低。当前的计划
是再选另外两家NH连锁酒店于近期内开
始对Online-Labelling.com进行一个阶
段的测试。具体哪两家尚未知晓。”

完美的匹配
正如Online-Labelling.com 的使命是
成为在线HACCP 相关编码解决方案的最
佳提供者，Frank Broenink同样意识
到为海牙NH酒店的客人在饮食方面充
分满足他们的各种需求是至关重要
的。“我们当然
主要和商务客人
打交道，我本人
就非常喜爱用新
鲜食材烹制的菜
肴以及家庭式的
展示。除了常规
菜单，我们还有
特色菜餐单，上面
有给人带来惊喜的
菜肴，例如我做的
卡普雷塞沙拉，选
用三种不同的西红
柿，不同口感的西
红柿，腌制过的意
大利干酪，以及九
层塔冻胶，我们使
这道经典菜肴完全时
尚化。除此，这份餐
单上有熏鳗
鱼配海带芽和甜菜根
泡沫，还有用迭迭香和橙子，用低温慢
熟的鸭子，佐以小椰菜、根芹菜泥和玉
米泥。我们还有红鲻鱼和扇贝，配南瓜
和切碎的豆荚以及白葡萄酒汁，淋上烟
熏橄榄油。我喜欢在餐盘上探险，可以
这么说吧。”
更多信息？
请浏览：www.online-labelling.com
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Browning Spray

Hendi Sous-vide nu ook verkrijgbaar in GN 2/3

Het Sous vide Systeem van Hendi heeft nu ook een klein broertje, de Sous
Vide GN 2/3. Met de Sous Vide wordt vacuüm verpakt voedsel gegaard in
een waterbad op een exact gecontroleerde temperatuur. De constante lage
temperatuur zorgt voor een gelijkmatig bereid product. Je kunt alles bereiden;
vlees, vis, groente en zelfs vruchten. Eén van de belangrijkste voordelen van
sous-vide garen is het behoud van smaken, sappen, vitaminen en mineralen. Het
product blijft smaakvol, zacht en sappig met een minimaal verlies aan volume.
Bovendien wordt het product beter houdbaar doordat het luchtdicht verpakt is.
In de Sous Vide Systemen van Hendi kunnen zowel één persoons porties als
één grote hoeveelheid gegaard worden. De Sous Vide Systemen van Hendi zijn
ideaal voor à la carte restaurants. Je kunt voedsel al bereiden voor de piekuren.

De groothandel LuJaBa introduceert dit najaar
de Browning Spray. Dit is een natuurlijk
bruinkleuringsproduct, dat na verhitting
levensmiddelen voorziet van een mooie bruine
kleur. De bruinkleuring door Browning Spray is
een gevolg van een Maillard-reactie, ook wel
niet-enzymatische
bruinkleuring genoemd.
Browning Spray reageert,
zoals de reducerende
suikers, met de aminozuren
en vormt hierbij onder
invloed van verhitting zijn bruine
kleur. Browning Spray werkt
uitstekend in elke oven, zelfs in
de magnetron. De bruiningsreactie
start bij een temperatuur van
ongeveer 52°C.

Meer informatie op www.hendi.eu/slowcooking

Gepaneerde Frikadel

Meer informatie:
www.lujaba.nl
Opnieuw een overheerlijke introductie van Vanreusel exclusief voor de horeca. De Gepaneerde Frikandel is een combinatie
van een heerlijke frikandel in het krokante jasje van de kroket. De Gepaneerde Frikandel is op basis van de Frikandel Best
Bite die onlangs door het Centrum voor Smaakonderzoek (CSO) als lekkerste is getest onder 7 horeca A-merkfrikandellen.
De Gepaneerde Frikandel is een 100 grams horecaproduct waarmee u zich kunt onderscheiden en waar klanten voor terug
komen. Verkrijgbaar bij elke horecagroothandel in dozen van 20 stuks.
Meer informatie: www.vanreusel.nl

Wat is VITO®?

VITO® is een frituuroliefilter systeem dat hete
olie en vet kan reinigen. Het doet de levensduur en
houdbaarheid van frituurolie en vet toenemen. Dat is de
reden dat het verbruik halveert. VITO® bespaart ook op
dure arbeidstijd. U hoeft niet te wachten totdat de olie/
vet afgekoeld is. U kunt in de hete olie veilig filteren.
Filteren met VITO kost slechts een paar
minuten om de olie/ vet te reinigen en
u hoeft er niet bij te blijven staan
wachten. Dagelijks filteren
met VITO® vertraagt het
afbraakproces, de aanmaak
van zuren en de accumulatie
van acrylamides. Het
garandeert daarom de
smaak en kwaliteit van
gefrituurde producten
voor een langere tijd.

Stalen en keramische
messen vlijmscherp
De Ceramic+Steel 700 van Chef’sChoice U.S.A. slijpt
met 100% diamanten, het hardste en meest duurzame
slijpmateriaal ter wereld. Je stalen messen slijp je in
fase 1 en je keramische messen slijp je in fase 2. In
fase 3 polijst je alle messen en ontstaat een tweevoudig
schuin aflopende messnede van 15˚ die sterker en
duurzamer is. Tevens gebruik je fase 3 voor het slijpen
van gekartelde messen. De precisie-geleidingen in elke
slijpfase handhaven eenvoudig de juiste slijphoek.
Ontworpen en gemonteerd in de U.S.A.
Meer informatie: www.chefschoice.nl

Meer informatie:
www.vito.ag

KoelStick een
geheel nieuwe
manier om uw
wijn koel te
houden
De jonge frisse onderneming
KoelCompany biedt door middel van
de KoelStick een geheel nieuwe manier
om uw wijn koel te houden en zorgt
voor een nieuwe beleving aan tafel. De
KoelStick bestaat uit een rvs-staaf met
daarin een koelgel, daarnaast beschikt
de KoelStick over een schenktuit om
het schenken te vergemakkelijken.
Met vele enthousiaste klanten bij
verschillende horeca gelegenheden
brengt de KoelStick het bewijs dat het
eenleuke bijdrage is in de Horeca. Ook
is de KoelStick verkrijgbaar als
relatiegeschenk in combinatie met een
fles wijn en wat zoetigs.
Meer informatie:
www.koelcompany.nl

Royal Brackla

De combinatie van gemoute gerst van de hoogste
kwaliteit, het zuivere water van de Cawdor Burn-bron
en een zorgvuldig en langzaam distillatieproces maakt
de Royal Brackla een uitzonderlijke luxewhisky. De
hoge, traag werkende distillatiekolommen zorgen
dat de alcohol en het koper langdurig met elkaar in
contact zijn, wat de spirit zuivert van zwaveltoetsen.
De Royal Brackla rijpt op eenmalig gebruikte PX- en
Oloroso sherryvaten. Dit alles maakt de whisky rijk en
fruitig, met een vol en krachtig karakter. Neus: zacht
en loofrijk, geparfumeerde florale noten, amandelen,
dadels en walnoten. Smaak: verfrissend loofrijk, met
een mooi afgerond floraal karakter dat zowel fruitig als
kruidig is. Body: rijk en robuust. Afdronk: uitermate
aangename, lange afdronk, met rijpe sherry aroma’s.
Meer informatie: www.bacardilimited.com

Ze zijn er, voorgesneden Bake Off
Ciabatta
broodjes voor de Horeca
De natuur-gerezen Ciabatta is al jaren een succes in Nederland. Artisanaal en rustiek,

handgevormd brood. Specifieke smaak, een heerlijke geur en een krokante bite. Een
knapperige korst met een veerkrachtige, open structuur van het natuurlijke volledig
e-nummer vrije brood. Het open kruim geeft zijn smaak onmiddellijk vrij en maakt
het broodje uitstekend geschikt voor horeca doeleinden. Het brood is gemaakt met
grondstoffen van een natuurlijke oorsprong, geselecteerde Durum tarwe, welke een
zeer hoog gehalte aan gluten en eiwitten kent. De broden worden na een rijsproces van
24 uur op een stenen vloeroven voor 80% afgebakken.
Met een speciaal vlijmscherp mes worden de broodjes
na het voorbakken direct voorgesneden en wordt
het voorgesneden bake off broodje bevroren
afgeleverd. Nog 8<>10 minuten in de oven
en is het voorgesneden broodje klaar om
te beleggen. Prijstechnisch geen nadeel
omdat een en ander is ingebouwd in het
productieproces wat al aanwezig was.
Meer informatie: www.patisserieunique.nl
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GGM Gastro International GmbH
Horeca apparatuur voor bodemprijzen

GGM Gastro国际有限公司
价格低廉的餐饮设备

坐落在离Enschede不远处国境线附近的GGM
Gastro国际有限公司：计划整体设计装修餐饮厨
房，又不希望超出预算者的朝圣之地。参观一下
宽敞得令人惊叹的展厅不愧为明智的措举。在
GGM Gastro，您将找到所需的一切，当然还有说
荷兰语的销售顾问为您服务。
Of u nu een pizzeria gaat beginnen, een
restaurant met een aantrekkelijke wokformule,
een ijssalon of een saladebar: bij GGM Gastro
hebben ze echt alles om een grandioos succes
te maken van uw horecazaak. Ook als u geen
startende ondernemer bent, maar wel op
zoek bent naar bijvoorbeeld een voordelige
combisteamer, koffieautomaat, professionele
wasmachine of snelvriezer bent u aan het juiste
adres bij dit bedrijf. U kunt uw geld maar
één keer uitgeven en wilt dus zo voordelig
mogelijk uit zijn en toch prachtige apparatuur
in huis halen. Hier in Duitsland snappen ze
dat als geen ander en u kunt er dus terecht
voor kooktoestellen, roestvrijstalen meubels,
keukenapparatuur, vitrines, koelapparatuur en
was- en spoelapparatuur voor zeer lage prijzen.
GGM Gastro kan zulke extreem lage prijzen
hanteren, omdat het bedrijf grootschalig
inkoopt en bovendien kiest voor een kleine
winstmarge. Het tweede pand is sinds kort in
gebruik en dient alleen als opslagplaats. Goed
om te weten is dat 95% van de producten
die u aanschaft bij deze kanjer, in Europa
geproduceerd is.

Goedkoopste aanbieder

GGM Gastro International GmbH is
allesbehalve een eendagsvlieg. Het bedrijf
vierde het afgelopen jaar zijn 10-jarige
jubileum en is actief in maar liefst 15
verschillende landen. Bewapend met de
missie om permanent de goedkoopste
aanbieder op de markt te zijn met de beste
prijs-kwaliteitverhouding, timmert het
bedrijf hard aan de weg. Kom gerust eens
kijken in de uitgebreide showroom van ruim
1200 vierkante meter in Ochtrup. Natuurlijk
kunt u desgewenst uw bordenwarmer,
deegkneedmachine, wijnkoelkast,
wandafzuigkap, warmhoudvitrine of
inductiewok ook online bestellen via de
vernieuwde webshop. Hoewel u er dan zeker
van kunt zijn dat alles keurig voor u wordt
geregeld, is er ook een nadeel. En dat is? U
ontzegt uzelf een inspirerend uitstapje en
de mogelijkheid om op nog betere ideeën te
komen. U bent welkom op werkdagen van 8.30
tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 uur. Dit kan
zowel op afspraak als spontaan. Voor meer
informatie, zie: www.ggmgastro.com

Net over de grens bij Enschede, is GGM Gastro
International GmbH gevestigd: het walhalla voor
iedereen die een horecakeuken volledig wil inrichten
en daar absoluut geen cent te veel voor wil betalen.
Wie slim is, brengt een bezoek aan de verbluffend
ruime showroom. Bij GGM Gastro vindt u alles wat u
nodig hebt en wordt u gewoon te woord gestaan door
een Nederlandse verkoopadviseur.
无论您要开一家披萨饼店，
或有吸引力的华锅餐厅，冰
激凌店，还是沙拉吧：GGM
Gastro真正具备能够给您的
餐饮企业带来巨大成功的一
切。即使您不是一位刚起步
的企业家，而是比如在寻找
一种价格实惠的组合烤箱，
咖啡机，专业洗涤机或速
冻冰箱等，这家企业也正
是您要寻找的地址。既然
钱只能花出去一次，您一
定希望能够以最小的开销
购进精美的仪器。这家坐
落在德国的企业也是这么
理解的，所以您可以在此
以非常优惠的价格购买炊
具、不锈钢陈设、厨房用具、橱
柜、制冷设备，以及洗涤和冲洗设
备等。GGM Gastro之所以能够掌控
如此低廉的价格，是因为该公司大
规模地采购，以及选择低额利润的
结果。前不久，第二座企业大楼也

已经投入使用，但仅作为仓库。另
外，必须要说明的是您在这家杰出
企业所购置的产品中，95%都是在
欧洲生产的。

价格最优惠的供应商
GGM Gastro国际有限公司绝非昙
花一现。去年，该公司庆祝了成立
10周年，并且活跃于15个不同的国
家。该公司以成为市场上永久性价
格最优惠、最佳性价比的供应商为
使命，取得了相当可观的业绩。请
随意到位于Ochtrup的1200平方米
展厅看看吧。当然，您同样可以通
过网店在线购买餐具加热器、和面
机、葡萄酒冰柜、墙壁油烟机、保
温柜或感应炒锅等产品。尽管您可
以确信一切都为您安排妥当了，但
是也有不利的一面。那是什么呢？
您失去的是一次将给您带来更好创
意的灵感之行。欢迎在每个工作日
的8.30到12.30与13.30到17.30之
间光临展厅，预约或即兴均可。
更多信息请查阅：
www.ggmgastro.com
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www.horecagigant.nl
Alles vind je op de nieuwe website van
www.horecagigant.nl
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Je kunt er niet omheen!
altijd gigantische deals, kwaliteit en goede service

www.horecagigant.nl

powered by

Meer info tel. 010 - 466 11 11 • www.bouterenkok.nl • www.horecawebsales.nl
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UW DESSERTBUFFET RIJKELIJK AANGEKLEED MET DE LEKKERNIJEN VAN PATISSERIE UNIQUE
TEGEN DE MEEST VOORDELIGE PRIJZEN!

i

60 GRAM

i

MINI APPELPUNT

i

Ø 4,5 - 4 CM HOOG - 28 GRAM

4,5x4,5x2,8 CM - 50 GRAM

FRAMBOZEN CHEESECAKE

i

AARDBEIEN-GEBAKJE

i

IJSCREAM MACARON

i

5x5x4 CM [LXBXH] - 55 GRAM

Ø 3,5 CM - 20 GRAM

5x5x4 CM - 50 GRAM

AARDBEI PLAATCAKE

i

EXOTISCH-GEBAKJE

i

AMANDELBOLLETJES

i

5x5x4 CM [LXBXH] - 45 GRAM

Ø 3,5 CM - 20 GRAM

FRAMBOZEN-GEBAKJE

i

ART DECO PETIT FOURS

i

5x5x4 CM - 70 GRAM

APPLE CRUMBLE

Meer informatie over de producten en voordelige prijzen?

5x5x4 CM [LXBXH] - 45 GRAM

Ø 3,5 CM - 20 GRAM

PETIT FRANCAISES

i

Ø 3,5 CM - 20 GRAM

SALTED CARAMEL SOESJES

Meld u zich aan als nieuwe relatie op onze website Patisserie Unique.nl en kunt u hier alle producten en inkoopprijzen beoordelen.
Een bemonstering van onze producten? Het brengt u alles en kost u niets!
Neem contact op met onze verkoop-binnendienst: tel. 035 588 23 95 of info@patisserieunique.nl

Chafing dish GN1/1 - met deurrolkap

€ 198,90 € 89,90*

WOK-Fornuis - 4 branders (72 kW)

€ 8.778,90 € 3.989,90*

slechts

€ 119,90*

slechts

€ 36,90*

Inductie kookplaat WOK (3,5 kW)

€ 387,90 € 175,90*

Bezoek ons
ons ook
ook eens
eens
Bezoek
in onze
onze 1.800m²
1.800m² grote
grote showroom.
showroom.
in

