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Trefwoord(en)

台湾酒楼打破传统中餐的老土形象

抓住刀柄！
Advertentienr HorecaVizier 

Zoeken in aanbod

Ter overname Sushi Centrum
A'dam
17021: Trendy Sushi restaurant
gelegen op een karakteristieke plek
in het historische centrum van
A'dam. Drukke route tussen de dive
rse bezienswaardigheden o.a. het
Anne Frank huis en de Dam. Mooie
omzet en prettige huur. Opp. circa
45m2 bg en een opslagkelder. Turn
key met afhaal & bezorgservice. Vr.
Pr. € 149.000. Info: jaspervunder
ink@rodenburg.nl
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位于兹沃勒Luttekestraat街的“台湾
酒楼”成功打破了传统中餐的老土形
象。Frank Chan和太太Aida Widjojo以
其菜单上满满的中国各主要菜系口味纯
正的精美菜肴，热情周到的服务，以
及装饰高雅的餐厅，展示了如何在荷兰
的中餐馆也能品尝到令人惊叹的美味佳
肴。“我们希望客人们在这里体验到创
新和传统的完美结合。”Frank Chan说
道。

Prachtig restaurant ter overname
in het populaire A'dam-Oost
17024: Gelegen nabij de Amstel in
A'dam Oost met een riant terras aan
de voorgevel. Puur, vol van smaak
en gemaakt van de mooiste produc
ten is het credo van de uitbater.
Begane grond circa 140m2, ruim 55
couverts, half open keuken en
kelder op stahoogte. Deze locatie
biedt een scala aan mogelijkheden.
Huurpr. € 1720 p.m. Overnamepr. €
139.000. Info: jaspervunderink@
rodenburg.nl
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Restaurant Taiwan in de Luttekestraat in Provincie
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Trefwoord(en)
Princen将改变传统的啤酒市场

Advertentienr
HorecaV
Goed nieuws: Princen Bier is afgestapt van het
traditionele denken en werken.
De brouwer gaat rechtstreeks
Advertentienr
HorecaVizier
bier leveren tegen eenAantekeningen
normale bierprijs. “Wij doen niet aan tussenhandel en iedereen – horeca, cateraar en
Advertentienr
HorecaVizier
Advertentienr
slijterij
- kan voortaan een echt HorecaVizier
lekker pilsje drinken voor een gelijke prijs,” aldus Mark Schneider.
Zoek
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好消息：Princen啤酒厂告别了传统思维和工作方式。该酿酒商将以标准价格直接提供啤
酒。“从现在起，我们不通过经纪商，而是以同样的价格直接向餐饮业和酒类零售商提供真正
可口的啤酒。”Mark Schneider说道。

Mo-Jo Amsterdam
1

16064: MAKELAARINHORECA NL
biedt aan een mooie snackbar in
een zelfstandig gebouw op een
plein tegenover een winkelcentrum.
Vraagprijs € 30.000. John Chow: 06
51707188.

阿姆斯特丹Mo-Jo日式餐厅
Ondernemer Bin Yu is voorzitter van de Vereniging Chinese Horecaondernemers en eigenaar
van drie vestigingen van Mo-Jo, een succesvolle all you can eat-formule. Gasten mogen zich
voor een vriendelijke prijs tweeënhalf uur tegoed doen aan sushi en warme Japanse gerechtjes. “De vestigingen in Helmond en Tilburg liepen uitstekend en, met de wetenschap van het
groeiend toerisme in de hoofdstad, durfden we het aan om ook een restaurant in de hoofdstad te
openen,” vertelt Yu.

Advert
Advertenties
Advertenties
Advertenties

创业家俞斌是荷兰中饮公会主席，也是成功经营任食模式Mo-Jo餐厅三家分店的
老板。客人可以在两个半小时之内自行选食寿司和其它日式热菜，而且价格适
15998: MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ TE
KOOP CAFETARIA PEEWEE
HEERLEN. HOGE OMZET.

16986: Langeweg (NB) Eeterij
Feesterij De Droom. Vlakbij de A16
aan de N285. Een mooi bedrijf met
café-restaurant, cafetaria, zaal en
een groot terras. INFO: Klaassen
horecamakelaar Berrie van Hoof
GSM 06-20004868

中。“Helmond和Tilburg的两家分店生意都非常好，我们了解到首都日益发展的旅游
业，于是也敢于在这里开一家餐厅。”俞先生说。

Airconditioners en luchtgordijnen
scheppen een beter werkklimaat!
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Nieuwe Hygiëne-werkboek

最新工作卫生手册

België Prachtig KASTEELHOTEL 32 kmrs.

Rest. terras, zalen + woonhuis + boerderij hoeve Maaseik Kapelweg
60 uniek object, prima omzet Perceel 25000 m2 aandelen transactie.
ex.schuld
Te betalen prijs invt.+ O.G. €1.990.000,--

ROERMOND H. Geeststraat 27 6041GB

Rest. “Het Gerecht” Centrum 48 zitplaatsen + Terras, centrum, prima
omzet. Bovenwoning met vrije opgang 2 verdiepingen. Woonkamer
keuken en 4 slaapkmrs. Perceel opp. 117 m2
Vraagprijs totaal O.G. € 398.000,-- k.k.

ECHT Stationsweg 4 HOTEL/B&B 7 kmrs.
recent vernieuwd. Rest. terras, zaal + bungalow.
Tegenover station Perceel opp. 715 m2 .
Vraagprijs totaal O.G. € 467.000,-- k.k.

Regio Tilburg/Eindhoven Partycentrum

800 m2 met zalen, groot terras en woonhuis. toeristisch gebied.
Perceel opp. 1700 m2
Vraagprijs totaal O.G. € 549.000,-- k.k.

从2016年4月1日起，新
的卫生条例开始生效。
为了帮助餐饮业执行新
的卫生法规，餐饮业联

BORKEL Mgr. Kuypersplein 14 5663BJ

GELDROP Hoog Geldrop 158 5663BJ

Café zaal “Zes Gehuchten” met bovenwoning
Geschikt voor diverse invullingen, winkel e.d.
Achterdeel 140 m2 Perceel opp. 280 m2.
Vraagprijs totaal O.G. € 359.000,-- k.k.

Cafetaria – terras met ruim woonhuis en tuin. Geschikt voor diverse
invullingen, winkel e.d. Uitbreiding mogelijk. Perceel opp. 1700 m2.
Vraagprijs totaal O.G. € 467.000,-- k.k.

MAKELAARDIJ ABéMA VASTGOED BV
Jos Buijtels Rijnstraat 12 Eindhoven
06-55113560 Info@abema.nl

合组织在2016年3月15日
推出一本具有实用价值
的卫生工作手册。会员
价格10欧，非会员价格
20欧。
Met behulp van dit werkboek, kunnen
de horecaondernemers op eenvoudige
wijze de HACCP-beginselen toepassen en
voldoen ze aan de nieuwe wettelijke eisen.
Het bezit van de nieuwe hygiënecode is
niet verplicht. Ondernemers dienen echter
wel te kunnen aantonen dat ze volgens de
nieuwe regels werken. Met dit werkboek
kunnen de ondernemers laten zien dat ze
volgens de nieuwe eisen voedsel bereiden.
Indien u dit werkboek wilt bestellen, neem
contact op met Horeca Alliantie partners:
Vereniging Chinese Horeca Ondernemers
(www.vcho.nl) of Nederlands Horeca Gilde
(www.horecagilde).

Colofon
Asian Horecavizier is een uitgave van Uitgeverij
Vizier en verschijnt 3 keer per jaar.
Verschijningsdatum nummer 18
Week 31
Deadline nummer 18 (advertenties)
14-juli-2016
Deadline nummer 18 (persberichten redactie)
30-jni-2016
Redactie- en correspondentieadres:
Uitgeverij Vizier
Da Costalaan 15
1985 AJ Driehuis
Tel: 023-5493790
Email: info@uitgeverijvizier.nl
Internet: www.asianhorecavizier.nl
www.uitgeverijvizier.nl
Uitgever
Wim Wamelink
E-mail: ww@uitgeverijvizier.nl
Bladmanagement
Marc Mentink
Tel: 023-5393660
Email: marc@uitgeverijvizier.nl
Ronald Koks
Tel: 023 - 53 95 838
E-mail: ronald@uitgeverijvizier.nl

Per 1 april 2016 is de
nieuwe hygiënecode
voor de horeca van
kracht. Om ervoor te
zorgen dat horecabedrijven kunnen voldoen
aan de nieuwe hygiënewetgeving geven
Horeca Alliantie partners per 15 maart 2016
een praktisch, voordelig
Hygiëne-werkboek
HACCP uit. Leden van
deze organisaties betalen
€10,- per boek en nietleden €20,- per boek.
此卫生工作手册可以帮助餐饮业工作
人员，按照新的规定，做好厨房卫生
工作。在卫生局来检查时，您可以出
示此书，以证明您已经按照新的卫生
守则在办事了，并就不会因为没有新
的卫生手册而被罚款。
如果您想订购此手册，请联系餐饮业
联合组织成员：回中饮公会
(www.vcho.nl) 或 Nederlands
Horeca Gilde (www.horecagilde)。

Opmaak en vormgeving
Marco Huijbertsen
E-mail: marco@uitgeverijvizier.nl
Redactie
Monique Peereboom
VCHO, Cnd Talenservice en W. Oomen .
Informatie
Asian Horecavizier is een gratis uitgave van
Uitgeverij Vizier. Asian Horecavizier is een blad
voor de Aziatische horeca ondernemer en wordt
tweetalig uitgegeven. Wenst u Asian Horecavizier
ook gratis te ontvangen,
heeft u vragen of wilt u een advertentie plaatsen
neem contact op via onderstaande gegevens:
info@uitgeverijvizier.nl tel: 023-5493790
Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
van Uitgeverij Vizier BV zijn van toepassing de
voorwaarden zoals u die kunt vinden op
www.horecavizier.nl.
Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud
is niet toegestaan, mits met bronvermelding en
schriftelijke toestemming. Hoewel aan de inhoud
van deze publicatie de uiterste zorg is besteed,
kunnen er onjuistheden en/of onvolledigheden in
voorkomen. De uitgever aanvaardt daarvoor geen
aansprakelijkheid.

Asian Horecavizier april 2016 - 3

Redactie 编辑推荐

Restaurant Taiwan doorbreekt
oubollig imago van ‘de Chinees’
‘We geven onze gasten graag gerechten met verhalen’

台湾酒楼打破传统中餐的老土形象
“ 我们乐意为客人呈上有故事的菜肴”

位于兹沃勒Luttekestraat街的“台湾酒楼”成功打
破了传统中餐的老土形象。Frank Chan和太太Aida
Widjojo以其菜单上满满的中国各主要菜系口味纯正
的精美菜肴，热情周到的服务，以及装饰高雅的餐
厅，展示了如何在荷兰的中餐馆也能品尝到令人惊叹
的美味佳肴。“我们希望客人们在这里体验到创新和
传统的完美结合。”Frank Chan说道。
4 - Asian Horecavizier april 2016

Restaurant Taiwan in de Luttekestraat in Zwolle slaagt er
in het oubollige imago van ‘de Chinees’ te doorbreken.
Gewapend met een kaart vol verfijnde gerechten met
authentieke smaken uit de belangrijkste Chinese keukens,
een gastvrije bediening en een sfeervol ingericht
restaurant, laten Frank Chan en zijn vrouw Aida Widjojo
zien hoe lekker en verrassend uit eten gaan in een Chinees
restaurant in Nederland kan zijn. “Vernieuwing en traditie
kunnen prima samen gaan en dat willen wij onze gasten
hier laten ervaren,” vertelt Frank Chan.

Redactie 编辑推荐
Het ondernemersechtpaar nam een jaar of
tien geleden de zaak over van de ouders
van Frank. Het restaurant ging over
van generatie op generatie en heeft zijn
wortels in de zestiger jaren van de vorige
eeuw. “Mijn overgrootvader ontvluchtte
de hongersnood in China, week uit naar
Hongkong en kwam via de zeevaart in
Nederland terecht. Hier begon hij als
pindaverkoper en de stap naar de horeca was
daarna snel gemaakt. Op veel plekken in het
land werden in die tijd Chinese restaurants
geopend, maar dat wat er de gasten werd
voorgeschoteld was niet authentiek Chinees.
In China kennen ze namelijk helemaal
geen gerechten als babi pangang, foe yong
hai en tjap tjoy. Eigenlijk zijn dat dus
Nederlandse gerechten die bedacht werden
door Chinese koks voor de Nederlandse
markt. Het heeft best lang geduurd, totdat de
consument begreep dat de Chinese keuken
een pallet aan heerlijkheden te bieden heeft.
Nu is de markt rijp voor echte smaken, dat
komt doordat de wereld een stuk kleiner
geworden is. Ik vind het leuk om inspiratie
op te doen in China en uit elke culinaire
stroming het aller-lekkerste mee te nemen.
Natuurlijk serveren we die gerechten
dan wel weer op een eigentijdse manier.
Daarnaast vind ik het trouwens een serieuze
uitdaging om de gerechten waarmee onze
opa’s en oma’s destijds naam hebben
gemaakt en markt hebben veroverd, op
een zo kwalitatief hoogwaardig mogelijke
manier klaar te maken. Je zult mij nooit
lacherig horen doen over babi pangang,
omdat we er groot mee zijn geworden in
Nederland. Dat is toch wel iets om in ere te
houden.”

Traditionele kleuren in
ander perspectief

Frank en Aida willen hun gasten niet alleen
heerlijk eten serveren, maar doen ook
hun uiterste best om er steeds opnieuw
een speciale avond van te maken, voor
iedere afzonderlijke gast. Mooie passende
wijnen, een fijne sfeer en oprechte
vriendelijkheid zijn ingrediënten die nooit
ontbreken. Bijzonder om te zien is het
dat de kleuren rood, goud en zwart in het
interieur net op een wat andere manier
zijn toegepast. Hierdoor krijgt de zaak een
moderne uitstraling. De Chinese jazz op de
achtergrond doet daarbij nog een duit in het
zakje. Steeds vaker ook vinden gasten het
prettig om het verhaal achter een gerecht
te horen. Chan: “Het verhaal achter de
gerechten vertellen we aan onze gasten,
omdat dat toch voor meer beleving zorgt.
Het geeft de ervaring meer kleur. Gelukkig
heeft China een rijke culinaire traditie
van duizend jaar oud en bestaan er veel
gerechten waar een bijzonder verhaal aan
vastzit. Zo hebben we Mongoolse fondue
op de kaart. Dat is een geurige lamsfondue
met verschillende verse kruiden. Het
gerecht is ontstaan in het leger om de
hongerige magen van soldaten die moesten
vechten goed te vullen. In het gebied waar
gevochten werd, was weinig voorhanden en
er moest toch voedzaam gekookt worden.
Daarom werden er kruiden en groenten
geplukt en deze gingen met water in de
helm van een soldaat. In de bouillon
werden kleine stukjes vlees gekookt
die als ze voldoende gegaard waren,
werden uitgedeeld. Onze Mongoolse
fondue lijkt qua smaak op het originele
gerecht. Hier snijden we het vlees echter
in blokjes, omdat die malser worden dan
dunne plakjes. Mensen hier houden nu
eenmaal niet zo van vlees dat een beetje
taai is.”

Bedelaarskip en Over de
brug bami

Bedelaarskip, zo vertelt Chan, is ook een
gerecht dat populair is bij gasten in het
restaurant. Het is een gerecht dat afkomstig
is uit de Chinese kuststreek. ”In China
leefden vroeger bedelaars op straat in
groepjes. Ze konden dan het eten dat ze
vonden met elkaar delen en gaven ze elkaar
een zekere bescherming. Op een dag was
er een bedelaar die een van een boerderij
gestolen kip voor zichzelf wilde houden.
Hij vluchtte het bos in. Op het moment
dat de anderen uit zijn groep hem op het
spoor waren, verstopte hij de kip onder de
klei en in bladeren gewikkeld onder het
vuur. Zo ontdekte hij dat deze manier van
kip bereiden heel erg lekker is. Wij hebben
Bedelaarskip op de kaart. We marineren
daarvoor kleine haantjes, wikkelen die in
lelieblad en dan in brooddeeg. Pas dan
gaan ze de oven in. Klei gebruiken we
niet, omdat dat niet hygiënisch is. Veel
gerechten zijn geboren uit nood en hebben
zich ontwikkeld tot iets overheerlijks. Zo
is het bijvoorbeeld ook met de beroemde
‘Over de brug bami’. Dit gerecht is bedacht
door een liefhebbende vrouw die wilde dat
haar echtgenoot lekker zou eten als hij als
houthakker aan het werk was in het bos. Ze
bedacht dat het slimmer was om noedels
ter plekke klaar te maken met kruidige
bouillon en ook de andere ingrediënten
- zoals de groenten, het ei en de garnalen –
pas later aan toe te voegen. Je raadt het al:
de man moest altijd een brug over als hij
naar het bos ging. De ‘Over de brug bami’
was een succes. Wij hebben het gerecht
natuurlijk op de kaart staan en onze gasten
vinden het bijzonder dat we het aan tafel
bereiden. Eerst gaat de bouillon in het bord
en vervolgens voegen we de koriander, de
getrokken kip en de taugé toe. Het geheel
wordt afgetopt met een lekker kwarteleitje.”

Duizend jaren smaak

Frank Chan houdt van zijn vak en hij
praat honderduit over zijn opvattingen en
ingevingen. Chan: “Er is zoveel dat we
van elkaar kunnen leren, dat houdt het
vak levendig. De Chinese chefs zouden
bijvoorbeeld van de Nederlandse chefs
kunnen leren dat het belangrijk is hoe je
een bord opmaakt. Ze letten vaak minder
op de presentatie. Andersom is het zo, dat
doordat de koks in Nederland leren koken
op de Frans klassieke basis, ze misschien
minder goed zijn in het creëren van smaken.
Ze zijn vooral gefocust op het laten spreken
van een product. Dat is waardevol, maar
het zou misschien veel toevoegen als
ze zouden kijken naar hoe een Chinese
chef door techniek en het gebruiken van
specerijen keer op keer weer andere smaken
tevoorschijn kunnen toveren. Zelfs van
minder goede producten kunnen ze vaak een
tongstrelend gerecht maken. Als ik een jaar
door China zou reizen en daar iedere dag uit
eten zou gaan, dan zou ik nog lang niet alle
smaken geproefd hebben.”

老板夫妇约在十年前从Frank的父母手
中接管了这家餐厅。该餐厅源于上世纪
的六十年代，已传承了一代又一代。“
我的祖父为逃离中国的大饥荒，辗转到
了香港，并从海路来到荷兰。起初，他
在这里卖花生，但很快就步入了餐饮
业。当时荷兰各地的中餐馆纷纷开张，
但是客人吃到的并非纯正的中式菜肴。
在中国，人们对荷兰客人熟知的烧肉、
芙蓉蛋和杂碎却一无所知，实际上，这
些都是中国厨师为荷兰市场构想出来的
荷式菜肴。过了很长一段时间之后，消
费者才得知中式菜系原来是一个美食调
色板。现在纯正口味的市场日趋成熟，
很大程度上归功于世界正在变得越来越
小。我喜欢在中国获得灵感，然后从各
个美食流派中汲取精华带回荷兰。当
然，我们还会以合乎
潮流的形式呈上这些
菜肴。此外，高品质
烹饪那些当时祖辈们
创下名声和征服市场
的菜肴，我觉得也是
一个严峻的挑战。你
永远不会听到我取笑
烧肉，因为我们在
荷兰就是依靠这些
菜肴壮大的，难道
不值得崇尚吗？”

以不同的视
觉看待传统色调
Frank和Aida希望不只是为客人提供美
味的菜肴，他们还尽自己所能，一次
又一次地为每一位客人营造一个别致的
晚间，醇美匹配的葡萄酒、愉悦的氛围
和真诚的友善都是不可缺少的成分。红
色、金色和黑色在装潢内饰中运用得别
具一格，使餐厅尽显时尚风格，回旋的
中国爵士乐衬托出这般别样的背景。詹
（Chan）先生说：“我们向客人讲述每
一道菜背后的故事，因为毕竟这样会使
客人获得更多的体验，也为体验增加色
彩。所幸的是中国有着上千年丰富的烹
饪传统，许多菜肴都和一段奇特的故事
联系在一起。例如菜单上的蒙古火锅—
一道配有多种调料、香气扑鼻的羊肉火
锅。这道菜起源于军队，目的是为了填
饱参战士

兵们饥饿的肚子。作战区域物资匮乏，
但食品补给仍需营养丰富。人们把采摘
的香料和蔬菜放入士兵的头盔，加上水
熬汤，再添加小块肉煮熟，分发给士兵
们。我们的蒙古火锅和原先的那道菜在
口味上很相似，我们把肉切成小块，因
为这样比薄片更加鲜嫩，有点韧口的肉
不合现代人的口味。”

叫花子鸡与过桥米线
叫花子鸡，詹先生说，是我们餐厅一道
深受客人欢迎的菜肴，它源于中国沿海
地区。“在先前的中国，街道上的乞丐
常常成帮结队，相互保护，共享能找到
的食物。有一天，一个乞丐从农庄偷了
一只鸡，不打算与他人分享，于是逃进
了树林。当丐帮的同伙发现他的足迹
时，他把鸡藏在泥巴中，
用树叶包好塞进火
堆，后来他发现
这样做熟的鸡非常
好吃。我们的菜单
上也有叫花子鸡，
做法是先腌制嫩公
鸡入味，用荷叶包
好，再裹上面团，
放入烤箱。我们不
用泥巴制作，因为不
卫生。很多菜肴时出
必要，但逐渐演变成
一道美味，比如人人
皆知的‘过桥米线’
。传说这道
菜是一位贤淑的妻子为
了当樵夫的丈夫在树林里干活的时候能
吃得好而想出来的，她觉得现做面条的
方法更灵巧，带上肉汤和其它配料—如
蔬菜、鸡蛋和虾等，这些都可以最后添
加。你猜对了：那位丈夫总是要先过桥
再进林子干活。‘过桥米线’显然很
成功，我们的菜单当然也少不了这道
菜，客人们觉得在餐桌边现做的形式很
别致。首先把汤料注入盘中，再加入香
菜、手撕鸡和豆芽，最后配上美味的鹌
鹑蛋。”

千年的味道
Frank Chan酷爱自己的专业，谈及他的
许多想法和灵感。詹先生说：“中国厨
师与荷兰厨师之间有许多可以相互学习
之处，令这个专业充满生机，例如中
国厨师可以向荷兰同行学习摆盘的技
巧，他们往往忽视外观。反之亦然，由
于荷兰厨师学习了法国经典的基础烹饪
方法，他们或因此影响在口味方面的创
造力，而特别聚焦于让产品本身说话。
这虽然也很有价值，但是也不妨看看中
国厨师如何通过烹饪技巧和选用香料，
从而不断变幻出各种各样的口味，他们
甚至能够用质量稍次的产品做出一道令
人垂涎的菜肴。即使我能在中国游历一
年，每天外出用餐，也不足以尝遍所有
的味道。”
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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
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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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Het belang van
het voortraject
预审阶段的重要性
一位餐饮业雇主因受到财务调查向我们求助。稽查人
员已向该老板报告了初步调查结果。在调查中，他运
用了理论上的营业额计算法，其结果和上报的营业税
与所得税相差甚大。
In dit stadium heeft de horecaondernemer
direct onze hulp ingeschakeld. De inspecteur
heeft verzocht om binnen enkele weken
met een reactie te komen, voordat hij e.e.a.
definitief zou opleggen.

Waarom is het belangrijk om
direct in actie te komen?

Allereerst heeft eenieder in het
belastingrecht te maken met termijnen.
Als een termijn verloopt dan heeft de
belastingplichtige minder (of geen)
rechten. Als de horecaondernemer in dit
voorbeeld niet op tijd zou reageren, dan
zou de inspecteur en een rechter kunnen
stellen dat de horecaondernemer het
voorlopige rapport voor waarheid heeft
aangenomen. Ten tweede is dit het moment
om direct de onjuistheden te benoemen
en te weerspreken. Als dit pas in een later
stadium zou gebeuren, dan zou dit aan
waarde kunnen verliezen (waarom is er niet
direct opgegaan?). Daarentegen kan het
niet (geheel) correct weerspreken van een
punt in een later stadium fataal zijn. Een
stellingname door een horecaondernemer
dient secuur en volledig te zijn, ter
voorkoming van problemen in een mogelijk
later stadium. Dit is zeker van belang indien
er sprake is van miscommunicatie door het
niet (vloeiend) spreken van de Nederlandse
taal.

Wat speelde nu precies in
casu?

De inspecteur was van mening dat de
brutowinstpercentages (winst vergelijken
met de inkopen) van bepaalde omzetten
niet overeenkwam met de zogenaamde
gebruikelijke waarden in de branche. De
percentages waren veel te laag. Er was
ook nog een belastende verklaring van
een medewerker die aangaf dat slechts 4
keer per dienst (8 uur) een drankje gratis
werd weggegeven, waardoor de post
“eigen verbruik & weggevers” te laag werd
voorgesteld.
De medewerker heeft deze verklaring gedaan
doordat de eigenaar tijdens het gesprek met
de inspecteur naast hem stond en hij zichzelf

niet wilde belasten door te veel drankjes
gratis weg te geven. Echter was het zo dat
iedereen binnen de horecazaak veelvuldig
gratis drankjes weggaf aan de vaste klanten
e.d. Deze omzet was voor de horecazaak in
kwestie natuurlijk slechts bijzaak; hierop
hoeft geen winst te worden behaald. Mede
middels diverse artikelen en rechtspraak,
en nieuwe opgestelde verklaringen van het
personeel, is de inspecteur hierin overtuigd.
Tijdens het gesprek met de inspecteur
hebben wij bovendien kunnen aantonen
dat de administratie rondom de horecazaak
geheel voldoet aan de eisen van de wet, en
dat het lagere brutowinstpercentage enkel
is toe te schrijven aan de duurdere inkoop.
De administratie vertoonde geen gebreken
waardoor de inspecteur geen mogelijkheid
had om correcties op te leggen op basis van
schattingen.

Conclusie

Bij de horecazaak in casu zijn alle punten
bestreden en heeft de horecaondernemer een
rapport van de Belastingdienst ontvangen
waarin aangegeven is dat alle aangiften
berusten op juistheden; geen enkele correctie
is opgelegd.
Het belang van het voortraject mag
niet worden onderschat, zeker bij een
horecaondernemer waar de fiscus veelal
bevooroordeeld is. Dit kan veel problemen
voorkomen en hierbij kan een inspecteur van
de Belastingdienst nog worden overtuigd.
Dit voorkomt een langdurig traject met
bezwaar en beroep voor de rechter.
Weten is één, uitvoeren is twee. Een
inspecteur is moeilijk te overtuigen, maar
luistert wel vaak naar goede argumenten. Het
voortraject is daarbij van groot belang.
Oomen fiscaal onderzoek en advies.
Mr. Wil Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
OAK - Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenadministratiekantoor.nl

Een horecaondernemer heeft n.a.v. een boekenonderzoek
onze hulp ingeschakeld. De inspecteur heeft zijn
voorlopige bevindingen aan de horecaondernemer
medegedeeld. Hierin kwam hij, met behulp van
theoretische omzetberekeningen, tot significante
verschillen met de cijfers uit de ingediende aangiften
omzet- en inkomstenbelasting.
该餐饮业老板在这个阶段直接启用了我
们的帮助，稽查人员要求在他终审补交
税款之前的数周之内做出答复。

管理显示并无缺陷，这样就使稽查人员
没有获得基于估算而施行税收修正的
可能性。

为什么立刻采取行动事关
重大？

结论

首先，税法所涉及的每一个人都与一定
的期限有关。如果逾期，纳税人的权利
则受限或将得不到任何权利。在该案例
中，如果餐饮业老板不及时做出反应，
稽查人员或法官则可以声明该餐饮业老
板承认初步调查报告属实。
其次，此刻正是立刻指出错误并且反驳
的时候。如果到了后期才进行，则可能
会失去意义（为什么不立刻采取行动
呢？）。
但是，不能（完全）正确地反驳可能会
导致后期致命的后果。餐饮业老板的态
度必须精确且完整，以防止后阶段可能
出现的问题。如果因为不懂荷兰语或者
不流利而可能导致误解，这一点显得尤
其重要。

本案例到底是怎么回事？
稽查人员认为某些营业额的毛利率（利
润与采购成本比较）比率太低，不符合
所谓的行业通用值。还有一位员工的入
罪陈述，声明每一班次（8小时）只免
费赠送4杯饮料，从而使“自己消费与
赠品”这一项会计科目定位太低。

就该餐饮企业为例，所有争议点都被驳
回，而且老板从税务机关收到的报告中
显示所有报税项目都正确，没有一项被
罚补交税款。
预审阶段的重要性不容低估，对于税务
人员抱有偏见的餐饮业老板来说尤其重
要，这么做可以避免许多问题，也能使
税务稽查人员信服，避免反驳程序和上
诉法院的漫长过程。
了解是其一，执行是其二。税务局官员
不容易被说服，但往往会听取正确的论
证，而其中预审阶段尤为重要。
Oomen税务调查与顾问
Mr. Wil Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
OAK – Oomen行政事务所
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl

这位员工之所以做出如此声明，是因为
老板与稽查人员谈话期间他也在场，他
希望为自己免费赠送过多饮料的行为开
脱。但事实上，餐饮业内向常客等人免
费赠送大量饮料是最常见的现象。这一
项营业额对餐饮企业来说当然是次要
的，不必从中获取盈利。部分依照条例
和法规，以及员工做出新核实的声明，
令稽查人员相信税务上有问题。
在与稽查人员的谈话中，我们还设法证
明有关该餐饮企业的行政管理完全符合
法律要求，而且相对较低的毛利率仅仅
是由于进货价格偏高的原因所致。行政
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Princen gaat de traditionele
biermarkt veranderen
‘Wij leveren ons bier zonder tussenhandel aan de horeca'

Princen将改变传统的啤酒市场
“我们直接为餐饮业提供啤酒，不通过经纪商”

Goed nieuws: Princen Bier is afgestapt van het
traditionele denken en werken. De brouwer gaat
rechtstreeks bier leveren tegen een normale bierprijs.
“Wij doen niet aan tussenhandel en iedereen – horeca,
cateraar en slijterij - kan voortaan een echt lekker
pilsje drinken voor een gelijke prijs,” aldus Mark
Schneider.

好消息：Princen啤酒厂告别了传统思维和工作
方式。该酿酒商将以标准价格直接提供啤酒。“
从现在起，我们不通过经纪商，而是以同样的价
格直接向餐饮业和酒类零售商提供真正可口的啤
酒。”Mark Schneider说道。
8 - Asian Horecavizier april 2016
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Normaal gesproken verkopen brouwers
hun bier aan drankengroothandels,
horecagroothandels of slijterijen. Princen
breekt met deze traditie en geeft daarmee
de marge terug aan de horecaondernemer.
“Wij gaan online bier verkopen en dat is
uniek voor brouwers. We weten dat de
gevestigde bierbrouwers per 2016 de prijzen
wederom gaan verhogen naar de horeca. Bij
andere brouwers gaat een fust van 50 liter
tot bruto wel € 135,00. Wij willen een fust
van 50 liter aanbieden onder de € 70,00. Dat
mag je inderdaad een sterk concurrerende
prijs noemen. Bij ons moet bier wel
vooruitbetaald worden.”
In de webshop van Princen bier kunnen
niet alleen pils, maar ook glazen,
bierviltjes, pils op fles en dergelijke
gekocht worden. Daarnaast gaat de
brouwer ook drie pakketten tapmaterialen
aanbieden. “We leveren en plaatsen een
complete tapinstallatie in Nederland voor
gemiddeld minder dan € 3000,00. Een
horecaondernemer kan zelf beslissen of hij
de installatie wil leasen of kopen.”
In 2015 is Princen Bier flink gegroeid. De
brouwerij heeft een nieuwe brouwmeester
aangetrokken en ook is de receptuur
nog beter dan voorheen. Princen Bier
is een eigentijds fris, helder, licht en
hoppig pilsbiertje met een stevige witte
schuimkraag. De brouwerij heeft een
enorme dosis ervaring

De krant voor kamperend nederland

aan boord en heeft een
brouwcapaciteit van ruim
3 miljoen liter per jaar. De
brouwerij, gevestigd in
Halfweg, heeft een eigen
waterbron en maakt met
behulp van een moderne
zuiveringsinstallatie zijn
eigen water.
Wie het interessant vindt om
een bezoek te brengen aan
de brouwerij is van harte
welkom. Vanuit proeflokaal
‘De Princen Hoek’ kan de
gehele brouwerij en het
bierproces aanschouwd
worden. Maakt u wel
even een afspraak. Kennis
maken met de grootse
brouwerij van alle kleine
brouwerijen kan ook
tijdens de Horecava. U
kunt zo’n fris biertje
met stevige witte schuimlaag zelf komen
proeven.
酿酒商通常把啤酒销往饮料批发商、餐
饮批发商或酒类专卖店，Princen打破
了这一传统，并把差额返利给餐饮业老
板。“我们将在网上出售啤酒，这对于
酿酒商来说是独一无二的措举。我们还
得知现有的啤酒酿造商从2016年起将针
对餐饮业再次提高价格，其它啤酒厂
将把每桶50升啤酒的价格提高到135欧
元，而我们的优惠价每50升将不会超过
70欧元，这的确可以被称为极具竞争力
的价格，只不过我们要求预先收款。”

Meer informatie:
www.princenbrouwerijen.nl

真诚欢迎有兴趣者光临啤酒厂。从“De
Princen Hoek”品酒室可以饱览整个啤
酒厂以及生产过程。请提前与我们预
约。您可以在年度Horecava博览会期间
从各小型啤酒厂了解大规模的啤酒厂，
也可以亲自来品尝白色泡沫坚实的爽
口啤酒。
更多信息：
www.princenbrouwerijen.nl

Princen的网店不仅出售贮藏啤酒，
还有酒杯、杯垫、瓶装啤酒等等。另
外，啤酒厂还提供三种全套扎啤器材组
合。“我们在全荷兰以不到3000欧元的
均价提供并安装完整的扎啤装置，餐饮
业老板可以自行决定或租赁或购买啤酒
装置。”
2015年，Princen啤酒厂发展迅速，不
仅聘请了新的酿酒师，还改善了先前的
配方。Princen贮藏啤酒含坚实的白色
泡沫，时尚、爽口、明亮、清淡、酒
花香突出。该啤酒厂生产经验非常丰
富，具有每年出品三百万升以上的酿造
能力。酒厂坐落在Halfweg，拥有自己
的水源，并利用现代化的净水设备自
行供水。
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uw administratie verworpen?
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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

Meer dan 2200
horecabedrijven !
2200余家餐饮企业！

HorecaHoreca
Site.nl S
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tel. 06-51468141 of
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mail: info@fiscaalonderzoek.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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Mo-Jo Amsterdam

Voortvarend als een geoliede machine

阿姆斯特丹Mo-Jo日式餐厅
犹如一台运转顺畅的机器，高效敏捷

创业家俞斌是荷兰中饮公会主席，也是成功经营
任食模式Mo-Jo餐厅三家分店的老板。客人可以
在两个半小时之内自行选食寿司和其它日式热
菜，而且价格适中。“Helmond和Tilburg的两家
分店生意都非常好，我们了解到首都日益发展的
旅游业，于是也敢于在这里开一家餐厅。”俞先
生说。
12 - Asian Horecavizier april 2016

Ondernemer Bin Yu is voorzitter van de Vereniging
Chinese Horecaondernemers en eigenaar van drie
vestigingen van Mo-Jo, een succesvolle all you
can eat-formule. Gasten mogen zich voor een
vriendelijke prijs tweeënhalf uur tegoed doen aan
sushi en warme Japanse gerechtjes. “De vestigingen
in Helmond en Tilburg liepen uitstekend en, met
de wetenschap van het groeiend toerisme in de
hoofdstad, durfden we het aan om ook een restaurant
in de hoofdstad te openen,” vertelt Yu.

Redactie 编辑推荐
位于Oosterdok 的Mo-Jo日式任食餐厅
开张已经三个半月了，该餐厅老幼皆
喜，来此用餐的不仅有居住在附近的客
人，还有来自国外的。虽说这家餐厅的
老板出生于中国，却不乏日本客人来店
进餐。但是在阿姆斯特丹占有一席之
地，谈何容易！在竞争如此激烈的情况
下，企业只有像一台运转顺畅的机器
才能生存。所幸的是该餐厅取名为MoJo，它在日语中含有“机械动力”的意
思。俞先生接着说：“我们给餐厅取这
个名字，不仅因为Mo-Jo悦耳动听，更
因为词义符合我们的意愿。”

Mo-Jo aan het Oosterdok is inmiddels
drieënhalve maand open. Het restaurant
valt in de smaak bij jonge en oude gasten,
gasten uit de buurt en buitenlandse
gasten. Zelfs Japanners komen eten in het
restaurant van de in China geboren Yu.
Toch is het hard knokken om je hoofd
boven water te houden in Amsterdam.
De concurrentie is er moordend en je
redt het alleen als je bedrijf loopt als een
geoliede machine. Het is maar goed dat het
restaurant Mo-Jo heet. Vrij vertaald uit het
Japans betekent dat zoiets als ‘mechanische
kracht’. Yu: “Ons restaurant hebben we
zo genoemd, omdat Mo-Jo lekker in het
gehoor ligt, maar in de betekenis ligt
inderdaad zeker ook iets van onze intentie
besloten.”
Bin Yu kwam op zijn 13e met zijn ouders
naar Nederland om hier een Chinees
restaurant te openen. Op jonge leeftijd
mocht Yu helpen in het restaurant en zo
leerde hij al snel de fijne kneepjes van het
vak kennen. Maar een Chinees restaurant,
is geen Japans restaurant en toch is dat nu
de keuken die Mo-Jo voert. Hoe zit dat? “Er
zijn op dit moment twee concepten die het
erg goed doen. Allereerst zijn dat de all you
can eat restaurants met de Japanse keuken
en de buffetrestaurants met wereldkeuken.
Veel hoogopgeleide Aziaten nemen de zaak
van hun ouders over en beginnen dit soort
restaurants, omdat daar markt voor is. De
ouderwetse Chinese restaurants lopen niet
zo goed meer. Gasten die 20 of 30 jaar
geleden ook al kwamen, komen nog steeds
wel, maar de nieuwe doelgroep wil toch
iets anders. Mijn advies aan Aziatische
horecaondernemers is dan ook: zet die
stap en ga mee met de tijd, anders red je
het niet. In ons geval betekent het wel dat
we ons serieus hebben moeten verdiepen
in de Japanse keuken. Mijn compagnon is
daarom ook naar Japan geweest om daar
alles te leren wat er maar te leren valt. We
hebben nu eenmaal die drive het beter te
willen doen dan onze collega’s.”
Op de kaart bij Mo-Jo staan meer dan 100
gerechtjes die besteld kunnen worden. Van
gegrilde zalmfilet tot gebakken courgette
en gefrituurde tofu. En van gebakken
banaan tot kipfilet met zwarte pepersaus
en krokante varkenshaas. Er is grunkan,
maki en nigri in alles soorten en maten. Het
aanbod is groot en divers en de prijs per
betalende gast relatief erg laag. Hoe kan dat
rendabel zijn met al die koks die aan het
werk zijn, de kosten van het pand en ga zo
maar door. Yu: “De prijs is inderdaad laag
gehouden, maar we weten ook dat de ogen
van mensen groter zijn dan hun maag.

Gasten bestellen per ronde 5 gerechtjes en
stoppen er meestal na de derde ronde al
mee. Het is waar dat we een behoorlijke
bezetting hebben. In Amsterdam hebben we
5 koks op de afdeling sushi en 5 koks op de
afdeling warme gerechtjes. We moeten flink
draaien en alle zeilen bij zetten om omzet
te draaien. En ik moet zeggen, we gaan de
goede kant op.”
Het Mo-Jo team is vooral gefocust op het
tevreden houden van de gasten. Daarnaast
wordt de kwaliteit van de gerechten op
hoog niveau gehouden. “We doen onze
uiterste best onze gasten in de watten te
leggen. Daarbij helpen de ligging en de
entourage van het restaurant. Iedere gast
heeft uitzicht op het water en ziet de oude
Amsterdamse panden. De inrichting is
elegant, een beetje artistiek en comfortabel.
Ons team heeft aandacht voor de gast, is
vriendelijk en snel. Mensen vinden het
leuk om de gerechtjes met behulp van
een tablet te mogen bestellen. Voor ons
is dat ook een prettige methode, omdat
we geen fouten meer kunnen maken met
het opnemen van de bestelling. We willen
in principe dat al onze gasten de deur
uitgaan als ambassadeur van Mo-Jo. We
houden ook nauwlettend in de gaten wat
er op internet over ons wordt geschreven.
Valt er ergens een woord van terechte
kritiek, dan proberen we het meteen
goed te maken. Internet speelt trouwens
een belangrijk marketinginstrument
voor ons. Er zijn heel veel restaurants in
Amsterdam en adverteren in een krantje
heeft hier niet zoveel zin. Het is veel
lucratiever om de sociale media actief in
te zetten. We verloten bijvoorbeeld op
Facebook dinercheques onder mensen
die ons liken. Onze naamsbekendheid
groeit daardoor. Een ander idee om
marktaandeel te krijgen, is het
opzoeken van de samenwerking met
bijvoorbeeld muziekgebouwen en
rondvaartbedrijven.”

俞斌13岁时跟随为了在此地开中餐馆的
父母移民到了荷兰，他早在年少时就开
始在餐厅帮忙，并且很快就掌握了不少
餐饮业的门道。但是中式餐馆毕竟不
是日式餐厅，现在开张的Mo-Jo为日式
料理，这到底又是怎么回事呢？“目前
有两个运行得非常好的理念，首先是包
括日本料理在内的任食餐厅，以及世界
美食自助餐厅。因为这个市场很大，所
以许多受过高等教育的亚裔从父辈手中
接管生意并开始经营这类餐馆。与此同
时，传统中餐馆的生意大不如从前了，
尽管20或30年前的常客还会照常光顾，
但是新的目标群却期待有所改变。我对
亚洲餐饮业雇主提出的建议也是：迈出
这一步，与时俱进，否则不会成功的。
就我们的情况而言，意味着必须认真深
入地研究日本料理，我的合作伙伴也
因此远赴日本学习一切必需学习的东
西。我们具有比同行力争更加完善的驱
动力。”
Mo-Jo餐厅的菜单上有100多种小菜肴，
如烤鲑鱼、煎西葫芦和炸豆腐，以及炸
香蕉、黑胡椒汁鸡肉和香脆猪里脊，还
有不同种类的大小的军舰卷、紫菜卷及
握寿司等等，种类繁多且人均消费价格
相对低廉。那么需要支付雇用这么多厨
师、物业、及其它等等的费用，如何做
到使餐厅能够盈利？俞先生解释说：“
价格定位的确偏低，而且我们也知道人
们往往贪多而嚼不烂。客人们每一轮可
以点五道小菜肴，一般情况下吃三轮也
就足够了。我们确实有许多员工，阿姆
斯特丹分店就有五名负责寿司吧的厨
师，五名烹饪热菜的厨师，所以我们必
须努力使出浑身解数来提高营业额。我
必须承认，我们的方向正确无疑，前景
可观。”
Mo-Jo团队尤其专注于持续满足客人的
需求，而且把菜肴的质量维持在一个
较高的水平。“我们尽最大的努力招
待好客人，餐厅的选址和氛围也为此
助一臂之力。每一位客人都能观赏到
水面的景致以及古老的阿姆斯特丹建

筑，餐厅装潢典雅，既有艺术感又不乏
舒适。我们的团队关注客人的需求，友
善且敏捷。客人们非常喜欢借助平板电
脑来点菜，而这对于我们来说也是一个
得心应手的方法，因为可以避免记录订
单时可能会出现的错误。原则上我们希
望所有客人出门即能成为Mo-Jo的亲善
大使，同时我们也密切关注互联网上对
餐厅的评价。如果是合理的批评，我们
就尽量立刻改正。互联网对于我们来说
是非常重要的营销手段，阿姆斯特丹有
许多餐厅，在本地报纸上刊登广告实在
没有太大的意义，而在社交媒体上积极
投入则更有效益，例如，可以在我们的
Facebook网页上点赞来抽签获取餐券。
通过这种方法，我们餐厅的知名度得到
不断提升。另一个构想是获得市场份
额，比如探求与音乐厅和邮轮公司等的
合作关系。”

俞斌给同行雇主们提的建议是什么？俞
斌说：“我不知道能否称之为建议，但
是我知道妥善对待你的团队非常重要，
要注意避免可能发生的文化摩擦，确保
员工之间相互理解。其余的我会说：仅
限于从中国雇请专业厨师和已任高职位
的厨师，普通厨师可以从欧盟公民中进
行挑选培训。”

Heeft Bin Yu nog een advies
aan collega ondernemers in de
branche? Yu: “Ik weet niet of het
een advies is, maar ik weet wel
dat het erg belangrijk is te zorgen
dat je je team goed behandelt.
Let er op dat eventuele culturele
wrijvingen worden voorkomen
en zorg dat medewerkers elkaar
begrijpen. Voor de rest zou
ik willen zeggen: haal alleen
gespecialiseerde koks en koks
met een hoge functie uit China.
Voor basiskoks kunnen we het
beste EU burgers opleiden.”
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10096: gezellige café met cafetaria
te Giessen. Vr.pr. Invgw € 25.000,
00 Info: 073-6101090 of HORMAX

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

11735: (VMH1168)(PACHT-HUURK
OOP) Café Rest. Zaal Cafetaria en
bovenwoning Oost Drenthe. Wubb
olt 0591-522944

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

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

13318: Cafetaria met woonhuis
Vessem Groot perceel. FLEUREN
HORECAMAKELAARS.
Noud
Loomans 06-340.665.02

6418: KLAASSEN BV. Ter overn
ame restaurant cafetaria zaal 't
Geveltje te VoorstZutphen (WIST10
86)

12524: T.k. Restaurant(chinees-indi
sch) in Emst. Eigen Horeca Makel
aar 06-29732420
8659: (VMH1100) LUNCHROOMD
AGZAAK MET TERRAS, PROV
GRONINGEN.Wubbolt
0591522944

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

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

8957: Perfecte wok locatie Appinge
dam.350 zitplaatsen Vrpr: € 310.000
k.k. Huur 29.500 p.jr. Info Makelaar
dij HELD3R Kiek Busquet 06-20060
969

16282: Snackbar Café 't Vosje
wordt te huur enof te koop aangebo
den.

16288: Lunchroom, wijk Archipel te
Den Haag. Vraagprijs € 45.000,-Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

16289: Lunchroom, wijk Archipel te
Den Haag. Vraagprijs € 45.000,-Randstad Horeca Mak. 070 - 383.
60.94

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

16281: VMH2-428 Afhaal- en bezor
gdienst spareribs - Deventer. Vr.pr.
€.45.000,- Hr. €.992,- HBC 0571290690

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

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

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

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

14782: (Z0504) Lunchroom-Broodje
szaak "Bufkes", Wolfsberg Deurne
Huur €2661,- zuidveste,nl 0773545
632

16002: Cafetaria te Alkmaar Huur €
3.260,- p.m. Vr.pr.: € 59.000,EIGEN HORECA MAKELAAR NH
0613760196

16172: Ter overname lunchroom
Paniny te Ede (Eetablissement Pani
ny), Klaassenbv, 0655398064

9993: VMH2-377. Cafetariaeetcafé
gr plaats Zuid-Veluwe. Vr.pr. €.85.
000,- Hr €.1.314,- pm HBC 0571290690

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

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

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

14006: CafetariaLunchroom tussen
de Veluwezoom en de IJssel.
EIGEN HORECA MAKELAAR 0263637030

14879: T.k. snackbar in wc Groen
hof Amstelveen vr.pr. gi € 125.000,info: 0226-343220 van Alkemare

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

14139:
Cafetariasnackbar
in
Egmond Binnen Huur € 1.000,- Vr.
pr. € 115.000,- Eigenhorecamakel
aar 0613760196

13901: KLAASSEN BV. Lunchroom
stad Gelderland (WIST1059)

9911: VMH2-360. Lunchr.cafetaria
Almelo. Vr.pr.: €.74.000,- OZ €.325.
000,- hr €.2.000,- HBC 0571290690

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

13496: VMH2-367 Cafetariadagz
aak in stad NW-Overijssel. Vr.pr.: €.
49.950,- Hr: €.1.500,-pm HBC 0571290690

13406: Cafetaria Blijdorp - Rotter
dam Blijdorp

12068: Lunchroomrestaurant te Tilb
urg op toekomstige A-locatie. Info:
013-5722844 of HORMAX

12909: cafetaria nabij Groningen
incl woning(koop)tel 0651200621
EIGEN HORECA MAKELAAR

13461: VMH3-3015 BroodjesLunchr.RIANT Geldrop nieuw inv.
huur €1375,- vgp.inv. €55000,-.
ABeMA06-55113560

賣/ 購買

14159: MakelaarInHoreca biedt aan
een Chinees Indisch restaurant,
gelegen aan de Maas te Rotterdam.
Overname: € 80.000. John Chow:
06 5170 7188.

14278: Horecapand Rijpelberg
Helmond lunchroomcafetaria. Prijs;
€.150.000,- Makelaar:W de Groot
0614697444

14294: Cafetaria in Geel(B) Huurpr
ijs:€1650,00 Overname;Op aanvr
aag Makelaar:Wim de Groot 003161
4697444

14449: Nette cafetaria te Rosmalen
Vraagprijs invgw € 55.000,00 Info:
073-6101090 of HORMAX

15098: Casco Horecapand Helm
ond LunchroomEetcafeRestaurant
Makelaar: Wim de Groot 06 14 69
74 44

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

15127: Voormalig lunchroom-broodj
eszaak De Hoeve nabij Piushaven
Tilburg. Info: 013-5722844 of bij
HORMAX

15135: Cafetaria Kuifje te Dongen.
vraagprijs InvGW: € 65.000,00 Info:
073-6101090 of HORMAX

14685: t.k. cafetariasnackbar nabij
centr. Hoofddorp vr.pr. GI € 110.
000,- info: 0226-343220 Van Alkem
are
15147: VMH1215. Lunchroom op
A1-locatie in Groningen Stad.Inl.
Wubbolt Horeca Makelaardij 0591522944.

14720: Ter overname Lunchroom in
winkelcentrum de Vijfhoek in Oldenz
aal. Bel Twentse Horeca 06-53931
329

16205: Lunchroom - dagzaak te
Venlo (pibe3182). Prijzen op aanvr
aag - Klaassen B.V. - 073-5216166

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

15034: Cafetaria-snackbar op
goede locatie in Uithoorn. Vrpr GI
BIEDING GEVRAAGD. Van Alkem
are 0226343220

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

16193: Cafetarialunchroom in Alkm
aar Pacht : aanvraag Vr.pr.: aanvr
aag 0613760196 EIGEN HORECA
MAKELAAR.

16200: Cafetariawoning Beverwijk
Vr.pr. vastgoed: € 229.000,-kk., T.
0613760196, EIGEN HORECA
MAKELAAR NH

14912: Ruim Café met Cafetaria in
Loon op Zand invgw € 59.500,00
Info: 073-6101090 of HORMAX

15160: LunchroomBrasserie cent
rum Breda. Vraagprijs op aanvraag.
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

15186: Lunchroom + terras, Den
Haag centrum. Vraagprijs € 65.000,- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

15187: Lunchroom + terras, Den
Haag centrum. Vraagprijs € 65.000,- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

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

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-Zaal te Lottum (pibe31
80) Prijs OG + invgw € 569.000 Klaassen B.V. - 073-5216166

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

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

Kopen/Verkopen

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

15203: Afhaal- en bezorg- restaur
ant `Suwannaphom Thai Take
Away´ inclusief woonruimte te Vlaar
dingen.

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

WWW.HORECASITE.NL
16100: Cafetaria - Lunchroom woon
wijk Naaldwijk. Vraagprijs € 59.500,- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

15339: KLAASSEN BV De Croissan
terie, lunchroom midden in de wink
elstraten van centrum Deventer
(WIST1074)

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

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

15702: Horecabedrijf Sushi Ya op
A-1 locatie in Maastricht (Markt
4)Horecahuis Limburg (1399)

15425: Klaassen BV biedt t.o.a.
omg.UdenVeghel een lunchroom
met mediteraans concept. Info:
0620002530

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

15411: Klaassen BV biedt t.o.a. in
Wijchen: Lunchroomijssalongroot
terras.€ 52500 Info: 0620002530

15675: VMH3-3019 CafetariaLunchr. ANNO 2014 Langstraat 46
Geldrop vrg.Inv. VOV ABéMA 0655
113560

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

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

16099: Cafetaria - Lunchroom woon
wijk Naaldwijk. Vraagprijs € 59.500,- Randstad Horeca Mak. 070-383.
60.94

15563: Lunchroom toplocatie Castri
cum Huur € 3.300,- pm Vr.pr.: € 69.
000,- EIGEN HORECA MAKELAAR
0613760196

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

15264: VMH-1218 Lunchroom Bras
serie centrum Groningen Stad.Tel.
Inl.Wubbolt Horeca Makelaardij
0591-522944

16086: Locatie 152 m2 in Zeewolde
+ terras. Casco geschikt voor cafeta
rialunchroomresto. Financierbaar!
15666: (A3002)Te Koop Horecap
and €479000,- Cafetaria woonhuis
Mgr.Kuyperspl.14 Borkel ABeMA
0655113560

15998: MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ TE
KOOP CAFETARIA PEEWEE
HEERLEN. HOGE OMZET.

15876: TE KOOP TE HUUR.
Nieuw ingerichte snackbar lunchr
oom met volledige vergunning .Gele
gen in druk bezocht toeristengebied
het Drentse Wold . Ruime bedrijfsw
oning aanwezig 3 slaapkamers ,
magazijn , garage , ruime tuim .
Fraai terras a.d. voorzijde van het
bedrijf . kijk op www.edensmakela
ars.nl voor meer info

15742: Lunchroom te Venlo (pibe31
78), Inventarisgoodwill € 29.000 Huur € 2.400 Klaasen B.V.-0735216166

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

15820: LUNCHROOM *verkocht*
KOFFIE-LOKAAL
AMSTERDAM
OOST! Klaassen BV. Hans Berg,
06-51354528

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

15840: Lunchroom De Kleine Vlam
ing Bergen op Zoom. Vraagprijs
invgw: € 29.000,00. Info: 076-5230
060 HORMAX

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

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

15883: UWHORECAMAKELAAR:ALOCATIE HEERLEN AFHAALZAAK
VR.PR. 47,500 TEL:0641268968

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

15905: Verpacht lunchroom Haar
lem Pacht € 1.500,- p.m.+ serviceko
sten EIGEN HORECA MAKELAAR
NH 0630230414

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

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

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

16159: Café met zalen Zuid-Scharw
oude. Vrpr GI € 295.000,- T 022634
3220 Van Alkemare
15972: Restaurant café Het verenigi
ngsgebouw Veenhuizen Vrpr: €
325.000 k.k. GWinv: € 25.000 info.
Makelaardij HELD3R Kiek Busquet
0620060969

16064: MAKELAARINHORECA NL
biedt aan een mooie snackbar in
een zelfstandig gebouw op een
plein tegenover een winkelcentrum.
Vraagprijs € 30.000. John Chow: 06
51707188.

15707: AfhaalBezorg Eethuis Haar
lem Huur: € 1.110,- Vr.prijs: € 29.
000,- EIGEN HORECA MAKELAAR
0630230414

15680: Klaassen BV biedt t.o.a.
cafetaria met 40 zitplaatsen en
terras in omgeving Den Bosch.
0735216166

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

15549: Exclusief in de verkoop
genomen, een cafetaria met lunchr
oom in Stadskanaal 90 zitplaatsen
hartje centrum ruime parkeerplaats
achterzijde.
info
0651200621
EIGEN HORECA MAKELAAR

15986:
Lunchroomkoffiecorner
Heemskerk. Vrpr GI € 49.500,-. T
0226-343220 Van Alkemare Makela
ardij

15516: Cafetaria Asperia te Heesw
ijk-Dinter. vr.pr. invgw: € 145.000,info: 073-6101090 of HORMAX

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

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

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

15475: Te koop cafetaria in centrum
Wijk aan Zee vr.pr. GI n.o.t.k. meer
info Van Alkemare 0226-343220

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

15290: Te koop fraai 30e jaren
pand met snackbar te Vlaardingen.

16111: TK BROODJESZAAK te
Alkmaar Huur € 2.580,- p.m. Vr.pr.:
aanvraag EIGEN HORECA MAKEL
AAR 0613760196

賣/ 購買

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

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

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

16411: CAFÉ REST ZAAL 380M2
IJsselmuiden-Kampen Uniek multifu
nctionele Horeca Gerard 06 38 44
88 44

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

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

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

16417: Café te Venlo (PIBE3165)Vr
aagprijs inventarisgoodwill € 39.000
Huur € 3.600 Klaassen BV-0735216166

16475: t.k. bruin café in Moordrecht
O.G. vr.pr. €275.000,- GI € 59.500,info: Van Alkemare 0226343220

16402: Casco horecapand t.b.v.
Grand café in Haaksbergen. Huur:
€.3.750,- p.m. Horecapachter 0615048789

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

16394: Eigen Horeca Makelaar 0629732420 TK Grand-Café met
terras in het centrum van Ede.
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16335: VMH3-3017 Cafetaria-Snac
kbar regio Landgraaf inv. prijs op
aanvraag Huur €1400 ABéMA 0655113560

16368: Klaassen BV t.o.a. Wok
Waalre, 250 zipl., nabij EindhovenV
eldhovenValkenswaard. Info: 06200
02530

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

16373: Lunchroomijssalon en snack
bar A1-locatie Purmerend. Vrpr GI €
69.500,- T 0226343220 Van Alkem
are

16464: Horecaadviesbureau.nl biedt
te koop aan: Cafetaria in centrum
van populaire badplaats met vele
mogelijkheden en een 5 kamer
woning. T0900-1212123

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

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

16993: Snackbar 't Centrum
Winsum 64 m2 met terras en
woning
Vraagpr.: €399.500k.k.
GWInv.: €155.000,- Voor meer info:
Makelaardij HELD3R, Kiek Busquet
06-20060969

16998: MAKELAARINHORECA.NL
zoekt goedlopende cafetaria's. Wij
hebben diverse kandidaat-kopers
met eigen geld.Contact: John Chow
06 - 5170 70 88. Lid VMH. Landeli
jke dekking.

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.

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

7583: (Z0523)Cafe Friends Reuver
(L)Hoge omzet.Inv.€ 80.000. O.Z.
360.000 k.k.zuidveste .nl 077-3545
632
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16582: UWHORECAMAKELAAR:
SNACKBAR
AMSTERDAM
OSDORP 189.000 EURO TEL 06
412 68 9 68

16772: Buitenpost uniek object met
veel mogelijkheden. Hoge omzet .
Discotheek cafe snackbar woning.
Overname van de inventaris. Te
huur . Info bij Henk Hosper EIGEN
HORECA MAKELAAR
16405: Cafetaria-appartementen Zwolle. Invg.w.: €.60.000,- BOG: €.
535.000,- kk Horecapachter 0615048789

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

16483: Snackbar de Kuijpertjes te
Rosmalen. Prijs: € 32.500,00 Info:
073-6101090 of HORMAX

16507: Modern cafetaria dagzaak
A1 locatie Haarlem centrum VOVB,Klaassen. Hans Berg 06-51354528

16774: Garijp Te huur en ter overn
ame een bar met snackbar en
woning in het centrum van Garijp.
Nadere informatie bij Henk Hosper
EIGEN HORECA MAKELAAR

16549: Zichtlocatie te Bennebroek:
sfeervolle
delicatessenwinkel.
Naast div. exclusieve kaassoorten
worden er; afhaalmaaltijden, gesch
enkartikelen, wijnen e.d aangebo
den. Geschikt voor kookworkshops,
proeverijen, (party-) catering, lezin
gen enz.
Info: info@trans-fair.
org06-23 562 349.

Ter overname Sushi Centrum
A'dam
17021: Trendy Sushi restaurant
gelegen op een karakteristieke plek
in het historische centrum van
A'dam. Drukke route tussen de dive
rse bezienswaardigheden o.a. het
Anne Frank huis en de Dam. Mooie
omzet en prettige huur. Opp. circa
45m2 bg en een opslagkelder. Turn
key met afhaal & bezorgservice. Vr.
Pr. € 149.000. Info: jaspervunder
ink@rodenburg.nl

16800: Cafetaria De Hoogstraat
Werkendam. Vraagprijs invgw: € 99.
000,00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.
16812: DRACHTEN, CAFETARIA
HET CARILLON, centrum-promen
ade locatie, zeer net en fris bedrijf.
INFO: 06.11316610WWW.BEREND
SCHOTHORECA.NL

9312: (Z0515) CAFÉ-RESTAUR
ANT-B & B "DE OUDE SMIDSE",
STATIONSTR. 26, BAEXEM zuidv
este,nl 0773545632

8771: Café de Wijn te midden van
het gezelligste straatje van Tilburg.
Info tel: 013-5722844 of bij hormax

16808: FRIESCHEPALEN, MA
KELLY'S MUZIEKCAFÉ, unieke
plek, uniek café, incl. cafetaria,
woning. OG te koophuur. INFO: 06.
11316610WWW.BERENDSCHOTH
ORECA.NL

17033: Cafetaria 't Naberke te Waal
wijk. Vr.pr. invgw: € 59.500,00 Info:
073-6101090HORMAX

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

14783: (Z0563) Thais Restaurant
centrum oost-Brabantse plaats.
Vraagpr. € 50.000 zuidveste,nl 0773
545632

9927: (VMH1150) TE KOOP Casco
Café Bar in het centrum van
Emmen. Wubbolt 0591-522944

7592: (Z0520)Café Venlo C.,terras.
Wonen mogelijk.Prijzen op aanvr
aag. zuidveste .nl 077-3545632

16620: Lunchroom - Restaurant +
terras Den Haag centrum. Vraagpr
ijs € 55.000,-- Randstad Mak. 070 3836094

16621: Lunchroom De Blaek te
Heinenoord. Vraagprijs inv. € 42.
500,00. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

16999: (Z0566) LUNCHROOMBROODJESZAAK winkelcentrum
stad Z.O. Nederland zuidveste,nl
0773545632

17020: Cafetaria Kees Kroket in
hartje centrum Helmond ter overn
ame. Info: 013-5722844 of
HORMAX

16597: discreet t.k. snackbarcafet
aria in Zuid Holland vr.pr. GI € 250.
000,- Van Alkemare 0226-343220

16619: Lunchroom - Restaurant +
terras Den Haag centrum. Vraagpr
ijs € 55.000,-- Randstad Mak. 070 3836094

16545: Centraal gelegen in Burgh
Haamstede, lunchroom-brasserie
Brandenburgh.

16581: UWHORECAMAKELAAR:
SNACKBAR DRUKKEWEG MAAST
RICHT 130.000 EURO TEL: 06 412
68 9 68

16585: nieuwe cafetariasnackbarfas
tfood in Emmen. locatie centrum en
dichtbij nieuw te openen dierenpark.
info 0651200621 EIGEN HORECA
MAKELAAR

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

16482: PRACHTIG CAFETARIA
LUNCHROOM MET BOVENWO
NING TE WORMER! Klaassen BV.
Hans Berg 06-51354528.

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

16352: Cafetariacafé in Gelderse
grensstreek. Inv.gw: €.135.000,Pand: €.360.000,- k.k. HBC 0571290690

賣/ 購買

15640: CAFE-TERRAS DE TYPH
OON TE GENNEP mooi cafe, mooi
terras, goede locatie INFO 0247440060 of HORMAX

16192: Thais restaurant, bekende
winkelstraat Scheveningen. Vraagpr
ijs € 25.000,-- RHM 070 - 383.60.94

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

15322: Ter overname Café Zaal De
Sportvriend in Veldhoven FLEU
REN HORECA MAKELAARS N
Loomans 06.340.66502

15284: Café 't Geveltje in het cent
rum van Boxtel. vraagpr. invgw:
€49.000,00 Info: 073-6101090 of
HORMAX

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

7571: KLAASSEN BV. Cafe de
Beugel centrum Arnhem.

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

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

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

13618: HORECA ADVIES ZUID:
België-Hamont-Achel.
Hotel,rest,
café De Klok met serre en terras.
043-3655533.

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

Kopen/Verkopen
16678: Grieks BBQ Cafetaria
Kostas in Tilburg ter overname. Info:
013-5722844 of HORMAX

16683: CAFE ZAAL RESTAURANT
CAFETARIA Multifunctioneel lage
huur Ries Willems 0412 450874

WWW.HORECASITE.NL
16832: Discreet te koop broodjesza
aklunchroom Noord-Holland. Vrpr
GI € 95.000 T 0226343220 Van
Alkemare

16848: Cafetaria met hoge omzet!In
Stiphout (Helmond) FLEUREN
HORECAMAKELAARS N Loomans
Tel.:06-340.665.02

16849: Deze lunchroom is één van
de bekendste lunchrooms van deze
stad. Info: 073-6101090 of
HORMAX

16986: Langeweg (NB) Eeterij
Feesterij De Droom. Vlakbij de A16
aan de N285. Een mooi bedrijf met
café-restaurant, cafetaria, zaal en
een groot terras. INFO: Klaassen
horecamakelaar Berrie van Hoof
GSM 06-20004868

17053: Z0501 CAFETARIA Topz
aak, hoge omzet, nieuwstaat. Dorp
z.o.NL ZuidVeste 077-3545632

16917: Lunchroom + terras, winkels
traat wijk Duinoord te Den Haag.
Vraagprijs € 62.500,-- RHM 070383.6094

16918: Lunchroom + terras, winkels
traat wijk Duinoord te Den Haag.
Vraagprijs € 62.500,-- RHM 070383.6094

17140: Snackbar, kebab, Sam Chic
ken House goodwill & inventaris
€99.500, 92m², huur €1000, TiHM
06-13704604

17152: Cafetaria Happy Days op
centrale ligging in Breskens. RMC
0653406574

16927: UWHORECAMAKELAAR,
WOK - SUSHI MAASTRICHT
PRIJS 350.000 EURO TEL: 06 412
68 9 68

16818: Cafetaria in Valkenswaard,
FLEUREN HORECA MAKELAARS
Noud Loomans 06-340.665.02

16985: Cafetaria 't Pleintje Tilburg.
Mooie omzet. Lage huur met
woning. Horecamakelaar Klaassen.
Berrie van Hoof, telefoon: 06 - 2000
4868

17219: MIH 1234 Populair horecabe
drijf Drechtsteden; cafetaria met
afhaalgedeelte, aparte ingang voor
het restaurant. Info:Makelaarinhorec
aBV dhr.L. Borsje 06-22933313 lid
VMH

17174: Goed gelegen cafetaria
snackbar (120 m2) Utrecht omzet
€330000 pjr huur €2100 pm, vp
gwivt €215000

17184: Compleet Restaurant(Sushi
All You Can Eat wok) centrum Ede
420 m2 Huur €3950 pm, gdwinvt vp
€92.500

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

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

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

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

15320:
MAKELAARINHORECA
biedt aan te Schiedam-centrum een
Thais restaurant met terras. Overn
ame: € 50.000. IN PRIJS VERLA
AGD. Huur: € 1.800maand. John
Chow: 06 - 51 70 71 88.

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

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

17170: Prachtige lunchroom Thee
bij Jij & Ik te Waalwijk ter overname.
Info: 013-5722844 of HORMAX

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

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

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

17210: Gelegen op stratumseind 89
staat de snackbar phuong anh te
koop.De huur van het pand bedra
agt ongeveer 1500 per maand. Er is
ook bovenwoning aanwezig.Mocht
er behoefte zijn om het pand te
komen bezichtigen dan is dit zeker
mogelijk. U kunt hiervoor contact
nemen op het nummer 0617978583
11904: Op toplocatie in badplaats
Z-H CAFE-RESTAURANT. Huurp
and. Vr.pr € 350.000,--.Schippers
070-5140063

17223: VMH3-3015 BroodjesLunchr.RIANT Geldrop nieuw inv.
huur €1375,- vgp.inv. €55000,-.
ABeMA06-55113560

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer
van de advertentie in
de zoekmachine.
14143: schitterende cafetarifastfood
formule inclusief bezorging, ter over
name met hoge omzet(richting
400k).info 0651200621 EIGEN
HORECA MAKELAAR.

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

13354: (Z0510) Café-zaal regionaal
bekend en gerenommeerd horecab
edrijf HP €3240 zuidveste,nl 077354
5632

17159: Afhaal- en bezorgrestaurant
in Hengelo Ov ter overname. Bel
Twentse Horeca tel. 06-53931329.

17191: Compleet cafetaria 70m2 en
terras 60 m2 in provincie Utrecht v.
p. gdminvt € 97.500 huur € 875 p.m.

9995: KLAASSEN BV. cafe zalence
ntrum Teunissen te Kilder (nabij
Doetinchem) Euro 395.000 k.k.
WIST 1018

10701: VMH2-393. Café in de uitga
ansstraat - Enschede. Vr.pr. inv. &
g.w.: €.69.000,- HBC 0571-290690.

17102: Z0529 CAFETARIA-DAGZ
AAK VARKENSMARKT, ROERM
OND Inv. 35.000 zuidveste,nl 07735
45632

16757: Snackbar Traiteur, gelegen
aan de sfeervolle Markt in Yzendi
jke. Vanwege dubbele exploitaties
te koop. Koop van het pand is bespr
eekbaar. Info: 0630151304 EIGEN
HORECA MAKELAAR

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

17117: Wok fastfood restaurant met
hoge omzetten en lage personeelsk
osten op een toplocatie in Maastri
cht ter overname aangeboden.
Mobiel: 0641190351(Fu)

17173: Lunchroom De Huyskamer
Steenbergen. Vraagprijs invgw: €
35.000,00. Info: 076-5230060 of bij
Hormax.
16903:
Hoogeveen,tamboerpass
age lunchroom dag zaak voor start
ers.VERKOCHT BINNEN EEN
WEEK HW Winkel 0651200621.
EIGEN HORECA MAKELAAR

16763: Cafetarialunchroom te Den
Bosch(adja2267)Vraagprijs € 69.
500 Huur € 2.000 Klaassen BV-0735216166

17132: T.k. snackbar hoge omzet
centrum Heemskerk vr.pr. GI €275.
000,- meer info Van Alkemare 0226343220

17100: Japans restaurant te koop
Barendrecht 300m² +woning, goede
omzet, TiHM Horecamakelaardij 0613704604

16698: VMH1-1234 Restaurant,
Eetcafé annex Cafetaria Emmen.
Tel.Inl. Wubbolt 0591-522944

16700: VMH-1236 Mooi en modern
Cafetaria eventueel met ruime bove
nwoning. Tel.Inl. Wubbolt 0591522944

賣/ 購買

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

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.

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

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

4771:
(Z0512)Café-zaal-hotelwoning. Dorp bij Venlo. Perfecte
staat. zuidveste .nl 0773545632

6480: (Eet)café De Herberg in
Dongen, goed onderhouden huurko
oppand. Info 013-5722844 of bij
HORMAX

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

15716: Klaassen BV biedt te koop
aan: Café De Meermin te Nijmegen
(centrum), € 32.500,00 Info: 073521
6166

15756: Tk Café The Bright Side in
het centrum van Zevenaar. Eigen
Horeca Makelaar 06-29732420

15597: CAFE DE KLOMP, ETTENLEUR. ZEER BEKEND, HOGE
OMZET. INFO: HORECAKAS 0649
111 649

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

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

15457: Het café samen met de
woning biedt veel mogelijkheden en
maakt dit een interessante invester
ing.
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Houd
het
heft
in
eigen
hand!
‘Jaarlijks gebeuren er in de horeca duizenden
bedrijfsongevallen door botte messen’

抓住刀柄！

“餐饮行业每年都因钝刀而发生成
千上万起工伤事故”

“在厨房用钝刀工作是件自讨苦吃的事。”荷兰磨砺
服务公司（Hollandse Slijpservice）的刀具专家
Jeffrey Passieux这么认为。“如果厨师在雕刻南瓜
时需要用力，有时候刀子难免会滑脱，荷兰的厨房每
年大约会发生6000起类似这种情况的切割事故。”

18 - Asian Horecavizier april 2016

“Werken met botte messen in de keuken is vragen om
moeilijkheden,” vindt messenexpert Jeffrey Passieux
van de Hollandse Slijpservice. “Als een kok kracht moet
zetten wanneer hij bijvoorbeeld een pompoen wil snijden,
dan gebeurt het nog al eens dat hij uitschiet. Op deze
manier vinden er ongeveer 6.000 snij ongelukken plaats in
de Nederlandse keuken.”

Redactie 编辑推荐

Koks snijden toch met
scherpe messen ook wel eens
in hun vingers?
“Ja, dat is waar. Vaak wordt er in keukens
zelfs afgesproken dat wie het eerst in zijn
vingers snijdt, moet trakteren op een kratje
bier. Meestal is het dan ook niet zo ernstig.
Bovendien krijg je van een scherp mes een
mooie rechte snijwond.”

Is het voor het kookresultaat
belangrijk om met een scherp
mes te werken?
“Jazeker. Als je met een bot mes door vlees
of groente probeert heen te komen, dan
maak je de structuur kapot. Het gevolg
is dat de sappen eruit lopen. Vlees wordt
droog en groente slap. Laat je de groente
een tijdje staan, dan wordt deze door de
kneuzingen ook sneller bruin.”

Wat is een goed mes?

“De manier waarop het mes is samengesteld
en de kwaliteit van het staal, vind ik
belangrijk. Ik weet dat er messen zijn
waarvan lemmet, krop en heft aan elkaar
zijn gelast. Deze messen kunnen er zeer
professioneel uitzien, maar dat zeker niet
zijn. Voor het lemmet moet een kwalitatief
hoogwaardige staalsoort zijn gebruikt, of
het nu gesmeed is of gestanst. Als slijper
geef ik de voorkeur aan Damast messen en
messen van VG10 staal. Damast messen
zijn gemaakt van verschillende metalen
en vormen door torsie en het vouwen van
het stalen lemmet meer lagen staal. VG10
staal blijft lang scherp door zijn hardheid.
Persoonlijk heb ik dan graag dat mijn mes
lekker in de hand ligt. Ligt het zwaartepunt
te veel aan de voorkant en je laat het mes uit
je handen vallen, dan is de kans groot dat
het op de punt terechtkomt. Dat is dus niet
goed voor je mes.”

Weten koks voldoende over
messen?

“Ik vind van niet. Als ik langs kom met mijn
mobiele slijpservice, dan kom ik vaak een
hoop bagger tegen. Ik vind dat je als kok
met liefde voor je vak, moet zorgen dat je
gereedschap goed is. Je kunt nu eenmaal
geen wonderen verwachten als je voor een
mes niet meer dan 20 euro wil betalen.
Een Europees koksmes van 20 cm. heb je
al voor 80 à 90 euro. Voor een kwalitatief
hoogwaardig Japans mes betaal je het
dubbele. Een mes is niet goedkoop, maar
gaat als je er zorgvuldig mee omgaat, een
leven lang mee.”

snijden, dan is het tijd om in actie te komen.
Het is niet zo moeilijk om het lemmet langs
het aanzetstaal te halen. Wel is het zaak om
het onder de juiste hoek te doen, anders
beschadig je het mes en wordt het dus juist
bot. Ik raad aan om niet te snel te keer te
gaan met je aanzetstaal. Doe het rustig en
goed. Pas als je de kunst beheerst, kan het
sneller. Oefening baart kunst. Is een mes
eenmaal bot, dan heeft een aanzetstaal geen
zin meer en kun je eventueel een wetsteentje
gebruiken. Er zijn ook trekapparaatjes in de
handel, maar die raad ik je niet aan, omdat
je daar je messen mee sloopt.”

Hoe kan je een koksmes het
beste onderhouden?

“Maak gebruik van een houten of kunststof
snijplank. Stenen en glazen snijplanken
zijn te hard en niet goed voor je mes. Zorg
dat er geen etensresten achterblijven op je
lemmet, want dan kan er corrosie vorming
plaats vinden en gaat het mes roesten. Om
die reden moet je een koksmes ook niet in
de vaatwasser doen. Was je mes gewoon
zorgvuldig af met een lauw warm sopje en
droog het daarna goed af. Vanzelfsprekend
moet je als je lang plezier wil hebben van
je mes, het niet gebruiken als blikopener of
er op een andere manier ruw mee omgaan.
Bewaar je mes in een messenblok of
koffertje.”

厨师使用锋利的刀具时不
同样会切伤手指吗？
“是的，没错。有些厨师甚至相约谁第
一个切伤手指，谁就买一箱啤酒请客。
一般来说伤势也不会很严重，再说，被
锋利的刀具切伤会留下一道漂亮笔直的
伤口。”

用锋利的刀具工作对于烹
饪结果很重要吗？
“当然，如果你尝试用钝刀切肉类或蔬
菜，那么你会破坏结构，其结果是汁液
流失，肉类变干，而蔬菜变蔫。如果蔬
菜再搁置一会儿，还会因为损伤而更快
地变成褐色。”

厨师足够了解刀具吗？
“我认为不够了解。每当我带着移动磨
砺服务设备前往，常常发现情况很糟
糕。一名热爱专业的厨师必须使手中的
工具保持良好的性能。如果买一把刀连
20欧元都不愿意支付，那么根本没有必
要期待会出现什么奇迹。一把20公分长
欧式厨师刀的价格约为80至90欧元，高
品质日本刀的价格是它的一倍。刀具
并不便宜，但如果谨慎使用，可用一
辈子。”

钝刀是怎么回事？
“材料越硬，就越能保持锋利。一旦刃
口出现微小的毛刺，刀子会变钝，从而
增加切东西时的阻力”

怎么做才能保持刀刃锋
利？
“在刀具变钝之前就使用磨刀棒。从切
东西的过程中开始感觉到有一点阻力的
那一刻起，就需要采取行动。使用磨刀
棒磨刀并不很难，但关键是角度必须正
确，否则会损坏刀刃，真正变钝。我建
议使用磨刀棒时动作不要太快太猛，而
应当从容地磨刀。熟能生巧，只有当你
掌握了一定的技巧，才能加快速度。刀
子一旦变钝，磨刀棒也就失去了意义，
不过还可以使用磨刀石。当然，市场上
也有磨刀机，但我不建议使用，因为它
会毁坏你的刀具。”

Misschien off-topic, maar
een houten snijplank kan
toch niet in de horeca?

“Ik zie er geen gevaar in. Kies wel
altijd voor een kops verlijmd en goed
onderhouden snijplank. Voor gebruik
bewerk je de plank eerst met olie, zodat er
geen vocht meer in het hout kan trekken.
Reinigen doe je de plank met citroensap
en zout. Zout trekt het vocht weg en doodt
bacteriën.”

什么是好刀？
“刀具构成的方式和钢材的质量，我认
为非常重要。我知道有些刀具是由刀
身、刀镡以及刀柄相互焊接在一起的，
这些刀具看起来很专业，但也不一定。
刀身必须选用高品质的钢材，或锻造或
模切而成。作为磨刀师，我更喜欢大马
士革刀和VG10钢材制成的刀。大马士革
刀由多种金属铸成，刀身经过钢材的多
次折叠锻打、扭转锉磨而成。VG10钢的
硬度使刀具保持长久锋利。就个人而
言，我喜欢手感好的刀子。如果重心太
偏向前部，让刀从手中掉出，那么用到
刀尖的机会很多，这样对刀子不利。”

试问如何正确保养刀具？
“使用木制或塑料砧板，石头和玻璃砧
板太硬，对刀具不利。确保刀刃上没有
留下食物残渣， 因为这可能导致腐蚀
而使刀具生锈。出于这个原因，厨师刀
不宜用洗碗机清洁，而只使用一点洗洁
剂和温水谨慎清洁，然后彻底擦干。当
然你希望长期享用刀具，所以不能把它
用于开启罐头或采用其它不慎使用的方
式。请使用刀座或刀具箱保存刀具。”

也许是题外话，木制砧板
不是不许用于餐饮业吗？
“我看不出有什么危险。始终选择接头
粘合好、保养良好的砧板。在使用之
前，先用植物油涂抹砧板，使木头不再
吸收水分。用柠檬汁和盐清洁砧板，盐
能吸干水分并起到杀菌的作用。”

Wat is er aan de hand met
een bot mes?

“Hoe harder het materiaal is, hoe langer het
scherp blijft. Een mes wordt bot, wanneer
er microscopisch kleine braampjes aan de
snede ontstaan. Hierdoor ontstaat er meer
weestand bij het snijden.”

Wat kunnen we zelf doen
om een mes goed scherp te
houden?

“Maak gebruik van een aanzetstaal, voordat
een mes bot is. Al op het moment dat je iets
meer weerstand begint te voelen tijdens het
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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
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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.

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

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。
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Rioleringsmarkt.nl

Rioleringsmarkt.nl是生产混凝土与HDPE（塑
料）隔油池的产家和供应商，产品适用于埋设在
地下及地上结构。
Het zomaar lozen van oliën en vetten in het
afvoerputje is ongewenst, omdat gestold vet
zich in het riool kan afzetten. Dat vermindert
vervolgens de afvoercapaciteit van het riool en
kan zelfs tot verstopping leiden. Vandaar dat
elk bedrijf met een professionele keuken
een kwalitatief
hoogwaardige
vetafscheider
met
slibvangput moet
(laten) plaatsen.
Rioleringsmarkt houdt
zich al ruim 10 jaar
bezig met deze materie.
Bedrijven welke
voedingsmiddelen
bereiden of
dieren slachten,
zijn verplicht
het vethoudend
afvalwater
eerst door een
vetafscheider en
slibvangput (conform
NEN-EN 1825-1 en
2) te leiden, voordat
deze op het riool gaat
lozen. Rioleringsmarkt.
nl ontwikkelt
en produceert
vetafscheiders
welke zijn voorzien
van de verplichte
Prestatieverklaring en
CE markering.
Dien je een vetafscheider
te plaatsen, dan is het van
belang te weten waar de vetafscheider
geplaatst dient te worden. Kies je voor een
bovengrondse of voor een ondergrondse
vetafscheider? Als je van plan bent voor

Rioleringsmarkt.nl is fabrikant en leverancier van
vetafscheiders van beton en van HDPE (kunststof),
zowel voor grond inbouw als voor een bovengrondse
opstelling.

een bovengrondse vetafscheider te kiezen:
heb je daar dan wel genoeg ruimte voor
in je keuken of dient de vetafscheider
op maat gefabriceerd te worden? Heb je
voorkeur voor een ondergrondse: wie gaat
deze dan voor je plaatsen en hoe gaat deze
dan geleegd worden? Kies je een te
kleine vetafscheider dan dient
deze regelmatiger geledigd te
worden en bij een te kleine
vetafscheider zal er alsnog
teveel vet op het riool geloosd
kunnen worden, met alle gevolgen van
dien.
Wees slim, laat de
vetafscheider geen
ondergeschoven
kindje zijn van je
onderneming en laat
je goed voorlichten
door een bedrijf
met expertise op dit
gebied. Medewerkers
van Rioleringsmarkt.nl
kunnen voor u gratis een
berekening maken welke
capaciteit u nodig heeft voor
uw vetafscheider-installatie
conform de norm NENEN1825-1.
Rioleringsmarkt.nl adviseert
je eveneens graag op
het gebied van RVS
keukengoten, vloerputten
en pompsystemen voor in
de kelder gelegen toiletunits.
Mocht een standaard systeem
niet passen, dan is een product op
maat wellicht van toepassing.
Voor meer informatie, zie:
www.rioleringsmarkt.nl

随意把油类和油脂倾倒
在排
水管中被视为不良行为，因为凝结
的油脂会沉积在下水道，其结果是
降低下水道的排水量，甚至可能导
致堵塞。因此，每一家配设专业厨
房的企业都必须安装一个带渣阱的
高质量隔油池。Rioleringsmarkt
从事这方面的工作已达十余年。
食品制作企业或动物屠宰企业有义
务在把油腻废水排放到下水道之
前，首先经过隔油池和渣阱处理（
依据NEN-EN 1825-1与2）
如果必须安装隔油池，安装的位置
则非常重要。您选择地上结构还是
地下结构的隔油池？如果您计划选
择地上结构的：那么您的厨房还有
足够的空间吗？隔油池是否需要根
据尺寸专门定制？如果您更喜欢地
下结构的：那么谁为您安装？如何

清空这块地？如
果您选择的隔油池
太小，那么清理的周
期会变得更短，而且可能
还会有过多的油脂照样被排
入下水道，会引起一切不良后
果。。Rioleringsmarkt.nl开发并
生产隔油池，产品具备性能声明与
CE认证。
请做出明智的决策，不要忽视
企业的隔油池，让该领域的
专业公司为您提供正确的信
息。Rioleringsmarkt.nl的员工能
够依照NEN-EN1825-1标准，免费为
您计算出所需隔油池装置的容量。
Rioleringsmarkt.nl同时还非常乐
意在其它领域为您提供咨询，如不
锈钢厨房排水沟、地漏以及地下室
厕所的水泵系统等。如果标准的系
统不合尺寸，则可以量身定做一款
产品。
更多信息，请参阅：
www.rioleringsmarkt.nl
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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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Uitgelicht 聚光灯

Bakx Foods presenteert nieuwe
trends in vleessnacks

Wast u al Groen?

De Nieuwe L305-CV vaatwasmachine
van Lamber maakt dat mogelijk! Deze
vaatwasmachine is uitgerust met een warmteterugwin installatie. Alle warmte die vrijkomt
tijdens een wascyclus wordt teruggebracht in
het naspoelsysteem. Dit levert een besparing
op van 50%. Hierdoor komt deze machine
in aanmerking voor de E.I.A. Energie
investeringsaftrek. Dit kan u een behoorlijk
belastingvoordeel opleveren. Uiteraard wast
deze machine de vaat significant schoon en
droogt deze smetteloos na. Ook interesse in
minder energiekosten, geen stoom en geen
dampkap?
Meer informatie:
www.vaatwasmachinespecialist.nl

Voor de consument is verantwoord eten steeds belangrijker. Wat
uit eigen regio komt is beter voor de lokale economie en minder
belastend voor het milieu, maar ook verser en dus gezonder. Het
marktaandeel van duurzaam voedsel is in 2014 niet voor niets
gestegen met 18%. Daarom heeft Bakx Foods de nieuwe PUUR!
lijn geïntroduceerd, bestaande uit twee burgers, een kipfiletspies
en een gehaktbal. PUUR! gaat terug naar de basis van écht vlees,
zonder E-nummers, een hoog vleespercentage en Hollandse
afkomst. Met PUUR! maakt Bakx Foods haar passie en aandacht
voor food helemaal waar.
Meer informatie: www.bakx.nl

Cucumis: the sophisticated cucumber
De eerste komkommerfrisdrank uit Duitsland is gebotteld in een van ’s werelds duurzaamste
productiefaciliteiten, is verrijkt met de hoogste kwaliteit mineraalwateren. Het drankje is
volledig ‘vegan’, gezoet met fructose en met een hint van basilicum. Beslist een lichte,
verfrissende en verfijnde smaaksensatie. Komkommer en basilicum zijn tegenwoordig niet
meer weg te denken in bars en vormen twee onmisbare basisingrediënten in de ons welbekende
cocktails. Zo leent Cucumis zich uistekend als mixdrankje voor de cocktails ‘Moscow
Mule’ en ‘Basil Smash’. Cucumis voorziet volledig in de behoefte van de vooruitstrevende
horecazaak en is daarmee een verrijking voor het assortiment.
Meer informatie: www.bierenco.nl

AKE-Ideal NordCap
introduceert de Snacky
Combinatievitrine
Vers bereiden en serveren waar de klant bijstaat?

CROQUÉTJE Wild
Vleesch

Meer informatie: www.ake-ideal.nl

Rotterdamse worstmaker Paul van den Hooven van Wild
Vleesch heeft een nieuwe lijn producten voor horeca en
consument gepresenteerd onder de naam CROQUÉTJE!
Het eerste CROQUÉTJE! is een pulled pork-kroket
waarvan het vlees low & slow gerookt is op de barbecue.
De lijn bestaat uit ambachtelijke producten gebaseerd
op ‘s worstmakers liefde voor de Amerikaanse stijl van
barbecueën. CROQUÉTJE! is voor horeca, handel en
consument verkrijgbaar bij Wild Vleesch. Wild Vleesch
is tevens te vinden op de tweewekelijkse Rotterdamse
Oogstmarkt, waar de kroketten onderdeel uitmaken van
het assortiment.

Het kan! Snacky biedt u de kleinste oppervlakte
voor een aantrekkelijke snackpresentatie. De Snacky
Combinatievitrine biedt u veel voordelen. Zo heeft
de vitrine een warme en een koude zone en is het
inschuifbare frontglas naar keuze als zelfbedienings- of
bedieningsvitrine te gebruiken. Optimale aanpassing aan
wisselende klantenfrequentie: 100% klantgericht!

Dé nieuwe trend: Gua Bao,
zelf te vullen stoombroodje!

Gua Bao is van oorsprong een Taiwanese snack die
momenteel de wereld aan het veroveren is als Taiwanese
hamburger. Het betreft een dubbelgevouwen gestoomd
broodje dat zelf te vullen is met een grote variëteit aan
verse vullingen. Inmiddels is deze ‘steamed bun’ een
populaire snack in vele landen, van Amerika tot Australië
en Engeland. Er zijn zelfs horeca outlets die zich alleen
maar richten op de verkoop van de Gua Bao broodjes.
Als specialist op het gebied van gestoomd deeg heeft
Tjendrawasih een heerlijk luchtige Gua Bao ontwikkeld.
Het kwalitatief hoogstaande broodje in combinatie met
het gebruiksgemak zal zorgen voor een nieuwe impuls in
het gestoomd deeg segment.
Meer informatie: www.tjendrawasih.nl

Meer informatie: www.wildvleesch.nl

Chinese sterchef lanceert sambal
De Chinese Michelin-chef Han Ji heeft onlangs een eigen sambal gelanceerd: Sambal
Terasi by Han. Pittig eten is één van de foodtrends van 2016. Scherp gekruid eten wordt
steeds populairder en dit is te verklaren door de toenemende stress in de maatschappij.
Sambal Terasi by Han is gemaakt op basis van de beste rode-chilipepers en garnalen
en is een fijne smaakmaker voor onder meer pittige salades en soepen. De sambal
is vooralsnog alleen verkrijgbaar via de fine-dining restaurants van de Han Group:
Red Chilli, HanTing Cuisine en de shared-dining restaurants UMAMI by Han. In de
toekomst wil de Han Group meer producten op de markt brengen die een positieve
invloed hebben op de gezondheid.
Meer informatie:
www.hanconcepts.com

Jajem moet er zijn
Amsterdam, jenever, jong, lokaal, biologisch. Dit
zijn de kenmerken van het piepjonge jenevermerk,
genaamd JAJEM, wat jenever betekent in oud
Amsterdams. De drie vrienden en ondernemers,
Sunny Bakhtiar, Maarten de Vries en Jamie van
der Will zijn het brein achter deze nieuwe borrel.
Gestookt en gerealiseerd in de hoofdstad, heeft de
drank een sterk Amsterdams imago en dito naam.
De jongens zijn trots op hun stad en zien dit als
een ode aan de Amsterdamse identiteit. Alle drie
de heren hebben een geschiedenis in de horeca en
vonden dat het tijd werd om een oude spirit nieuw
leven in te blazen. Door gebruik van ingrediënten als
vlierbloesem, citroengras en hibiscus is JAJEM het
frisse unicum onder de jonge jenevers. Het borreltje
wordt ijskoud geserveerd, of samen met een biertje
voor een ‘kopstoot’. Ook leent JAJEM zich als
‘white spirit’ uitstekend voor cocktails.
Meer informatie: www.jajem.amsterdam
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Chafing Dish Elektro
电子 自助餐炉

Pastakoker met 4 zeven
面条烹饪机 - 带4个筛子

slechts

slechts

Saladebar warm 2,2 m
沙拉吧 热 2,2m

Waterkoker - 23 liter
电热水壶 - 23升

€

65,90*

€ 125,90*
Soepketel van roestvrij staal

不锈钢保温汤壶

€ 147,90 € 66,90*
slechts

slechts

Social media links

Oven voor 20 eenden van 2,4 kg
可以容下20只鸭子的烤箱

€ 105,90*

slechts

€ 1.469,90*
巧克力喷泉机 - 五层

Groentensnijder /
Capaciteit 300 kg
切菜机 容量300公斤

slechts

slechts

Visvitrine 1,56 / 0,9 m diep

Inductie wok (3,5 kW)
电磁炉 WOK 3.5千瓦

Chocoladefontein - 5 etages

€

255,90*

水产品 展示柜‐1.56米/0,9米,深度

Gasfriteuse 8+8 liter

燃气炸炉 8+8 升

€ 3.234,90 € 1.469,90*

€ 469,90*

Gas pastakoker (20 kW)

燃气 面条烹饪机 (20 kW)
slechts

slechts

RVS-meubels op maat
不锈钢工作柜/台 （可订做）

Voorbereidingskoelwerkbank
(GN) - met 3 deuren
水产品 展示柜 ‐ (GN)

€ 2.195,90*

€ 2.185,90*

€ 4.567,90 € 2.075,90*

GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16 | 48607 Ochtrup
slechts

€ 1.665,90*

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

(Ma. t/m Vrij. 8.30 tot 17.30 uur)
Tel: + 49 (0) 2553 / 7220 180
Fax: + 49 (0) 2553 / 7220 200
Email: info@ggmgastro.com

* alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verzending

€

1.349,90*

