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Tel. 0168 - 33 54 78
info@alf-international.nl
www.alf-international.nl

Airconditioners en luchtgordijnen 
scheppen een beter werkklimaat!

Nu ook lease!!

ALF 103 x 32mm 26-01-2015.indd   1 26-01-15   15:45

VETAFSCHEIDERS  POMPEN  GOTEN
sneller, beter, goedkoper

dé webwinkel
24/7 bestellen

RIOLERINGSMARKT.NL
  SPECIALIST IN RIOLERINGSONDERDELEN & POMPTECHNIEK

14823: Broodjeszaak Sofi de
France Breda. Vraagprijs invgw: €
49.000,00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

16118:  HORECAPACHTER 06-
15048789 Casco Horecapand in
toeristisch Hattem. €2750,- p.m.

18096: Te huur: EetcaféCafetaria
Leek. 181m2 verk.r. dubb. entree
Huur:€33.000 pj excl.BTW GWInv:
€127.500 Info: HELDER Makelaar
dij, 0595-438034

18298: EDENS MAKELAARS  :
Goed ingerichte SNACKBAR met
woning in centrum dorp ( 5000 inwo
ners )  uitstekend bedrijf voor een
actief horeca koppel , Pand te huur
en te koop , overname bedrijf   expl
oitatie , vraag naar de bedrijfs prese
ntatie . kijk op www.edensmakela
ars.nl

17772: Café de Schatkamer te Zutp
hen, te huur. Schitterende zaak met
veel antieke elementen, zeer gesch
ikt als café of eetcafé. Momenteel
alleen gebruikt voor groepen op
reservering. Met hele leuke bovenw
oning. Bel Hevesta bv 06-53291399

In de historische binnenstad van 
Hoorn hebben Hoying Cheung en haar 
echtgenoot Robin Wu drie goedlopende 
horecazaken: familiehotel Petit Nord, 
gastronomisch restaurant Madame 
Cheung en all-you-can-eat restaurant 
Soya. Met de enthousiaste Hoying 
Cheung zoomen we in op Soya.

在历史名镇霍恩（Hoorn），Hoying 

Cheung和她的丈夫Robin Wu拥有三家生

意兴隆的餐饮企业：Petit Nord家庭

酒店、Madame Cheung美食餐厅，还有

Soya任食餐厅。我们随着热情的Hoying 

Cheung，把镜头拉近了Soya餐厅。

Restaurant Soya in 
Hoorn is uitdagend
霍恩的Soya餐厅敢于挑战

Restaurant Tandjong Priok 
serveert authentiek 

Indonesische gerechten

Koken doet Esther Gerlsma al sinds ze een jaar 
of tien oud was. En nog altijd doet ze het met een 
grote passie. Ze houdt van de geuren en kleuren 
van de authentieke Indonesische gerechten en 
ze doet nooit concessies aan de smaak. In de 
boerderij in Arum, een oerfries plaatsje in de streek 
‘Lytse Bouhoeke’, lijkt het alsof je in een Batavia 
café ten tijden van de tweede wereldoorlog bent 
terechtgekomen. Restaurant Tandjong Priok is de 
toegangspoort tot de echte smaak van Indonesië. 
Wat een beleving!

Esther Gerlsma从十岁左右就开始做

菜，至今酷爱有加，热情不减。她

喜爱地道印尼菜肴的香味与色彩，而

且她从不在口味上做出任何迁就。在

原生态的弗里斯“Lytse Bouhoeke”

地区的Arum的农场，似乎来到了一家

二战时期巴达维亚咖啡厅。Tandjong 

Priok餐厅是通往真正印尼风味的门

户。多么难忘的体验！

Tandjong Priok餐厅推出地道的印尼美食

Houd het heft in eigen hand!
抓住刀柄！

“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.”

“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。”

Languedoc staat bekend om zijn wijnen.  Denk eens 
aan de bekende wijngebieden Corbieres, Limoux, 
Picpoul en  Saint Chinian.Maar hebben jullie ook 
geweten dat de hele Languedoc  het een na grootste 
wijngebied van de wereld is,  gevuld met een enorme 
aanbod aan wijnen. 

朗格多克地区以产葡萄酒闻名遐迩，其中著名
的葡萄酒产区就有科比埃、利穆、皮克葡勒及
圣希尼昂等。 但你们是否还知道，整个朗格
多克地区是世界上第二大葡萄酒产区，盛产各
种葡萄酒。

Wijn/
葡萄酒
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Column 专栏

Omdat de Aziatische horeca meer personeel nodig heeft en ook graag 
een steentje wil bijdragen aan de maatschappij, heeft Vereniging 
Chinese Horeca Ondernemers (VCHO) contact gezocht met 
Vluchtelingenwerk. Zij zijn verantwoordelijk voor o.a. de arbeids-
participatie van vluchtelingen in Nederland. De medewerkers van 
Vluchtelingenwerk waren enthousiast met ons initiatief. 

Gezamenlijk hebben we het kader bepaald: vluchtelingen kunnen 
uiteraard niet alle werkzaamheden uitvoeren en ook niet alle 
bedrijven zijn hiervoor geschikt. Om te beginnen zijn er twee 
bedrijven uitgezocht: een nieuw internationaal hotel in Amsterdam en 
een nieuwe vestiging van een sushiketen in Rotterdam. Na het bezoek 
aan deze bedrijven waren de projectleiders van Vluchtelingenwerk 
enthousiast. Beide horecabedrijven hebben een internationaal gasten- 
en personeelsbestand. Het hotel heeft twee openstaande vacatures: 
assistent receptionist(e) en een ontbijtmedewerker. Het sushi 
restaurant heeft ook twee vacatures: keukenhulpen. De enige eis die 
de ondernemers stellen is de wil om echt te willen werken.

Na maandenlange inspanningen van Vluchtelingenwerk en VCHO, 
hebben de ondernemers van deze toonaangevende bedrijven tot 
nu toe nog niet één sollicitatie van een kandidaat gekregen. Echt 
teleurstellend! Nu terugdenkend aan het hele proces kom ik tot de 
conclusie dat dit eigenlijk ook niet zo vreemd is. Waarom?
Het is algemeen bekend dat er veel zgn. economische vluchtelingen 
zijn onder de echte Syrische vluchtelingen. De motivatie en 
mentaliteit van deze economische vluchtelingen zijn anders. Echte 
vluchtelingen zijn door oorlog gedwongen hun moederland te 
ontvluchten en zijn eerder bereid aangeboden werk met beide 
handen aan te pakken, zodat ze hun leven sneller kunnen oppakken. 
Economische vluchtelingen zijn eerder profiteurs. Laatst zag ik in een 
documentaire dat de versoberde opvang van vluchtelingen in Zweden 
ertoe leidt dat er meer vluchtelingen naar Nederland komen. Omdat 
de faciliteiten hier beter zijn. Er is zelfs een app die vluchtelingen 
verwijst naar landen waar de opvang beter is, procedures sneller gaan 
en uitkeringen hoger zijn. 

Van Vluchtelingenwerk begrijp ik dat hun kandidaten voor de 
Nederlandse arbeidsmarkt allemaal erkende vluchtelingen zijn, dus 
krijgen ze een uitkering en hebben ze recht op huisvesting. Door 
een combinatie van economische profiteurs en het genieten van een 
uitkering zolang je geen werk hebt, is het geen wonder dat ons project 
niet is gelukt.  

Nu verkiezingstijd eraan komt en het vluchtelingenonderwerp weer 
actueel wordt, hoop ik dat de overheid van onze ervaring leert en 
het te voeren beleid voor de vluchtelingen wat soberder en dus 
rechtvaardiger maakt. 

Toen in de zomer van 2015 een enorme 
toestroom van vluchtelingen naar Eu-
ropa, en dus ook Nederland, op gang 
kwam, was dit een hot issue. Het be-
leid van ons kabinet was om voor erk-
ende vluchtelingen geld beschikbaar 
te stellen om hen bij te scholen en hen 
aan het werk te helpen. 

当2015年夏天，大量难民涌入欧洲

时，这是一个热点话题。对于认可的

难民，荷兰政府拨动了大量的资金来

培训和帮助他们找到工作，以尽快安

家乐业。

由于亚洲餐饮业需要员工和我们也希望能为社会做出一点贡

献，中饮公会（VCHO）与

荷兰难民组织联系，表示愿意为难民提供就业机会，荷兰难民

组织对我们的倡议也非常热衷。

我们共同确定了框架：难民不能从事所有的工作，而不是所有

的餐饮企业都适合难民的。我们最终选择了两家企业：一家是

位于阿姆斯特丹的新的国际酒店，另一家是位于鹿特丹的寿司

连锁店的新开张的分店。在参观了这两家企业后，难民组长的

项目负责人非常满意，并深信肯定会找到合适的难民候选人。

两家企业都有国际顾客和工作人员。酒店提供两个职位：前台

助理接待员和早餐的工作人员。寿司店需要两位帮厨。两家老

板表示，他们的唯一要求是寻找真的想工作人。

虽然难民组织和VCHO在过去的几个月百般努力，至今两家企业

还没有得到一个候选人，实在令人失望。但是，现在回想起整

个过程，我得出了结论：其实这一点都不奇怪。为什么呢？

众所周知，难民潮流里有许多所谓的经济难民，他们的动机和

道德心态与那些真正的难民是不同。由于战乱而被迫逃离自己

的祖国的真正难民，当你给他们提供就业机会时，他们一般将

会以双手来捧起这个工作机会，以使他们能够重新安家乐业。

而经济难民的动机是来享受社会福利的。我曾经看到一部纪录

片，讲的是因为瑞典对于难民的接待政策更加收紧，有时几家

人住一个单元，许多难民都想来荷兰，因为这里的条件更好。

难民之间，甚至通过手机提供信息，哪个国家的接待条件更

好，以提升新难民去那些国家。

难民组织人员告诉我，在他们那里可以工作的难民，度已经得

到政府的救济金。所以，经济难民和不工作也可以拿到救济金

的组合，就很自然的会使我们的项目不成功。

在大选即将来临之时，难民的问题又将会成为一个主题，我希

望我们的经历能使政府的有关部门意识到荷兰的难民政策要更

加成熟化。

Met vluchtelingen aan de slag?
向难民提供就业机会？
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Restaurant Soya in 
Hoorn is uitdagend

‘We verzinnen graag originele nieuwe sushi’

In de historische binnenstad van Hoorn hebben Hoying 
Cheung en haar echtgenoot Robin Wu drie goedlopende 
horecazaken: familiehotel Petit Nord, gastronomisch 
restaurant Madame Cheung en all-you-can-eat restaurant 
Soya. Met de enthousiaste Hoying Cheung zoomen we in 
op Soya.

在历史名镇霍恩（Hoorn），Hoying Cheung和她的

丈夫Robin Wu拥有三家生意兴隆的餐饮企业：Petit 

Nord家庭酒店、Madame Cheung美食餐厅，还有Soya

任食餐厅。我们随着热情的Hoying Cheung，把镜头

拉近了Soya餐厅。

霍恩的Soya餐厅敢于挑战
“我们热衷发明独特的新型寿司”
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Wat is het karakter van Soya?
“We zijn een Japans All You Can Eat 
Restaurant waar we onze gasten onbeperkt 
willen laten genieten van sushi en vele 
andere Japanse lekkernijen van dinsdag 
tot en met zondag. Naast de traditionele 
soorten sushi waarbij we gebruik maken van 
ingrediënten als rijst, zeewier, zalm, tonijn, 
makreel, komkommer en avocado kunnen 
er dagelijks nieuwe soorten sushi geproefd 
worden. Wie liever thuis sushi eet, kan ook 
afhalen.”

Hoezo nieuwe sushi? Sushi is 
toch gewoon sushi? 
“We blijven graag vernieuwend bezig en 
vinden het een uitdaging om onze gasten 
voortdurend te blijven verrassen. Voor 
mezelf is dat trouwens ook veel leuker. Ik 
heb er echt plezier in om van de rolletjes 
echte smaakverrassingen te maken. Wat 
dacht je van sushi met pekingeend, sushi 
met gegrilde entrecote en kerriedressing, 
sushi met gemarineerde kip in Thaise 
Thom Yam of krokant gebakken sushi met 
zalmmousse? Lekker vinden gasten ook de 
Italiaanse sushi met mozzarella, basilicum, 
zongedroogde tomaatjes en pesto. En ik heb 
er net eentje gemaakt op basis van rode biet.

Waar haal je de inspiratie 
voor de gerechtjes vandaan?
“Overal en nergens. Ik bedenk iedere dag 
wel 2 of 3 nieuwe soorten. Gasten betrek ik 
er trouwens ook bij als het even mogelijk 
is. Zo heb ik nu op Facebook een challenge 
gezet. Mensen kunnen een sushi verzinnen 
op basis van een bekend gerecht. Dat kan 
iets met erwtensoep zijn, met zuurkool 
of misschien wordt het wel een sushi met 
Engelse Fish & chips. Alles kan en mag, ik 
laat me graag inspireren. The sky is the limit 
en de winnaar krijgt een gratis diner voor 4 
personen. Dit is ook meteen zo’n beetje de 
enige manier waarop we reclame maken.”

Werkt deze manier van 
adverteren goed?
“Heel erg goed zelfs. Reageren is reclame. 
Ik moet alleen wel uitkijken dat ik niet 
vaker dan 2 of 3 keer per week iets nieuws 
post op Facebook. Doe ik het vaker, dan is 
de kans groot dat ik mensen irriteer en dat is 
natuurlijk nu juist niet de bedoeling. Ik houd 
me dus in, terwijl ik vaak zo enthousiast ben 
geworden dat ik de nieuwste creaties het 
liefst meteen wil delen met de hele wereld.”

Hoe ziet Soya er van binnen 
uit?
“Het restaurant heeft toevallig net een 
metamorfose ondergaan. Voorheen 
ontvingen we onze gasten in een meer 
traditionele entourage met vooral veel rood 
en zwart. We hebben gekozen voor een 
inrichting met een gezellige frisse uitstraling 
met taupe, donkerbruine en groene 
kleuraccenten. Eters hebben bovendien 
meer privacy gekregen. De bediening 
hebben we persoonlijk gehouden.”

Wat bedoel je met 
persoonlijk?
“Nou, in veel restaurants met vergelijkbare 
concepten bestellen gasten met behulp 
van een tablet die op tafel ligt. Dat doen 
wij bewust niet op die manier. Onze 
medewerkers zijn vriendelijk en helpen 
mensen aan tafel graag met het invullen van 
het formulier als ze dat willen. Er wordt een 
praatje gemaakt en de gerechtjes worden 
toegelicht. Per ronde kunnen er trouwens 
maximaal 5 gerechtjes besteld worden en 
wanneer alles klaar is, wordt alles op tafel 
gezet. Als iedereen alles heeft opgegeten, 
dan mag de tafel opnieuw het formulier 
inleveren.”

Wat drinkt de gast bij het eten?
“Ook wat de drankenkaart betreft 
experimenteren we graag. Heb je zin 
in lekkere sake, dan kan dat natuurlijk. 
Maar wil je een bijzonder non-alcoholisch 
drankje, dan zit je hier ook goed. Een echte 
hardloper is bijvoorbeeld onze verfrissende 
groene Japanse ijsthee met citroengras en 
limoen.”

 

Hoe komt het eigenlijk 
dat dit soort restaurants zo 
populair zijn?
“Mensen vinden het leuk dat ze zelf kunnen 
kiezen. En Japans eten is natuurlijk rijk aan 
smaak, licht verteerbaar en super gezond. 
Toen wij in 2005 met deze zaak begonnen 
waren wereldrestaurants net een rage. Ik 
ben van mening dat de markt nog steeds niet 
verzadigd is en dat het ook in dit segment 
mogelijk is je te blijven ontwikkelen. Ik sta 
zelf in elk geval minstens 200 % achter het 
product.”

Waarom zijn veel Chinezen 
eigenlijk Japanse restaurants 
begonnen?
“Chinezen zijn ondernemen. Weet je, en 
qua kooktechniek verschilt de basis van de 
Japanse keuken niet zo veel van de Chinese 
keuken. Bovendien was het zo dat in het 
oog van de crisis alle zeilen moesten worden 
bijgezet. Ik denk dat er in de categorie all-
you-can-eat nog veelgroeimogelijkheden 
zijn. Maar dan moet je het wel aandurven je 
te blijven ontwikkelen. De oudere generatie 
heeft ooit een kunstje geleerd en blijft daar 
soms te veel in hangen. Dat kan niet meer, 
je moet met je tijd meegaan. Als je dat doet, 
dan is er nog veel mogelijk.”

Soya有什么特性？
“这是一家日式任食餐厅，从周二到周
日，客人们可以无限制享用寿司和许多
其他日本美食。我们除了采用寿司米、
紫菜、三文鱼、金枪鱼、鲭鱼、黄瓜、
牛油果等食料制作传统类型的寿司之
外，每天都能让客人品尝几种新型寿
司。喜欢在家享用寿司的客人，也可以
打包外带。”

为何称为新型寿司？寿司
不就是寿司吗？ 
“我们喜欢保持创新、不断给客人们带
来惊喜，这么做意味着敢于挑战。而对
我本人来说，则更加充满乐趣，真的很
喜欢把寿司卷做成口味惊喜。用北京烤
鸭、烤牛排配咖喱酱、用泰式冬荫腌制
的鸡肉做寿司，或者脆炸寿司配三文鱼
慕思，你觉得怎么样？客人们都说采用
莫扎里拉奶酪、九层塔、晒干的西红柿
和香蒜酱做的意大利寿司也很美味。我
刚刚就用甜菜做了一个寿司。

制作这些小菜肴的灵感从
何而来？
“无所不在却又无处可寻。我每天都会
构想出2、3个新品种，而且如果可能的
话，还会拉上客人来参与。所以，我在
Facebook上增设了一个挑战项目，人们
可以在一道著名菜肴的基础上发明一款
寿司，比如可以用上豌豆汤、酸菜，甚
至可以是英式炸鱼薯条寿司。一切都可
以也可能，我希望能从中获得灵感。天

空是你的极限，获胜者可以获赠四人免
费晚餐。这也立刻成为我们唯一的广告
方式。”

这样的广告方式效果好
吗？
“确实非常不错，响应就是广告。我只
需要注意每周在Facebook上发的新帖不
要超过2、3次。如果更加频繁的话，就
有很可能被嫌烦，这当然不是本意。所
以，尽管我经常由于最新的创意而倍感
兴奋，巴不得立刻与全世界分享，但我
还是能够做到克制自己。”

Soya餐厅的内观如何？
“说来也巧，餐厅刚刚经过一次彻底的
修缮。之前，我们在一个以红和黑为主
调、比较传统的氛围里迎接客人。现
在，我们选择室内装饰的色调以浅褐
色、深褐色及绿色为主，显得清新且和
谐。此外，用餐的客人们也享有更多的
隐私。我们保持了餐厅服务个人化的特
性。”

你所说的“个人化”指什
么？
“这个嘛，在许多以同样理念运营的餐
厅，客人们借助摆放在桌子上的平板电
脑点菜，而我们却有意识地不这么做，
我们的员工都很友善，如果客人有要
求，非常乐意在餐桌边帮助他们填写
菜单表格。员工会与客人聊天，介绍菜
肴。每一轮最多只能点五道小菜，都准
备就绪后，一起上菜。如果都吃完了，
该桌就可以重新递交点菜表格。”

客人用餐时喝什么？
“对于饮料单，我们同样希望进行新的
尝试。如果你喜欢喝可口的清酒，当然
可以。但是，如果你要一杯特别的无酒
精饮料，那么你也来对了地方。真正
畅销的要数我们的香茅柠檬日本冰绿
茶。”

到底出于什么原因使这类
餐厅如此受欢迎？
“人们喜欢自己能够做出选择。况且日
本料理味道鲜美、易消化、超健康。当
我们这家餐馆于2005年新开张时，正值
世界餐厅风靡一时。我认为市场仍然没
有饱和，而且这一领域还有继续发展的
余地。我本人无论如何都200%地相信且
支持该产品。”

为什么有许多华裔经营日
式餐厅？
“华裔普遍善于经营。你知道吗，就烹
饪手法而言，日本料理的基本原理与中
式厨艺区别不大，此外，实际上是为了
渡过难关而不惜余力。个人认为任食这
一类型的餐厅目前仍然很有潜力，但是
你应当敢于不断保持发展。老一辈人曾
经学会了一个招式后就固步自封，现在
不能这么做了，你必须与时俱进，这样
才会使一切皆有可能。”
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 Rubbens Woktaf
 verkrijgbaar in diverse

 Rubbens Koelwerkbank
 verkrijgbaar in diverse afmetingen

 Rubbens Teppan Yaki
 stalen sterbrander
 bovenzijde geborsteld en geolied
 rvs panelen
 grote vetopvangbak
 11 kW

Een greep uit de Oosterse restaurants die reeds profi teren van de samenwerking met Hakvoort Professional:

Professioneel koken in de Oosterse keuken. Hakvoort 
Professional maakt het mogelijk!

EMMELOORD
Platinaweg 21
8304 BL Emmeloord
Tel: (0527) 635 635
info@hakpro.nl

AMSTERDAM
De Flinesstraat 20
1114 AL Duivendrecht
Tel: (020) 665 6428
amsterdam@hakpro.nl

GRONINGEN
Verl. Bremenweg 10c
9723 JV Groningen
Tel: (050) 318 1600
groningen@hakpro.nl

ROTTERDAM
Schuttevaerweg 13
3044 BA Rotterdam
Tel: (010) 750 2750
rotterdam@hakpro.nl

VENLO
Venrayseweg 44
5928 NZ Venlo
Tel: (077) 387 4242
venlo@hakpro.nl

VLISSINGEN
Bedrijfsweg 9
4387 PD Vlissingen
Tel: (0118) 493 222
vlissingen@hakpro.nl

ONLINE
BESTELLEN?
www.hakpro.nl.nl

Chinees restaurant Easya Almere
Restaurant Onderweg Almere
East Harbour Amsterdam
Japans restaurant Zen Amsterdam
Thais restaurant Bird Amsterdam
Thais restaurant Chao Phraya Amsterdam
A-Fusion food & drinks Amsterdam
Chinees restaurant New King Amsterdam
Japans restaurant Otura Amsterdam
Wokrestaurant Jasmijn Garden Assen
Wokkie Wok afhaal- en thuis Barendrecht
Papaya Breda
Ume Breda
Wokrestaurant Peking Delft
Chinese Muur Den Haag
Japans restaurant Set Genki Tei Den Haag
Mandarin Palace Den Haag
Japans restaurant Otori Den Haag
Srikandi Den Haag
Shabu Shabu Japans grill café Dordrecht
Toko Singapura Dordrecht
Wereldkeuken A6 Emmeloord
Wokrestaurant Wok Gorkum Gorinchem

Restaurant Sushimo Groningen
Sushi en grill restaurant Yugo Haren
Restaurant Lotus Sakura Heerenveen 
Mo-Jo Helmond
Wereldkeuken Plaza N50 Kampen
Wok De Beleving Langendijk
Chinees wokrestaurant Gouden Huis Lelystad
Japans restaurant Parapara Lelystad
Wok live-cooking rest. Oriëntal Plaza Maasbracht
Haven Indah Maassluis
Shabu Shabu Nijmegen
Japans restaurant Otori Oisterwijk
Japans restaurant Shira Yuki Oosterbeek
Loi Asian Snacks Oosterhout
Happy City Oostvoorne
Eten en Fusion Meppel
Ume Roermond
Beijing Bao Rotterdam
Chinny Rotterdam
Hung Kee Rotterdam
Minang Kabau Rotterdam
Mister Wok Rotterdamk
Papaya Rotterdam

Shabu Shabu Japans grill café Rotterdam
Wah Ying Rotterdam
Warung Mini Rotterdam
Wha Kong Rotterdam
Restaurant De Chinese Muur Rijswijk
Zuma Schiedam
Yugo Sneek
Wokrestaurant Pak Boli Spijkenisse
Wokrestaurant Shanghai Steenwijk
Chinees Restaurant De Lange Muur Terneuzen
Tim Hong Vlaardingen
Toko Mirasa Vlaardingen
Meneer Wong Vleuten
Japans restaurant Sake & Sushi Vlissingen 
Wokrestaurant Ying’s Wokpalace Vlissingen 
Sun Xing Guang Westkapelle 
Restaurant Ni Hao Watami Zuidlaren
Asian Fusion restaurant Kota Radja Zwolle
Sushi-Sushi Zwijndrecht

fel
e afmetingen

PROJECT  ETEN EN FUSHION TE MEPPEL PROJECT  BELEVING TE LANGENBOOM
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Machtsmisbruik; hoe 
ver mag een overheid-

sinstantie gaan?

In eerdere columns hebben wij u op de hoogte gehouden 
van een lopende procedure van onze klant, een Chinees 
Indisch restaurant. Het ging hier om de vraag of een 
ondernemer verplicht is om detailgegevens van de kassa 
te bewaren, ook voor de oudere jaren waar de technologie 
nog niet ver was ontwikkeld en was sprake van geringe 
opslagcapaciteit op computers. De detailgegevens van 
een kassa zijn alle transacties die op de kassa zijn gedaan 
zoals: verkopen, inkopen, voorraadcorrecties, etc. Onze 
klant heeft de detailgegevens niet bewust vernietigd. Het 
systeem kon maar een zeer beperkt deel van de gegevens 
bewaren en het maken van een back-up was niet mogelijk. 
Het was een verouderde kassa. Wel werden de gegevens 
die op de Z-afslag stonden digitaal bewaard. Dit was 
echter niet genoeg voor de Belastingdienst.

在之前的专栏中，曾为您介绍我们的一位当事人（一
家中印餐厅）正在进行中的诉讼。该案例涉及的问题
是，企业主是否有义务保存收银台的详细数据，甚至
是那些在技术尚未发达、过去很多年里计算机存储空
间不足时的那些资料。收银台的详细信息是指该收银
台上进行过的所有交易，例如：销售、采购、库存调
整等等。我们的当事人并非刻意销毁详细资料，而是
系统只能存储相当有限的部分数据，且不可能做一个
备份。这是一台老式的收银机，只能数字化保存Z接
口的数据，但这对于税务机关来说是不够的。

Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof 
hebben ons in het gelijk gesteld en de 
aanslagen vernietigd. Vervolgens is het 
ministerie in cassatie gegaan bij de Hoge 
Raad. Deze oordeelde dat in principe alle 
gegevens die zijn ingevoerd moeten worden 
bewaard ook al laat het systeem dit niet toe. 
Vervolgens heeft de Hoge Raad de zaak 
terugverwezen naar een ander Hof met als 
centrale vraag: zijn er in de administratie 
voldoende andere gegevens beschikbaar 
die een redelijke controle mogelijk maken? 
Zo ja, dan is het niet bewaren geen 
administratief gebrek.  

Wederom heeft het 
Gerechtshof in ons voordeel 
gesproken.
Je zou nu mogen verwachten dat de 
Belastingdienst en het Ministerie nu eindelijk 
berusten in hun ongelijk, maar het tegendeel 
is waar. De staatssecretaris is nogmaals in 
cassatie gegaan met de argumenten dat het 
Hof de vraag van de Hoge Raad over de 
andere controlemogelijkheden niet juist heeft 
beoordeeld, waardoor de zaak nu voor de 
zesde keer (!) in een procedure moet worden 
behandeld. De Hoge Raad moet nu wederom 
een oordeel geven. De gehele procedure 
loopt nu in totaal al meer dan 8 jaar. Dit is 
nog maar zelden voorgekomen, bij mijn 
weten zelfs nog nooit.

Wil de overheid net zolang 
doorprocederen tot de 
ondernemer failliet raakt?
De Belastingdienst en het ministerie 
hebben reeds aangegeven dat zij van deze 
zaak een principe kwestie maken. Maar 
tegen welke kosten en gevolgen? Welke 
onduidelijkheid speelt nu nadat de Hoge 
Raad heeft geoordeeld dat de gegevens 

bewaard moeten blijven nadat het Hof tot 
twee keer heeft geoordeeld dat het bedrijf 
voldoende controleerbaar is en hiermee in 
overeenstemming is met de eisen van de 
Hoge Raad? 

Mijn klant heeft inmiddels te maken met 
hoge procedurekosten, maar bovenal met 
veel stress en onzekerheid.

Wat betekent deze uitspraak 
voor u als ondernemer?
Allereerst kan gesteld worden dat 
detailgegevens van een kasregistersysteem 
van belang zijn voor de administratie. 
Zeker bij een horecaondernemer wordt 
door de Belastingdienst zwaardere eisen 
gesteld aan de administratie. Indien u 
een kasregistersysteem heeft waarbij 
detailgegevens worden bewaard, zorg er dan 
voor dat u automatische back-ups maakt. 
Het is aan te raden de back-ups op een 
andere locatie te houden. Zorg ook voor 
een goede aansluiting van de dagelijkse 
administratie en de boekingen in het kasboek 
en grootboek. Laat u goed ondersteunen bij 
de opzet en uitvoering van uw administratie. 
De gevolgen kunnen buitensporig zijn.

Weten is één, bewijzen is twee. Een 
belastingambtenaar, het ministerie en ook 
een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

Oomen fiscaal onderzoek en advies. 
Mr. Wil Oomen
Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl

无论是法庭还是法院都判我们胜诉，并

否决了被征收的税款。紧接着，财政部

将此案上诉至最高法院。最高法院裁定

原则上所有已经输入的数据都必须保

留，即使系统不允许这么做。随后，最

高法院将此案移交给另一个法院，其核

心问题在于：在行政管理中是否有充足

的其他数据来支持合理的监控？如果

有，那么没有保留那些数据也不构成管

理缺陷。 

法院再次作出对我们有利的判决。

现在你可能会预期税务机关和财政部终

于将默认它们的错误，而事实正好相

反，国务秘书再次上诉至最高法院，理

由是法庭对最高法院关于其他监控可能

性没有作出正确的判决，以至于本案现

在第六次（！）处在审理过程中。最高

法院必须再次作出判决。至今为止，

整个过程总共已经持续了八年有余，

这样的事情很少发生，据我所知，从

未有过。

政府希望将诉讼时间拖延至企业主破产

为止吗？

税务机关和财政部已经表示将此案当成

原则性问题。但是该付出什么代价以及

造成什么后果呢？在法庭两次作出判决

该企业具有足够的可监控管理，也符合

最高法院的规定，那么现在最高法院作

出判决要求保留存储的资料之后，引起

什么样的不确定性？ 

我的当事人现在不仅已经付出了高额诉

讼费，更有甚者，承受了很大的压力和

不确定性。

这样的判决对于企业主来说意味着什

么？ 

首先，它可以说明收银系统的详细数据

对于管理的重要性，特别是对于在管理

上被税务机关要求更加严格的餐饮业老

板来说至关重要。如果您的收银系统可

以存储详细资料，那么请确保进行自动

备份。明智的做法是在其他地方做好备

份，也保证了日常管理、现金账簿与明

细账簿的条目之间良好的衔接，让您的

管理在规划和实施方面获得良好的支

持。后果有可能出乎意料。

了解是其一，证明是其二。税务官员、

财政部以及法官并不容易被说服。

Oomen税务调查与顾问 

Mr. Wil Oomen

Oomen行政事务所

Ing. Ruud Oomen

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

www.oomenadministratiekantoor.nl

滥用职权：政府机构的
权限有多大？



De krant voor kamperenD neDerlanD

8

Redactie 编辑推荐

 8 - Asian Horecavizier december 2016 

Restaurant Tandjong Priok serveert 
authentiek Indonesische gerechten
Esther Gerlsma: ‘Koken is voor mij net zoiets als schilderen’

Koken doet Esther Gerlsma al sinds ze een jaar of tien 
oud was. En nog altijd doet ze het met een grote passie. 
Ze houdt van de geuren en kleuren van de authentieke 
Indonesische gerechten en ze doet nooit concessies aan 
de smaak. In de boerderij in Arum, een oerfries plaatsje 
in de streek ‘Lytse Bouhoeke’, lijkt het alsof je in een 
Batavia café ten tijden van de tweede wereldoorlog 
bent terechtgekomen. Restaurant Tandjong Priok is de 
toegangspoort tot de echte smaak van Indonesië. Wat een 
beleving!

Esther Gerlsma从十岁左右就开始做菜，至今酷爱有

加，热情不减。她喜爱地道印尼菜肴的香味与色彩，

而且她从不在口味上做出任何迁就。在原生态的弗里

斯“Lytse Bouhoeke”地区的Arum的农场，似乎来到

了一家二战时期巴达维亚咖啡厅。Tandjong Priok餐

厅是通往真正印尼风味的门户。多么难忘的体验！

Tandjong Priok餐厅推出
地道的印尼美食

          Esther Gerlsma：“烹饪对我来说类似于绘画”
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Tandjong Priok is de Indonesische trots 
van Esther en Sicco Gerlsma. Esther is 
geboren en getogen in Lampung, Zuid-
Sumatra als dochter van Javaanse ouders. 
“We waren niet zo rijk thuis en daarom ging 
ik al in een restaurant werken toen ik nog 
op de basisschool zat. Van het geld dat ik 
daarmee verdiende, kon mijn studie worden 
betaald. Ik ben blij dat het zo gegaan is, 
want ik doe niets liever dan in de keuken 
bezig zijn. Ik vergelijk koken graag met het 
maken van een schilderij. Het is dezelfde 
soort bevlogenheid. Als ik bij iemand 
eet, dan herken ik meteen welke kruiden 
en specerijen de kok in een gerecht heeft 
gestopt. Ook proef ik of er met liefde is 
gekookt, want ja, dat kun je echt proeven. “

Nederlanders genieten meer
Eten betekent in Indonesië veel meer dan 
alleen ‘vulling voor de maag’. Het is ook 
volop genieten en kan in principe de hele 
dag door gedaan worden. “In Indonesië 
leert een meisje koken van haar moeder 
en schaamt de familie zich als dochterlief 
niet zo getalenteerd is in de keuken. Koken 
en eten zijn van in Indonesië oudsher veel 
belangrijker dan hier in Nederland. Dezelfde 
passie en trots kom je wel tegen in Frankrijk 
en Italië. Nederlanders aten altijd een beetje 
sober en met weinig smaakbeleving. Ik 
merk dat daar echt verandering is gekomen 
en dat er ook hier steeds meer intens 
genoten wordt van echt lekker eten.”

Het blijft een uitdaging
Esther Gerlsma wil met de gerechten die 
ze op tafel zet blijven verrassen. Het menu 
wisselt daarom ook wekelijks. Dat houdt 
haar scherp en het blijft spannend voor de 
gasten. “Ik vind het een uitdaging om iedere 
week met andere gerechten te komen. Er 
is genoeg inspiratie om uitte putten, want 
Indonesië is een groot land met meer dan 30 
provincies. En elk eiland heeft zo’n beetje 
een eigen keuken. De basis is weliswaar 
hetzelfde, want kruiden als laos, komijn, 
gemberwortel, koriander, citroengras en 
citroenblad worden bijna overal gebruikt. 
Ook uien, knoflook en sambal zijn nergens 
weg te denken. Maar verschillen zijn er zeer 
zeker.”

Authentieke smaken en 
geuren
Gerechten uit Sumatra zijn meestal 
pittig, terwijl Javaanse gerechten vaak 
licht en zoet zijn. Op elk eiland groeien 
kruiden en groenten die op andere eilanden 
juist niet voorkomen. Gerlsma 
houdt er van om gerechten 
te maken, zoals ze van 
origine zijn. Aanpassingen 
aan de Nederlandse tong, 
dat doet ze niet. “Veel 
Indonesische restaurants 
hier hebben daar wel 
voor gekozen. Daar 
wordt dan bijvoorbeeld 
Gado-gado geserveerd 
met sperziebonen en 
met een gebakken eitje. 
Of ze zetten rendang op 
tafel dat veel weg heeft 
van hacheevlees, terwijl 
het gestoofde rundvlees 
droog hoort te zijn en 
roodachtig bruin. Het 
mag, maar ik maak een 
andere keuze.”

Inventief en 
volhardend zijn
Als foodprofessional en 
horecaondernemer is het 
allereerst belangrijk te houden 
van wat je doet. Daarnaast is 

het noodzakelijk inventief en volhardend 
te zijn. Esther: ”In deze tijd moet 
je als ondernemer veel doen om 
te overleven. Niet bang zijn om 
nieuwe stappen te zetten, nieuwe 
dingen uit te proberen en bereid 
zijn harder te lopen. Gastvrijheid 
is minstens zo belangrijk als het 
eten zelf. En natuurlijk begrijpen 
we dat mensen iets willen beleven 
en prikkelen we de zintuigen van 
onze gasten. Een vissersboot gaat 
voor ons ’s avonds de zee op en 
komt ’s ochtends terug met vers 
gevangen harder en zeebaars. Die 
vissen roken we dan op ambachtelijke 
wijze met Oost-Javaanse kruiden. Voor 
de rest stoken we sterke drank in een 
destilleerketel en maken we zelf onze 
likeurtjes. Lekker voor bij de koffie. Bij 
het eten schenken we graag Hongaarse 
wijn, omdat die het allerbeste smaakt bij 
onze keuken. Natuurlijk hebben we ook 
Indonesisch bier.”

Blijven slapen
De trend van de foodtruck is restaurant 
Tandjong Priok ook niet voorbij gereden. 
Esther is daarmee inzetbaar waar gewenst 
met Indonesische snacks, saté of een 
complete rijsttafel. De rol van gastkok 
speelt ze eveneens met verve. “Restaurants 
in het hele land en festivalorganisaties 
schakelen me in om te komen koken. 
Daarnaast geef ik ook workshops voor 
groepen vanaf acht personen. Het 
overbrengen van de kooktechnieken en de 
liefde voor al die mooie producten is wat ik 
heel graag doe. Net als de gasten verwennen 
die bij ons in het restaurant komen eten. Ze 
hoeven overigens niet op de tijd te letten, 
want gasten kunnen blijven overnachten en 
de volgende ochtend ook nog genieten van 
een Indonesisch ontbijt.”

Tand-
jong Priok是

Esther和Sicco Gerlsma印度
尼西亚的骄傲。Esther出生并成长于南
苏门答腊岛的楠榜省，父母均来自爪
哇。“那时候我们家并不富裕，所以我
在上小学的时候就开始在一家餐厅打
工，挣钱来支付学费。很高兴能有这机
会，因为我最乐意在厨房做事。我喜欢
把烹饪比作绘制一幅画，都是出于同样
一种热情。当我品尝别人做的菜时，总
能立刻识别出厨师用的是哪些调料和香
料，同时我还能品味出它是不是充满
爱的烹饪，因为嘛，你能真正品味到
的。”

荷兰人越来越懂得享用美
食
用餐在印度尼西亚远远不
止“填饱肚子”的意思，更
是十足的享受，而且一天到
晚随时都可以吃上一顿。“
印尼的女孩子从小跟母亲学
做饭，家人会因为爱女不
懂厨艺而感到羞愧。在印
尼，烹饪和饮食历来比在
荷兰重要得多。在法国和
意大利，人们也有同样的
热情和自豪感。以前，
荷兰人吃得总是有点简
单，不太注重口味体
验。我注意到，真正的
变化已悄然到来，荷
兰人越来越懂得尽情
享受纯正的美食。”

仍然是一项
挑战
Esther Gerlsma希望上桌的菜肴都是
一道惊喜，为此，菜单也是每周一
换。这么做使她保持敏锐，也令客
人保持好奇心。“我觉得每周都
构想出新的菜肴是一个极大的挑
战，但还是有许多可以汲取的
灵感，因为印度尼西亚是一
个拥有30多个省份的大国，
而且每一个岛屿或多或少都
有自己的菜系，尽管最基本
的食材是一样的，因为几乎
所有的菜肴都少不了像南
姜、孜然、生姜、香菜、香
茅、柠檬叶等香料，同样不
可缺少的还有洋葱、大蒜和
辣椒酱，但是差别毕竟是不

可置疑的。”

地道的口味
与香味
苏门答腊的菜式
大多比较辛辣，
而爪哇菜肴则往
往清淡、甘甜。
在每一个岛屿
上都生长着独
特的香料和蔬
菜。Gerlsma
热衷于烹饪地
道正宗的菜
肴，而不是
一味地去迎
合荷兰人的
口味。“这
里的许多印
尼餐厅却
选择了这
么做，比

如在‘加多
加多’这道菜中配上青豆和

煎鸡蛋，或者他们把类似肉丁的菜肴当
作‘仁当’端上桌，而炖牛肉应该是干
式并呈红棕色的。这么做当然也可以，
但我会做出来不同的选择。”

创造性与持续性
作为食品专业人士和餐饮企业主，最重
要的是喜爱自己所从事的工作，此外还
需要有创造性和持续性。Esther说：“
目前，一个企业家需要做很多工作才能
生存下来，不必害怕采取新的措施，尝
试新的事务，准备好更艰苦的历程。善
待客人至少与食物本身一样重要，我们
当然理解客人们希望有所体验，我们也
做到能刺激客人们的感官。有一艘渔船
在夜间为我们下海，早晨靠岸后带来新
鲜捕获的鲻鱼和鲈鱼。我们用东爪哇的
香料，以传统方式熏制这些鱼。还有就
是我们用蒸馏锅炉自己烧制白酒，甚至

还自制利口酒，

配上咖啡，味道相当不错。佐 餐时，
我们乐意为客人斟上一杯匈牙利葡萄
酒，因为它最适合与我们的菜式搭配，
当然，我们也提供印尼啤酒。”

留宿
食品卡车的潮流也没有从Tandjong 
Priok餐厅略过，哪里需要印尼小吃、
沙爹或整个套餐，Esther就即刻投入工
作。特邀厨师的角色她也扮演得热情有
加。“全国各地的餐厅和庆典组织都曾
安排我去烹调。此外，我还为八人以上
的组团举办讲习班。传授烹饪技术和酷
爱那些美妙的产品都是我热衷做的事，
正如来我们餐厅用餐的客人会受到好好
招待，而且他们不需要注意时间，因为
客人们可以留下来过夜，第二天早上还
可以享用印尼早餐。”
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10701: VMH2-393. Café in de uitga
ansstraat - Enschede. Vr.pr. inv. &
g.w.: €.69.000,- HBC 0571-290690.

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 HORMAX

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

11201: (Z0557) Cafetaria woonwijk
grens Brabant  Limburg Huur €956,
00 zuidveste,eu 0773545632

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

11904: Op toplocatie in badplaats
Z-H CAFE-RESTAURANT. Huurp
and. Vr.pr € 350.000,--.Schippers
070-5140063

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

12330: TK perfect ingericht café
met goede reputatie,dorpscentrum
Wehl.Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

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

12855: Casco horecawoonruimte in
Lieshout. FLEUREN HORECA
MAKELAARS  Noud Loomans 06 -
340 665 02

12974: Gevraagd Cafetaria in Gelde
rland. 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

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

13354: (Z0510) Café-zaal regionaal
bekend horecabedrijf. Huur €3240
zuidveste,nl 0773545632

13578: Te huur, Casco horecarui
mte in hartje centrum van Lichtenvo
orde. Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

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

13803: TK Café Rest. Zalencentrum
in hartje centrum van Lichtenvoo
rde. Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420

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

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

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

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

14139: CAFETARIAEETHUIS in
Egmond Binnen Huur € 1.000,- Vr.
pr. € 85.000,- HORECAWINKELMA
KELAARS 0613760196

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

14342:  Te koop aangeb. mooi cafet
aria in Roermond  FLEUREN
HORECA MAKELAARS  Noud
Loomans 06 - 340 665 02

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

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

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

14745: VMH-1209 � Casco
horecawinkelpand en woning Tel.
inl.Wubbolt Horeca Makelaardij
0591-522944     

14782: (Z0504) Lunchroom-Broodje
szaak "Bufkes", Wolfsberg Deurne
Huur €2290,- zuidveste,nl 0773545
632

14823: Broodjeszaak Sofi de
France Breda. Vraagprijs invgw: €
49.000,00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

14860: KLAASSEN BV Ruim,
momenteel leegstaand cafe, cent
rum Achterhoekse plaatsje Ulft (WIS
T1069)

14904: (Z0554) Café de Gildemeest
ers, Hoensbroek Huur € 800 Inventa
ris € 7500 zuidveste,nl 0773545632

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

14968: Rand centrum Eindhoven
ca. 200 m2 casco, horeca mogelijk.
Bel Hevesta bv 06-53291399

15017: CAFE DE KORENBEURS,
OUDENBOSCH. VRAAGPRIJS
INV. € 15.000,00! Info HorecaKas
0649 111 649

15031: T.H. in hartje centrum Valke
nburg casco horeca ruimte te huur.
Horecahuis Limburg (1378)

15079: Welbekend (eet)café Koosje
op top-locatie in het mooie Oisterw
ijk. Info: 013-5722844 of HORMAX

15137: Ter overname café met zaal
in Bergeijk  FLEUREN HORECA
MAKELAARS Noud Loomans 06 -
340 665 02

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

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

15293: (Z0577) HORECAPAND
casco,  MARKT 42,  GELEEN Huur
met woning €1000,- zuidveste,nl
0773545632

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

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

15391: T.k. t.h. 145 m2 casco horec
aruimte IJmuiden. Vr.pr. o.g. € 149.
000,- k.k. Van Alkemare 0226343
220

15468: T.h. cascopand centrum
Doetinchem, tegenover het Stadh
uis, 200 meter van A1 winkelgebied.
Tot. opp. ca 1.400 m2, ca 700 m2
beg.gr. en ca. 680 m2, 1ste etage.
20 park.pl. Horeca mogelijk! Bel
Hevesta bv 06-53291399

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

15480: Eigen Horeca Makelaar 026-
3637030 Tk, Café met biljart, terras
en zaal in centrum van Hengelo Gld

15495: Te koop koffie & broodjesz
aak in Tuitjenhorn vr.pr. GI € 45.
000,- info Van Alkemare 0226-
343220

15515: Café in Nieuwe Niedorp.
Vrpr GI € 37.500,-. Huur € 1089,26
ex btw pmnd. Van Alkemare 022634
3220

15516: Cafetaria Asperia te Heesw
ijk-Dinter. vr.pr. invgw: € 125.000,-
info: 073-6101090 of HORMAX

15569: Café Boetje te Geffen. 
invgw: € 75.000,00 Huur € 2.400,00
incl. woning info: 073-6101090 of
HORMAX

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

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

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

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

15677: TK Café De Sjmied is een
traditioneel horecabedrijf in Oost
Maarland Horecahuis Limburg 06-
54353706 (1398)

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

15805: LAUWERSOOG, RESTAUR
ANT HET PIERENEND, unieke
plek, zeer goed onderhouden café-
restaurant ter overname aangebo
den. OGInv, huur bespreekbaar.
WWW.BERENDSCHOTHORECA.
NL  0611316610

15876: TE KOOP MET O.G. Nieuw
ingerichte snackbar  lunchroom met
volledige vergunning .Gelegen in
druk bezocht toeristengebied het
Drentse Wold . Ruime bedrijfswon
ing aanwezig 3 slaapkamers , maga
zijn , garage , ruime tuim .Fraai
terras a.d. voorzijde van het bedrijf .
kijk op www.edensmakelaars.nl
voor meer info

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

15921: CAFE PETIT, BRUINISSE.
HUURPRIJS PAND ca. € 1.820,
VRAAGPRIJS INV. OP AANVR.
HORECAKAS 0649 111 649.

15972: Rest. café Het verenigingsg
ebouw Veenhuizen   Vrpr: € 295.
000kk Huur: € 75.000 ex. BTWGW
inv: € 45.000 Info HELDER Makelaa
rdij, 0595-438034

16000: Het gezellige gay café van
's-Hertogenbosch. Info: HORMAX of
073-6101090
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16006: UWHORECAMAKELAAR:
GRATIS SHOARMA PIZZA BRUN
SSUM GRATIS GRATIS TEL: 06
412 68 9 68

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

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

16118:  HORECAPACHTER 06-
15048789 Casco Horecapand in
toeristisch Hattem. €2750,- p.m.

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

16200: Cafetariawoning Beverwijk
Vr.pr. vastgoed: € 229.000,- kk.,
HORECAWINKELMAKELAARS
0613760196,

16232: KLAASSEN BV Casco bunk
erschip aan de Rijnkade te Arnhem
WIST1086

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 058-
2162423 .

16262: Café Elvis met terras en
woning in het hartje centrum van
Doesburg.EIGEN HORECA MAKEL
AAR 026-3637030

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

16316: Café Klein Antwerpen te
Knegsel te koop  huur. Vraagprijs
€465.000 k.k. Info 013-5722844 of
HORMAX

16335: VMH3-3017 Cafetaria-Snac
kbar Landgraaf inv. prijs €77.500
Huurpand ABéMA 06-55113560

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

16352: Cafetariacafé in Gelderse
grensstreek. Inv.gw: €.135.000,-
Pand: €.360.000,- k.k. HBC 0571-
290690

16364: Met spoed te koop broodjes
zaaklunchroom Noord-Holland. Vrpr
GI t.e.a.b. Van Alkemare 0226-
343220

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

16394: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420 TK Grand-Café met
terras in het centrum van Ede.

16409: HORECA ADVIES ZUID:
Maastricht:Café 'de Bookvink':idylli
sch gelegen, met terras. 043-3655
533       

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

16411: CAFÉ RESTAURANT ZAAL
380M² - Multifunctionele Horeca
Eigen Horeca Makelaar 0638448
844

16414: Te huur 120 m2 casco bedrij
fswinkelruimte Anna Paulowna, ook
voor horeca. T 0226343220 Van
Alkemare

16415:  Te huur 185m2 casco bedrijf
swinkelruimte Anna Paulowna, ook
voor horeca. T 0226343220 Van
Alkemare

16417:  Café te Venlo (ROBO3165)
Vraagprijs inventarisgoodwill € 39.
000 Huur € 3.600 Klaassen BV-073-
5216166

16475: t.k. bruin café in Moordrecht
O.G. vr.pr. € 265.000,- GI € 45.500,-
info: Van Alkemare 0226343220

16490: Dit zeer bekende en goed
lopende café-biljart is nu te koop.
Info 0548-613703 en axxentus.nl

16501: VMH2-309 Bruin café in
Meppel. Vr.pr. €.45.000,- Huur €.2.
770,- HBC 0571-290690

16533: UWhorecamakelaar: Cafeta
ria Pizzeria winkelcentrum Heerlen.
Vr.pr 99,000 euro. Tel: 0641268968

16548:  HORECAPACHTER 06-
15048789 Saunabedrijf met horeca
en casco bovenzaal nabij Utrecht

16555: Feest- en muziek café in
centrum van Aalten.  EIGEN
HORECA MAKELAAR 026-3637
030

16582: UWHORECAMAKELAAR:
SNACKBAR AMSTERDAM
OSDORP 189.000 EURO TEL 06
412 68 9 68

16598: MARC VAASSEN, KLAAS
SEN HORECAMAKELAARDIJ, TER
OVERNAME CAFÉ DE PIEP NIEU
WSTADT.

16634: (Z0505) Casco,  Grotestr.C.
5-13, Valkenburg € 975.000  € 8000
pm zuidveste,nl 0773545632

16672: Casco horecaruimte te Oiste
rwijk (MIKL 3769).Prijzen op aanvr
aag. Klaassen B.V. - 073-5216166

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 0591-
522944

16757: Snackbar, Markt in Yzendi
jke. Voor de snelle beslisser. EIGEN
HORECA MAKELAAR

16763: Cafetarialunchroom te Den
Bosch(adja2267)Vraagprijs € 69.
500 Huur € 2.000 Klaassen BV-073-
5216166

16778: Wolvega  Groot cafe met
bovenwoning. Lage koopprijs .
Henk Hosper EIGEN HORECA
MAKELAAR

16783: Steenwijk groot cafe in cent
rum, aparte rookruimte  darten .
Huren inclusief inventaris !! Per
direct info bij  Henk Hosper EIGEN
HORECA MAKELAAR

16784: Munnekezijl cafezaalsnackb
arwoning pand incl inventaris te
koop Henk Hosper EIGEN
HORECA MAKELAAR

16793: CAFE-ZAAL't WILDE
ZWIJN VEN-ZELDERHEIDE incl
ruim pandperc €395.000,-kk Info
024-7440060 of HORMAX

16800: Cafetaria De Hoogstraat
Werkendam. Vraagprijs invgw: € 79.
000,00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

16804: Assen cafe in centrum, per
direct verlaagde prijs Henk Hosper
EIGEN HORECA MAKELAAR

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

16812: DRACHTEN, CAFETARIA
HET CARILLON, centrum-promen
ade locatie, zeer net en fris bedrijf.
INFO: 06.11316610WWW.BEREND
SCHOTHORECA.NL

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

16826: CASCO HORECAPAND
CENTRUM VELDEN aan het markt
plein. Huur € 2.000,- p mnd Info
024-7440060 of HORMAX

16828: Te huur Voormalig Café
Lambik te Goes: Huur € 3350,00
per maand. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

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

16949: Casco horecaruimte Haar
lem Nabij NS-centraal Huur € 1.250,
- pm HORECAWINKELMAKELA
ARS 0630230414

16974: T.k. café hartje Enschede.
Inventaris € 17.500 huur € 1250 p.
m. Info 0548-613703 en www.axxen
tus.nl.

16977: Zeer goed café in ZEELAND
ter overname. Goede omzet en lage
kosten! Voor info: EIGEN HORECA
MAKELAAR

16984: Horecapaviljoen Piushaven
Tilburg: Alles is mogelijk. Oplevering
casco medio 2017. Klaassen horeca
makelaardij  Berrie van Hoof 06-
20004868

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

16987: Cafe- Bar The Londoner
Winschoten. Vraagpr. vastgoed:
€247.500kk, Huur €1.350 pm,
GWInv. €10.000. Info: HELDER
Makelaardij, 0595-438034

16993: Snackbar 't Centrum
Winsum 89 m2 met terras en
woning  Vraagpr.: €325.000k.k.
GWInv.: €125.000,- Info: HELDER
Makelaardij, 0595-438034
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Houd het heft in eigen hand!
‘Jaarlijks gebeuren er in de horeca duizenden 

bedrijfsongevallen door botte messen’

“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.”

“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。”

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”
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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.”

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 

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.”

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.”

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。”

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。”

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。”

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。”
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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.

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?

Neem vrijblijvend    
contact op en 
kijk wat Oomen 
voor u kan doen!

Art 2 Go Interieurprojecten | Smederijstraat 17 | Baarle-Nassau 
www.art2gointerieurprojecten.nl | info@art2gointerieurprojecten.nl

RED APPLE - BREDA

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

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.

Reclame maken 
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.

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

接收订餐
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。

露天餐厅增加营业额
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。

做广告
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。

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。

UMENU 
vereenvoudigt 
bedrijfsvoering

UMENU 
简化企业运营

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.

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

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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Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer

van de advertentie in
de zoekmachine.

16999: (Z0566) LUNCHROOM-
BROODJESZAAK winkelcentrum
Weert Limb. zuidveste,nl 0773545
632

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

17046:  HORECAPACHTER 06-
15048789 Dagzaak  Cafetaria  Lunc
hroom in Holten. €99.500,- Inv&Gw

17060: VDS Horeca biedt t.o.a.:
Zeer bekende SNACKBAR IN cent
rum Leiden met gloednieuwe invent
aris. Lage huur 1.430,- per maand
excl. BTW.  Omzet indicatie 150.
000 per jaar. Meer informatie info@
vds-horeca.nl of 070-3306687

17063: Café De Jantjes gelegen
hartje centrum Eindhoven. Gunstige
voorwaarden. Info: 013-5722844 of
HORMAX

17086: Prachtig casco horecapand
te Uden te huur. Info: 073-6101090
of HORMAX

17099: Cafecafetaria de Uitdaging
te koop, Rozenburg, vastgoed &
zaak € 275.000, 75m², TiHM 06-
13704604

17102: Z0529 CAFETARIA-DAGZ
AAK  Varkensmarkt,  ROERMOND
Inv. 35.000 zuidveste,nl 0773545
632

17108: In de langste winkelstraat
van Nederland, Voorstraat in Dordre
cht, vindt u dit casco restaurant. 

17132: T.k. snackbar hoge omzet
centrum Heemskerk vr.pr. GI N.O.T.
K. meer info Van Alkemare 0226-
343220

17160: Caféruimte in Middelburg te
huur. Huurprijs € 1.375,00 per
maand. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

17161: VMH2-431 Café-zaal omg.
Vaassen-Epe. Vr.pr. €.85.000,-
Pand: €.525.000,- k.k. HBC 0571-
290690

17204: Café Borreluur in centrum
Eindhoven Stratumseind vr.pr.inv.
gw €75.000,00 info: HORMAX 073-
6101090

17251: Cafetariasnackbar Spaarn
dam Huur € 1.700,- p.m. Vr.pr.: €
59.500,- HORECAWINKELMAKEL
AARS 0630230414

17268: Café De Corner Winsum.
270m2, incl. woonruimte. Vraagpr:
€269.500 kk.  Info: HELDER Makela
ardij, 0595-438034

17269: Te koopte huur Super nieuw
bouw horecapand centrum Eiber
gen. Prima geschikt als Grand-café,
Restaurant, Brasserie, Wok-restaur
ant, Partycentrum of een combinatie
daarvan. Info: 0548613703 en www.
axxentus.nl

17277: In Zenderen is Jack's Burg
ers & Ribs te koop, ook geschikt als
Steakhouse, Brasserie, Grand-café
enz. Info 0548-613703 en www.
axxentus.nl

17282: MakelaarInHoreca biedt aan
te Rotterdam-Zuid een broodjesz
aak. John Chow: 06 - 51 70 71 88.

17294: VMH-1241 Zeer sfeervolle
en niet te groot café- bar bedrijf ZO
Drenthe. Tel. Wubbolt 0591-522944

17326: Prachtig café De Prins te
Tilburg ter overname. Info: 013-
5722844 of HORMAX

17332: (Z0556) CAFETARIAPAND
STRAELSEWEG 125,  VENLO inve
ntaris € 20.000 zuidveste,nl 077354
5632

17335: EDENS MAKELAARS . Te
koop in Workum , Restaurant  Eetc
afé met Café functie , geschikt voor
diverse horeca invullingen . Bedrijfs
woning aanwezig met o.a. 3 slaapk .
058 -2162324 of www.edensmakel
aars.nl  Lid: VMH

17339: VMH-1243 Zeer sfeervol en
goed lopend café- barbedrijf in
Assen. Wubbolt 0591-522944

17345: Cafetaria Snackbar te koop
onder de rook van Amsterdam. A.
Willemse 06-50445472 KLAASSE
NBV

17375: UWHORECAMAKELAAR:
PIZZA PASTA CENTRUM MAASTR
ICHT VR.PR. 65,000 TEL: 06 412
68 9 68

17417: Café-Zaal te Schijndel (ADA
J2269) Vraagprijs O.G. € 462.500
Invgw € 60.000 Klaassen BV -073-
5216166

17429: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420 TK Café-Restaurant met
ruim terras in Ede.

17489: CAFETARIA HET SMULPA
RADIJS inclusief ruim horecapand €
210.000,- k.k. Info 024-7440060 of
HORMAX

17498: Snackbar Ramon Snacks te
koop €65.000, Delfshaven Rotter
dam, maandhuur €126, 21m². TiHM
06-13704604

17499: Casco horecaruimte Rees
hof (Tilburg) te huur. Info: 013-5722
844 of HORMAX

17508: Casco horecaruimte cent
rum Beverwijk. Huurprijs € 1.300,-
excl BTW pmnd T 0226343220 Van
Alkemare

17516: HORECA ADVIES ZUID:
Deurne:Bufkes-Lunch-broodjeszaak
. In centrum op winkelplein gelegen.
043-3655533

17522:  Bruin café met terras te huur
koop in de uitgaansstraat van Terne
uzen. EIGEN HORECA MAKELAAR

17524: Café regio Horst aan de
Maas (robo3094) Invgw € 79.000 O.
G. € 365.000 Klaassen B.V. - 073-
5216166

17529: Casco horecapand te
Venray (robo 3118) Prijs € 239.000
Klaassen B.V. - 073-5216166

17531: Café-Restaurant te Afferden
(L)(robo3120) Invgw € 95.000 O.G €
600.000 Klaassen BV - 073-
5216166

17535:  Café (geen rokers maar spel
ers!) Jordaan Amsterdam. -VOVB-
Hans Berg 06-51354528 KLAAS
SEN BV

17553: Cafe Bar 't Huukske cent
rum Maarheeze. Vrijstaand hoekp
and met zonnig terras. Opp. 489
m2.

17564: Café D'Ouwe Brug te Etten-
Leur. Vraagprijzen op aanvraag.
Info: 076-5230060 bij HORMAX.

17569: Cafetariasnackbar Alkmaar
Huur € 2.200,- p.m. Vr.pr.: € verkoc
ht! HORECAWINKELMAKELAARS
0613760196

17570: Casco Horecaruimte Almere
Huur € 135,- p.m2jaar HORECAWI
NKELMAKELAARS 0613760196

17598: T.k. dartmuzieksport café in
centrum Obdam vr.pr. GI € 99.000,-
Van Alkemare 0226-343220

17638: Café Zaal Koningsbosch
prima onderhouden akoestisch in
orde via Horecahuis Limburg 06-
54353706

17639: Prachtig bruin café op de
Markt van een toeristisch dorp in de
Kempen (B). EIGEN HORECA
MAKELAAR

17645:  (Z0563) Casco pand,  Rijks
weg156,  Plasmolen € 315000. zuid
vestenl 077-3545632

17647: Casco HORECARUIMTE te
huur te ARNHEM Huur € 1.500, p.
m. HORECAWINKELMAKELAARS
0630230414

17682: Broodjeszaak-Cateringbedr
ijf te koop te Hoogvliet-Rotterdam,
prijs 55.000, 91m², TiHM 06-13704
604

17704: Molenweg 25 Maasbracht
casco pand voor meerdere doelein
den geschikt Horecahuis Limburg
06-54353706

17705: Café met veel mogelijkhe
den en prachtig nieuw interieur op
zeer goede locatie. EIGEN
HORECA MAKELAAR

17709: Ter overname Café de Babb
elaar Hoofdstraat 38 Maasbracht
Horecahuis Limburg 06-54353706

17710: Cafetaria toplocatie centrum
Eindhoven. Fleuren Horecamakela
ars Noud Loomans 06-340 665 02

17733: Te koop  in Almelo Café
Memory met dart en biljart. Bel
Twentse Horeca 06-53931329

17745: KLAASSEN BV VERKOCHT
ONDER VOORBEHOUD  cafe, cafe
taria en woning te Beek (GLD)
WIST 1092

17746: Gezellig oud-bredaas café-
biljart Het Hollandsch Koffiehuis ter
overname. Info 076-5230060 of
HORMAX

17748: CAFETARIA "STEENBOK", 
STEENBOKSTRAAT 16,  NIJME
GEN zuidveste,nl 0773545632

17765: (Z0569) CAFÉ V.H. "OUD 
SPEKHOLS",  AKERSTRAAT 58,
KERKRADE zuidveste,nl 0773545
632

17772: Café de Schatkamer te Zutp
hen, te huur. Schitterende zaak met
veel antieke elementen, zeer gesch
ikt als café of eetcafé. Momenteel
alleen gebruikt voor groepen op
reservering. Met hele leuke bovenw
oning. Bel Hevesta bv 06-53291399

17797: Te huur casco horecaruimte
centrum Ede, Museumplein, 600m2!
Ook in delen te huur. Oplevering
casco. Bel met Hevesta 06-53291
399.

17808: Multifunctioneel Casco
Horeca Project groot terras - Ensch
ede - Eigen Horeca Makelaar 06384
48844

17811: Casco horecaruimte te
Veghel te huur €2.750,00 p.mnd. ex
b.t.w. info: 073-6101090 of
HORMAX

17819: Café Wings Vismarktstraat
Breda. Vraagprijs invgw: op aanvr
aag. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

17820: (Eet-)café-ruimte Zevenber
gen. Huurprijs: € 26.000,00 p.j..
Info: 076-5230060 of bij HORMAX.

17826: Café RS12 - Pannenkoeken
huis 't Schooltje te Oirschot ter over
name. Info: 013-5722844 of
HORMAX

17830: CAFERUIMTE TE HUUR,
KLUNDERT. VRAAGPRIJS €5.000.
INFO HORECAKAS 0649 111 649.
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17840: CAFE DE POST TE GROE
SBEEK te koop inclusief vastgoed €
335.000,00 k.k. Info 024-7440060 of
HORMAX

17868: Cafetariasnackbar Akersl
oot, Incl. vastgoed € 399.000,- k.k,
HORECAWINKELMAKELAARS
0613760196

17901:  Prachtige horecaruimte rest
aurant-café te Meijel ter overname.
Info: 013-5722844 of HORMAX

17914: CAFÉ PLAN B te HEIJEN
mooie basis voor eetcafé GWI € 29.
500,- Info 024-7440060 of
HORMAX

17927: Cafetaria De Wiegelaar te
Hilvarenbeek ter overname. Info:
013-5722844 of HORMAX

17937:  HORECAPACHTER 06-
15048789 Te pacht: (eet)café in
Gelderland. Pachtsom 20% vd
omzet ex BTW incl. huur

17939: t.k. snackbar in Egmond ad
Hoef vr.pr. GI € 80.000,- info Van
Alkemare Makelaardij 0226-343220

17944: Wok Geusselt, , goed geouti
lleerd bedrijf op Het Stadionplein
Maastricht. Horecahuis Limburg 06-
22565189

17945: Ben's Café Markt 9-11 Tong
eren, prachtig bedrijf Horecahuis
Limburg 06-22565189

17949: Edens Makelaars : Prachtig
nieuw bedrijf in ruime woonwijk van
Leeuwarden met alle voorzieningen
!!!! vraag de bedrijf presentatie aan
van deze mooie en compleet ingeric
hte snackbar  lunchroom . www.
edensmakelaars.nl of bel 058 -
2162423 .

17953:  HORECAPACHTER 06-
15048789 Havelte, Casco restaur
ant met bovenwoning. B.O.G. €
349.000,-

17955: UWHORECAMAKELAAR
CAFÉ MET EEN OMZET VAN 100.
000 PER JAAR PRIJS 54.000 TEL :
06 412 68 9 68

17967: Beleggingspanden in Terne
uzen te koop aangeboden; zowel
verhuurd als casco. EIGEN
HORECA MAKELAAR

17975: Cafetaria centrum Wijk aan
Zee. Vrpr GI € 90.000,- T 0226343
220 Van Alkemare

17988: KLAASSEN BV Discreet
Oost Nederland: Grand cafe met
zaaltje  scherpe prijs (WIST1095)

17995: Ter overname: Cafetaria
Waarom Niet. Vraag prijs: € 74.500,
00. Info: 010-2600055 of bij
HORMAX

17996:  HORECAPACHTER 06-
15048789 Arnhem | Stadskiosk,
espressobar, broodjeszaak I&GW
€12000,- Huur €1500,-

18021: Café Paniek Voskuilenweg
40 Heerlen te koop ORG vraagprijs
€ 290.000,00 KK bel gerust 06-5435
3706 Horecahuis Limburg.

18022:  T.O. Mooi Cafetaria Pancrati
usstraat 15 Heerlen Hartje stad. Bel
gerust Horecahuis Limburg 06-5435
3706

18023: KLAASSEN BV Lief  cafe
restaurant hotel ( 15 kamers) in de
Achterhoek (WIST1096)

18031: Casco horecapand te huur
aangeboden; gunstig gelegen in
Sas van Gent. EIGEN HORECA
MAKELAAR

18036: Café midden in centrum van
Boxtel overname invgw €42.500,00
info: 073-6101090 of HORMAX

18044: Cafetaria Anya te Tilburg ter
overname. Ideaal voor starters. Info:
013-5722844 of HORMAX

18052: Oelemarkt 20 Weert Mooi
Café ter overname vele mogelijkh
eden bel 06-54353706 Horecahuis
Limburg

18054: Te koop casco horecapand
in de uitgaansstraat van Terneuzen.
EIGEN HORECA MAKELAAR

18070: Klaassen BV biedt t.o.a.
Schitterende cafetarialunchroom in
Winkelcentrum Dukenburg Nijme
gen. Hoge omzet. Info: 0735216166

18086: Eigen Horeca Makelaar 06-
29732420  Tk, Casco partyzalencen
trum met kegelbaan gevestigd in
Neede.

18093: Stijlvol grand-café in dorpsk
ern van Hapert. Fleuren Horecamak
elaars, Noud Loomans - 06 - 340
665 02

18096: Te huur: EetcaféCafetaria
Leek. 181m2 verk.r. dubb. entree
Huur:€33.000 pj excl.BTW GWInv:
€127.500 Info: HELDER Makelaar
dij, 0595-438034

18099: T.k. Cafetaria omgeving A.
dam Huur € 1.780,-, vr. pr. op aanvr
aag, HORECAWINKELMAKELA
ARS 0630230414

18102: Cafetaria 't Pleintje bekend
van New Kids ter overname aangeb
oden. Info: 073-6101090 of
HORMAX

18104: Met spoed te koop broodjes
zaaklunchroom in centrum Bussum,
meer info Van Alkemare 0226-
343220

18109:  Te koop restaurant, cafet
aria en zaal in Heerhugowaard ('t
Kruis) iinfo: Van Alkemare 0226-
343220

18133: HORECA ADVIES ZUID:
Maastricht-Centrum: Grand Café
Centre Ville met groot terras. 043-
3655533

18141: CASCO HORECARUIMTE
(VERHUURD) HAARLEM Hans
Berg 06-51354528 KLAASSSEN BV

18143: Uniek catering concept aang
eboden! VP €39.000.- Amsterdam
Hans Berg 06-51354528 KLAAS
SEN BV

18268: Japans restaurant te koop
Barendrecht 300m² +woning, goede
omzet, TiHM Horecamakelaardij 06-
13704604

18275: Mooie cafetaria in centrum
Veghel ter overname vr.pr. invgw
€32.500,00 info: 073-6101090 of
HORMAX

18291: Cafetaria 't Markkantje Terh
eijden. Vraagprijs invgw: € 75.000,
00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

18298: EDENS MAKELAARS  :
Goed ingerichte SNACKBAR met
woning in centrum dorp ( 5000 inwo
ners )  uitstekend bedrijf voor een
actief horeca koppel , Pand te huur
en te koop , overname bedrijf   expl
oitatie , vraag naar de bedrijfs prese
ntatie . kijk op www.edensmakela
ars.nl

18303: Ter overname mooie cafeta
ria met café in dorpskern van Gies
sen Info: 073-6101090 of HORMAX

18306: Café te Oirschot (adja2268)
Invgw € 150.000 O.G. € 690.000
Klaassen B.V. - 073-5216166

18319: VMH-1230 Wegrestaurant
met catering en 7 hotelkamers (wee
kends gesloten) Tel. Inl. 0591-
522944

18324: Gezellig café met zaal in
dorpskern Bergeijk. FLEUREN
HORECAMAKELAARS, Noud Loom
ans 06-34066502

18329: Ter Overname tegen sterk
gereduceerde prijs Wok in Maasbra
cht Bel gerust 06- 22565189

18331: HORECA ADVIES ZUID:
Maastricht: Café-Eetkamer Sint
Servais, met gezellig terras. 043-
3655533.

18151: Snackbar met terras +
woning te Leiden. Vraagprijs € 47.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
383.60.94

18152: Snackbar met terras +
woning te Leiden. Vraagprijs € 47.
500,-- Randstad Horeca Mak. 070-
383.60.94

18167: T.k.a. CAFE-RESTAURANT
centrum Den Haag, vr.pr. € 197.
500,--. Huurpand. Schippers Horeca
070-5140063

18183:  HORECAPACHTER 06-
15048789 Ter overname: Café, eetc
afé, espressobar in Arnhem I&GW
€167500,-

18208: Bocholterweg 136 Altweerte
rheide. Cafezaalcafetaria speeltuin
en parkeergelegenheid. Mooie buite
nlokatie. Bel gerust Horecahuis
Limburg 06-54353706

18240: T.k. cafébiljart met zalen in
Hoogwoud, vrpr. op aanvraag, huur
op koop o.g. info 0226-343220

18251: Zeer net Catering bedrijf  te
Waalwijk ter overname Info: 073-
6101090 of HORMAX

18255: Café Feesttijd te Tilburg ter
overname. Info: 013-57222844 of
HORMAX

18263: Pizza Amore in Rotterdam-
west te koop, Vraargprijs €39.500,
huur €800, 112m², TiHM 06-13704
604

18267:  HORECAPACHTER 06-
15048789 Grand Café op toplocatie
in Zutphen! Inv&Gw €225000,- Hr
€6250,- p.mnd

18388: Cafetaria met bovenwoning
in Maastricht. Horecahuis Limburg
06-22565189
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朗格多克地区以产葡萄酒闻名遐迩，其中著名的

葡萄酒产区就有科比埃、利穆、皮克葡勒及圣

希尼昂等。 但你们是否还知道，整个朗格多克

地区是世界上第二大葡萄酒产区，盛产各种葡萄

酒。比如，“低”级别的：奥克地区餐酒。“糖

果店”，价格虽然低于著名的法定产区，却拥有

58个具有代表性的葡萄品种。这就是奥克地区餐

酒。如果葡萄酒酿造商不愿意或无法满足著名葡

萄酒法定产区的严格要求，那么他会用其它葡萄

品种来试验。最著名且最重要的葡萄品种有霞多

丽、长相思、梅洛、赤霞珠等。大多数白葡萄酒

的共同之处在于它们都具有精致、可口、清爽的

特性，即使它们在木桶中陈酿。

Languedoc staat bekend om zijn wijnen.  Denk eens 
aan de bekende wijngebieden Corbieres, Limoux, 
Picpoul en  Saint Chinian.Maar hebben jullie ook 
geweten dat de hele Languedoc  het een na grootste 
wijngebied van de wereld is,  gevuld met een enorme 
aanbod aan wijnen. Denk eens aan de ‘lagere”klasse: 
Pays d’OcEen snoepjeswinkel , waar de prijzen 
lager liggen dan de bekende AOP gebieden en waar 
wel  58 druivenrassen vertegenwoordigt zijn. Dat 
is de IGP Pays d’oc. Als een wijnboer niet wil of 
kan voldoen aan de strenge eisen van de AOP van 
de bekende wijngebieden, experimenteert hij met 
andere druivenrassen. De bekendste en belangrijkste 
druiven zijn Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, 
Cabernet Sauvignon.Wat de meeste witte wijnen 
overeenkomstig hebben is dat ze allemaal een fijne 
gastronomische frisheid  hebben, zelfs als ze hout 
gelagerd zijn.
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Wijn/葡萄酒



我有幸走访了朗格多克地区的各类酿酒
企业：从大规模的葡萄酒厂（合作组
织）到名声享誉全球的个体小种植者。
但是，你该如何寻找价格实惠的葡萄
酒？ 
如果你既要略过许多年去尝试，又希望
有把握选择最好的葡萄酒，那么就选
择“精选”与“收藏”葡萄酒吧。
该优质产品称号是它们从奥克地区葡萄
酒组织获得的。
它意味着50多名葡萄酒专家对2万2千余
葡萄酒样品进行盲品。
他们在一个白色的无菌室里盲品，不
知道那些葡萄酒来自哪一个桶或哪一
个酒庄。
所以，品酒的结果是公平的，而我们能
够在香醇的葡萄酒陪伴下，度过一个无
忧无虑的夜晚。

以下是朗格多克地区葡萄酒收藏大使列
出的精选产品。
这么说吧：这些都是以奥克地区命名筛
选的精品。
您 熟悉奥克地区的哪一

款葡萄酒？

白葡萄
酒：

Collines du Bourbic  “le 
Prestige”Chardonnay, 2015
www.lddvwijn.com
Domaine Gayda “Figure Libre 
“Chenin Blanc”2014
www.hansmoolenaar.nl
Les Costieres de Pomerols 
”Beauvignac” Chardonnay 2015
www.vindorado.nl

红葡萄酒：
Domaine Gayda “Chemin de 
Moscou”2013
www.Hansmoolenaar.nl

Aigues Belles “cuvee Nicole”2013
www.thiessen.nl

朗格多克地区有一些小葡萄农，他们在
房屋周边开拓自己的葡萄园，但是也有
大型的酿酒工厂，由签署葡萄或葡萄汁
采购合同的数百名葡萄农共同组成。

我是在收获的季节前往探访的，真真
切切地看到葡萄农排队等候葡萄榨汁
的情景。
这简直就是一台难以置信的戏剧表演，
拖拉机隆隆作响，葡萄被践踏在地，长
长的管道将葡萄汁输送到巨大的不锈钢
罐子里。
这些酿酒厂被称为酒窖合作社。
我们走访了几家这样的合作社，但其中
一家对我来说可谓是脱颖而出：那就是
波美侯区。

朗格多克地区最近几个月雨量很少，
甚至没有下雨。
葡萄藤渴望水分。 
在收获期间，葡萄农注意到干旱
如此严重，以至于葡萄藤不得
不从叶子中吸收水分，这一点

不难从许多叶子变黄的现
象中看出。
但是，最让葡萄农震惊
的是葡萄藤竟然从葡萄
中吸收水分，因而导致
收成减少了20%至70%。
唉！！！
由于天气炎热，许多葡
萄农为了使葡萄保持低
温和新鲜度，只好在半
夜采收葡萄。

因为靠近地中海，当地
人食用大量海鲜。
从拓湖美味的咸牡蛎、
其他贝类到当地的白
鱼。
再也找不出像朗格多克
那样的美食地区……。
地地道道的法式感觉，
有梧桐树下玩滚球的男
子，或面向古堡，坐在
当地露天餐厅品一杯咖
啡……
反感一切商业行为……
一位上了年纪、特别迷
人又非常热情的酿酒师
说： 
“品酒是你心态的反
照。”
后会有期！
Barbara Verbeek
www.wijntheater.nl
注册品酒师与酿酒食品专
家

Redactie 编辑推荐
Ik heb allerlei wijnbedrijven in de 
languedoc mogen bezoeken: van grote 
wijnfabrieken (coöperatieven) tot kleine 
zelfstandige wijnboeren die furore maken 
over de hele wereld. Maar waar moet je 
nu zoeken als je een betaalbare wijn wilt? 
Als je het jaren lange uitproberen wilt 
overslaan en zekerheid wilt met de beste 
wijnkeuze dan kies je voor de ‘selection”en 
de ‘collection”wijnen. Deze kwaliteitstitel 
hebben zij gekregen van de wijnorgansiatie 
Vins de Pays d’Oc  Dit houdt in dat meer 
dan 50 wijnprofessionals meer dan 22000 
wijnmonsters blind proeven. Dit doen zij in 
een witte steriele ruimte zonder te weten uit 
welke tank of van welk wijnbedrijf de wijn 
afkomstig is.  Zo krijg je een eerlijke uitslag 
en wij een heerlijke onbezorgde avond met 
heerlijke wijnen. Hierbij een selectie van 
de ambassadeurs van de Collection wijnen 
uit de Languedoc. Laten we het zo zeggen: 
Dit zijn de beste spelden uit de hooiberg die 
Pays d’Oc heet. 

Welke wijn uit de Pays d’Oc kent u?

Wit:
Collines du Bourbic  
 “le Prestige” Chardonnay, 2015
www.lddvwijn.com

Domaine Gayda “Figure Libre “Chenin 
Blanc”2014
www.hansmoolenaar.nl

Les Costieres de Pomerols ”Beauvignac” 
Chardonnay 2015
www.vindorado.nl

Rood:
Domaine Gayda “Chemin de Moscou”2013
www.Hansmoolenaar.nl

Aigues Belles “cuvee Nicole”2013
www.thiessen.nl

Je hebt in de Languedoc kleine wijnboertjes 
met eigen wijngaarden rondom hun 
estate maar ook enorme wijnfabrieken 
met druiven/sapinkoopcontracten met 
honderden wijnboeren.
Deze wijnfabrieken noem je caves 
cooperatieves.

We hebben er een aantal bezocht maar 
eentje sprong er uit voor mij: dat was 
de Costieres de Pomerol. Ik was  daar te 
gast midden in de oogst en ik kon zien 
dat de wijnboeren daadwerkelijk in de 
file stonden voor het druivenpersen. Het 
was een ongelooflijk theaterstuk, met 
ronkende tractoren, platgelopen druiven 
op de grond, lange slangen op de grond 
die het druivensap vervoerde naar enorme 
roestvrij stalen tanks.  In de Languedoc 
is de afgelopen maanden weinig tot 
geen regen gevallen.  De wijnstokken 
schreeuwden om vocht.  Tijdens de oogst 
merkte de wijnboeren dat de dorst zo 
enorm was dat de stokken vocht uit de 
bladeren gingen halen. Dit zag je doordat 
er veel wijnbladeren geel geworden waren. 
Maar waar de boeren heel erg van waren 
geschrokken was dat de druivenstokken 
het vocht uit de druiven gingen halen. 
Dit leidde tot een oogst verliest tussen de 
20 en de 70 %. Oei!!!!! Door de warmte 
oogsten veel boeren ook midden in de 
nacht om de temperatuur laag te houden 
en om de frisheid te behouden 
van de druiven . Omdat de 
middellandse zee vlakbij 
is, eet de lokale bevolking 
veel vis. Van heerlijke 
ziltige oesters uit het 
Thau bassin, en andere 
soorten coquillages tot 
aan de lokale witvis 
Raskas. Er is geen 
gastronomisch gebied 
zoals de Languedoc. 
……. Het authentieke 
franse gevoel van jeu 
de boules spelende 
mannetjes onder de 
platanen,  tot aan 
een kopje koffie 
op een lokaal terras 
met uitzicht op oude 
kastelen….
Wars van alle 
commercie…..
Een uitspraak van 
een  bijzondere oudere 
charmante maar zeer 
bevlogen wijnmaker  was:
“Het proeven van wijn 
is een reflectie van jouw 
gemoedstoestand”
Tot de volgende keer!

Barbara Verbeek
www.wijntheater.nl
Register Vinoloog en Wijn-
Spijsspecialiste
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Volop beleving en vernieuwing, een extra hal voor food, en 
meer aandacht voor duurzaam heid. Kom (sfeer)proeven op 
de Horecava zodat ook u toekomstproof bent!

www.horecava.nl

Proef de toekomst
NS-aanbiedingvoor

€ 13,-



De krant voor kamperenD neDerlanD

2121

Uitgelicht 聚光灯
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 WER UNS KENNT…
DER KENNT SICHERHEIT
erlenbacher bakt jaarlijks niet minder dan 22 miljoen 
taarten en heeft meer dan 200 verschillende soorten 
vriesverse taarten, plaat- en dessertgebak in zijn 
assortiment. Stuk voor stuk voldoen die producten aan 
de strengste eisen op het gebied van productveiligheid en 
kwaliteit. Betrouwbaarheid is niet zomaar een onderdeel 
van erlenbachers productie, het is een essentieel 
onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Daarom zorgen we 
continu voor:
• Een transparante productieketen van veld tot vork
• Gegarandeerde productveiligheid
• Onafhankelijke inspecties en certificeringen
• Hoogste kwaliteitsnormen

Verzeker je van heerlijk verse topproducten van 
erlenbacher in je assortiment, bijvoorbeeld onze 
Strawberry Buttermilk Gateau.

Voor meer informatie: 
www.werunskennt.nl

De Pelican automatische citruspers
Met de Pelican automatische citruspers perst u maar liefst 18 tot 25 stuks sinaasappels 
per minuut! Het apparaat heeft een laadcapaciteit van 8 kg en is geschikt voor 
sinaasappels met een diameter van 60 tot 80 mm. Dit compacte en snelle tafelmodel 
heeft afmetingen van slechts 76 x 50 x 45 cm (hxbxd), weegt 38 kg en er kan dus in elke 
horecaonderneming wel een plaatsje voor worden gevonden Deze krachtpatser, die in 
korte tijd grote hoeveelheden verse sinaasapplesap produceert, werkt gewoon op 230 Volt 
en heeft het onverwachte geringe vermogen van maximaal 200 Watt. Met deze Pelican 
automatische citruspers heeft u altijd voldoende verse jus d’orange.

Meer informatie: www.horecaworld.biz

MARINA – 
ESPUMANTE
SILVER – SEMI-SWEET
Kristalheldere mousserende witte wijn die in 
een aaneenschakeling van zeer fijne parels de 
kroon op deze heerlijke wijn vormen. De wijn is 
voor 100% geproduceerd uit geurige Moscatel 
de Alejandria druiven.  Het alcohol percentage 
bedraagt slechts 7% zodat er zonder probleem 
een glas meer gedronken kan worden. Marina 
Espumante heeft een krachtige indrukwekkende 
neus, fijn en elegant met een kenmerkende 
expressie van citrus vruchten en tropisch 
fruit. Door de mooie opvallende zilveren 
uitmonstering heeft Marina Espumante zeker de 
potentie om iemand een heerlijke verrassing te 
bezorgen. Leverbaar in 75cl en 20cl.

Meer informatie:  
info@schoutenimport.nl 

Brioche Hamburgerbroodje is heerlijk 
Broodspecialist Bussing heeft weer ruimschoots de tijd genomen voor het brioche 
hamburgerbroodje. En dat proef je. “Mijn beste broodje ooit” aldus Jan. “Ook 
heerlijk met ander beleg, zoals pulled pork of pulled salmon”. De hamburger 
brioche is gemaakt van brioche- en tarwedeeg en heeft daardoor een stevigere bite. 
Serveerklaar, dus afbakken is niet nodig. Brood van Bussing is niet te evenaren.

Meer informatie: www.bakkerijbussing.nl 

EARTH WATER GAAT OVER OP EEN 
INTERACTIEVE VERPAKKING EN IS 
DAARMEE KLAAR VOOR DE TOEKOMST
De flessen van EARTH Water bestaan al voor 
100% uit gerecycled materiaal. En vanaf deze week 
gaat  EARTH Water ook over op een interactieve 
verpakking. Deze nieuwe flessen worden voorzien 
van een onzichtbare code die bij de afvalverwerking 
wordt gescand en zo in de ‘juiste bak’ terecht komt. 
Daarnaast kan deze code ook gescand worden met 
de EARTH app die vanaf nu te downloaden is via 
de APP store. Met deze app kan men o.a. een selfie 
maken met het EARTH logo, een EARTH Water & 
Wine Spotify lijst beluisteren en video’s van diverse 
EARTH projecten bekijken. Om dit wapenfeit extra 
kracht bij te zetten gaat men ook over op een nieuw 
jasje. Een iets andere uitstraling die meer bij het 
karakter van het merk past.

Voor meer informatie  www.earthconcepts.nl

Profinox introduceert 
nieuwe lavagrill
Profinox presenteert een nieuwe robuuste lavagrill. 
Dankzij het grote grilloppervlak is de grill zeer 
productief en energiebesparend. De grill is leverbaar 
met 2 branders (615 mm breed) of 3 branders (915 mm 
breed). Het gietijzeren rooster staat op een licht hellende 
hoek waardoor het vet via de opvanggoot direct naar 
de vetopvangbak loopt. De lavagrill beschikt over een 
thermokoppel en waakvlambrander. De verhitting van 
de lavastenen gaat middels ovaalbranders, welke de 
warmte gelijkmatig over het grilloppervlak verdelen. 
De warmte van het grilloppervlak is bij normaal gebruik 
circa 300 ºC. De bereiding op de grill zorgt voor 
mooie grillstrepen, waardoor het product aantrekkelijk 
gepresenteerd kan worden. 

Meer informatie: 
www.hakpro.nl 

Crizly Goulash
Vanreusel introduceert naast de originele Crizly Pikant een nieuwe smaakvariant. De Crizly ‘Goulash’ 
is de nieuwe variant waarbij men mikt op zowel de grote groep Crizly fans als de vele Goulash 
liefhebbers. De Goulash variant is op basis van de originele Crizly waaraan zowel rode als groene 
paprika’s  en authentieke Hongaarse Goulashkruiden aan toegevoegd zijn.  De Crizly Goulash wordt 
gelanceerd als Limited Edition speciaal voor het najaar en de winter periode en is verkrijgbaar 
vanaf 1 september bij alle horecagrossiers in de Benelux.  Zoals alle producten van 
Vanreusel is ook de Crizly Goulash exclusief verkrijgbaar in de horeca.

Meer informatie: www.vanreusel.eu

De nieuwe Conveyor 
oven van Moretti Forni: 
een revolutie in bakken
Moretti presenteert de nieuwe T-serie. Een compleet 
vernieuwde serie voor multifunctioneel gebruik. 
De ovens staan voor hoogwaardige techniek, snelle 
opwarmtijden, verminderd energieverbruik van maar 
liefst 30 % en betrouwbaarheid. Ongeëvenaard in 
het tunneloven segment en voorzien van de laatste 
technologieën. Deze ovens zijn naast het bakken van 
pizza’s ideaal voor het bereiden van diverse gerechten, 
zoals groenten, lasagne, spareribs, shoarma, ovensnacks, 
noten en broodproducten!

Meer informatie: www.hakpro.nl 
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GrenadaGold frituurolie
• Lange levensduur
• Minder bakaanslag
• Neutraal van geur
• 100% plantaardig

Dé plantaardige olie voor alle
warme bereidingen

Slaolie
• Levo slaolie is de beste slaolie 
 voor uw keuken
• Alle Levo oliën worden vers voor u afgevuld
• Blikken en packzak verpakking
• Constante kwaliteit

KWALITEIT WINT ALTIJD!



18181: CafetariaEethuis Egmond
Binnen, Huur € 1.000,-, Vr.pr. € 85.
000,-, HORECAWINKELMAKELA
ARS 0613760196

18338: Voormalig café Buitenlust te
Oirschot te huur. Info: 013-5722844
of HORMAX

18341: Café-zaal in woonwijk Roos
endaal. Vraagprijs invgw: € 49.000,
00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

18351: Cafetaria te Veghel (adja
2277) Invgw € 65.000 Huur € 1.100
OG bespreekbaar Klaassen BV-
073-5216166

18373:  HORECAPACHTER 06-
15048789 Casco object tbv cafet
aria enof ijssalon in centrum Holten.

18389: MARC VAASSEN KLAAS
SEN HOERACMAKELARDIJ. TE
KOOP GOED LOPENDE BROOD
JES ZAAK.

18395: UWHORECAMAKELAAR,
WOK - SUSHI MAASTRICHT
PRIJS VERKOCHT TEL: 06 412 68
9 68

18402: Snackbar Tommy nabij Pius
haven te Tilburg ter overname. Info:
013-5722844 of HORMAX

18406: Café Qwibus in hartje cent
rum Tilburg ter overname. Info: 013-
5722844 of HORMAX

18407: CAFE DE PASTORIE,
GROTE MARKT, BREDA. PRIJZEN
OP TE VRAGEN BIJ HORECAKAS
0649 111 649

18411: Te huur, leuk café centrum
Bolsward. Volledig ingericht en insta
pklaar. Woning aanwezig. Geen
verplichtingen. Huur € 2.250,=
pmnd. Bel Hevesta bv 06-53291399
of kijk www.hevesta.nl

Kopen/Verkopen WWW.HORECASITE.NL  賣/ 購買
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18412: Bijsmans, het begrip van
Heerlen. Pand is Casco te huur info:
via Horecahuis Limburg 06-54353
706

18427: t.k. nette snackbar in cent
rum Schagen vr.pr. GI € 99.000,-
meer info Van Alkemare 0226-
343220

18436: Casco horecaruimte aan de
Markt te Oirschot te huur. Info: 013-
5722844 of HORMAX

18463: (Z0518) Cafetaria d'n Hook,
Venlo Belfeld  Totaalprijs € 500.000
kk zuidveste,nl 0773545632

18472: Edens Makelaars : Bijzonder
goed ingericht Italiaans Pizza restau
rant met ruime terrassen . Bedrijfsw
oning beschikbaar . Vraag  meer
info bij ons kantoor 058 -2162423 .

18473: Zwolle pizzabezorging en
afhaal, volledig ingericht dus huren
van pand plus pachten van inventa
ris Per direct  Henk Hosper EIGEN
HORECA MAKELAAR

18496:  (Z0540)  (HORECA-)BEDRI
JFSRUIMTE,  Parade 20 Venlo (C.
)Casco Huur € 1900,-  zuidveste,nl
0773545632

18504: TE HUUR NIEUWSTRAAT
25, MADE. GESCHIKT VOOR
CAFETARIA, LUNCHROOM OF
RESTAURANT. INFO HORECA
KAS 0649 111 649

18514: Klaassen BV biedt t.o.a. in
Cuijk: Cafetaria met woning en
terras. Vr.pr. invgw: € 95.000 Info:
R. van Doorn - 0735216166

18521: Klaassen BV biedt t.o.a.
omg. Boxmeer: Cafetaria met hoge
omzet:  Info:. R v Doorn 062000253

18527: Cafetaria te 's-Hertogenbo
sch (adja2280) Invgw € 135.000
Huur € 1.150 - Klaassen BV-073-
5216166

18544: Snackbar, kebab, Sam Chic
ken House goodwill & inventaris
€85.000, 92m², huur €1000, TiHM
06-13704604

18546: Cafetaria in Eindhoven,
Huur € 4.000,- p.m., Vr.pr. € 198.
000,- HORECAWINKELMAKELA
ARS 0628844330

18548: Snackbar Livi Slotplein 13
Capelle ad IJssel Horecamakelaar
dij Knook & Verbaas 0624397323.

18550: Cafetaria in Amersfoort,
Huur € 2.100,- p.m., Vr.pr. € 185.
000, HORECAWINKELMAKELA
ARS 0628844330

18554: Maasbracht, Havenstraat
19,  casco horecaruimte van 300
m2 met fors terras  op pracht loca
tie. Bel gerust voor meer info Horec
ahuis Limburg 06-54353706

18558: (Z0528)  CAFÉ-ZAAL
FOHLER Kerkrade. Prima staat, all
in € 295.000 kk zuidveste,nl 077354
5632

18559: BROODJESZAAK te ALKM
AAR, Huur € 2.580,- p.m., Vr.pr;
aanvraag, HORECAWINKELMAKE
LAARS 0628844330

18576: Klaassen BV biedt t.o.a. op
woonboulevard te Nijmegen: Groot
Wokrestaurant Info: R. van Doorn
0620002530

18583: Prachtig object te Koop Café
't Hart in Handel. vr.pr. Invgw € 59.
500,00 Info 073-6101090HORMAX

18592: Snackbarautomatiek Lelys
tad. Vrpr GI € 85.000,- T 0226343
220 Van Alkemare

18595: Top lunchroom-Broodjesz
aak in grootste winkelcentrum Ensc
hede. Bel Twentse Horeca 06-5393
1329

18603: Cafetaria te Helmond (robo3
148) Invgw € 190.000 O.G. € 400.
000 Klaassen B.V. - 073-5216166

18604: Café te Oostrum (robo)
Invgw € 98.000 Huur € 1.593 Klaas
sen B.V. - 073-5216166

18605: Café te Melderslo (robo) Prij
zen op aanvraag - Klaassen B.V. -
073-5216166

18608: Café te Weert (robo) Inventa
risgoodwill € 99.000 Huur € 2.680
Klaassen BV-073-5216166

18612: Café-zalen Den Bartel te
Haaren te huur. Info: 013-5722844
of Hormax

18616: 250 m2 casco plus horeca
ruimte Havenplein 5 te Spijkenisse.
Horecamakelaardij Knook & Verb
aas.

18625: Cafetaria De Zwarte Parel
Breda. Vraagprijs invgw: € 65.000,
00. Info: 076-5230060 of bij
HORMAX.

18639: Nieuwe cafetaria (Kwalitaria
Franchise) winkelcentrum Leiden.
Koopsom € 275.000,-- RHM 070 -
3836094

18640: VMH3-3000 CaféZaal+Frit
uur, terras speeltuin,won. centr.
dorp Vrgpr. invent. €96000 omz.
€350000 ABeMA 0655113560

18643: Te koop casco (horeca)
pand in Zaamslag (Terneuzen) .
EIGEN HORECA MAKELAAR

18644: Café met bovenwoning en
grote zaal in Clinge (Hulst) te huur.
EIGEN HORECA MAKELAAR

18645: CAFETARIA DE BUREN TE
GENNEP leuk bedrijf met volledige
horecavergunning Info 024-7440060
of HORMAX

18649: VMH-1252 Restaurant 
Grand Café centrum Meppel Horeca
A1 locatie. Wubbolt. 0591-522944

18654: (Eet)café De Herberg te
Dongen ter overname. Info: 013-
5722844 of HORMAX

18671: VMH-1249 Cafetaria met
dorpscafé en feestzaal Noord Oost
Groningen. Wubbolt T.0591-522944

18675: Casco horecaruimte (270
m2) met terras aan de Boulevard
van Huizen. Huur € 2750 p.m. geen
sleutelgeld

18681: Druten cafe restaurant met
woning pachtzaak Bel Ries Willems
0412 450874

18700: Surinaams - Chinees - Indi
sch eethuisje winkelcentrum Leiden.
Vraagprijs € 77.500,-- RHM 070-
3836094

18701: Surinaams - Chinees - Indi
sch eethuisje winkelcentrum Leiden.
Vraagprijs € 77.500,-- RHM 070-
3836094

18702: TE HUUR IN CENTRUM
HEERLEN, CASCO HORECA
RUIMTE 250 M2. MARC VAASSEN
KLAASSEN HORECAMAKELAAR
DIJ

Ga naar de website
www.horecasite.nl
en typ het nummer

van de advertentie in
de zoekmachine.
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