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       izarre tijden…
Een periode die de geschiedenisboeken 
in gaat. Voor ons totaal onwerkelijk; nooit 
eerder zijn wij gedwongen dicht te gaan.  

Zo een periode leert ons als samenleving 
heel veel. Besef van hoe we individueel 
toch ook weer zo verbonden zijn. Wat 
gedrag van een ander voor gevolgen heeft 
voor jezelf. De wereld blijkt weer groter 
dan enkel ik, voor sommigen die hier 
minder op bedacht zijn; laat het duidelijk 
zijn. Je bent wat je doet, we zullen het 
met elkaar moeten doen en dat betekent 
niet alleen naar jezelf en je eigen situatie 
kijken maar ook om je heen. Houd rekening 
met elkaar. Wij vormen met elkaar de 
samenleving, laten we dan ook samen 
leven en keuzes niet enkel op basis van 
‘ik’ baseren.

Wat je als bedrijf leert: enorme veerkracht 
en medeleven van een team dat klaar 
staat. Dus ook op de momenten dat het 
tegen zit. Met elkaar en op gepaste afstand, 
hebben wij deze periode het bedrijf een 
opknapbeurt gegeven. Met elkaar hebben 
we ervoor gezorgd dat we klaar stonden 
op het moment dat het groene licht weer 
werd gegeven. 

De inzet en welwillendheid van onze 
medewerkers leverde een hart onder de 
riem op. Mooi bedrijf, een nog mooier 
team mensen dat erachter staat, is 
wederom gebleken. Chapeau voor het 
begrip & inzet van ons mooie team de 
afgelopen periode.  Zo ook van onze vaste 
gasten; wat hebben we van alle kanten 
mooie, warme reacties mogen ontvangen. 
Dit heeft ons goed gedaan in een tijd die 
onrealistisch was.

En nu...: ja gaan!!
We hebben door een wereldse gebeurtenis 
een aantal maanden moeten missen. Dit 
gemis maakt dat we met zijn allen nog 
meer klaarstaan om de gezelligheid waar 
te maken. Laten we met elkaar weer 
genieten van de vrijheid die we hebben. 
Het beperkt zijn in doen en laten maakt 
dat je zelfs de ‘stomste’ dingen weer weet 
te waarderen. Bewustwording wederom. 
Dit is vaker iets wat ik aanhaal, maar ook 
dit keer weer waar. Dus laten wij maar 
bewust genieten van wat wij weer voor 
u kunnen neerzetten en geniet u wat 
bewuster van hoe lekker een bezoek aan 
de horeca kan zijn. 

Op alles wat (weer) kan! 

Larissa C.I. van der Vlist 
General Manager
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ONS EIGEN VELUWS WATER, 
GEZUIVERD, GEFILTERD & AL DAN 
NIET VOORZIEN VAN KOOLZUUR 

ECOTAP®& PARIS 
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Kortom een bewust duurzame keuze om ons bronwater op deze wijze te produceren en aan te bieden. Hiernaast koppelen wij een gedeelte 
van de opbrengst van ons bronwater regelmatig aan een goed doel. De afgelopen jaren hebben wij Stichting ‘kLEEF! mooie geldbedragen 
kunnen aanbieden door verkoop van ons bronwater. Ook Serious Request heeft een mooie bijdrage mogen ontvangen in 2017. Recent zijn 
wij in contact gekomen met de Bobbie Foundation. Ook aan dit mooie Apeldoornse initiatief willen wij een bijdrage gaan leveren.

Bobbie Foundation is een initiatief van Stéphanie van der Weerd, eigenaar Something-to en Lianne Tijmes, eigenaar Indeseyen. De stichting 
ondersteunt kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar in gezinnen in Nederland, die in financiële 
nood verkeren. Dit door hen onbezorgde momentjes te geven, waarin ze kunnen genieten van 
bijvoorbeeld een cadeau, nieuwe schoolspullen of een leuk uitje. Bobbie Foundation ontwikkelde 
daarvoor het ‘donatiemenu’: à la carte doneren.

Is dat nog nodig dan? “Ja!” roepen Stéphanie en Lianne. “Nog steeds is er een grote groep kinderen 
die in armoede leeft en niet onbezorgd kan opgroeien”. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
armoede invloed heeft op de hersenontwikkeling van een kind. Ook het welzijn van het kind kan 
van invloed zijn op zijn of haar sociale integratie, levensdoelen en -verwachtingen, schoolprestaties 
en later dus ook op de sociaal-economische status. “Met onze donatieformule verwachten we deze 
problemen niet te kunnen oplossen, maar we hopen er wel aan te kunnen bijdragen dat deze 
kinderen de betrokkenheid voelen van hun 

omgeving, mee kunnen doen met de rest en dat ze door een ontspannen moment 
weer even kunnen ‘groeien’.” aldus Lianne.

Bobbie Foundation werkt samen met de Apeldoornse stichting Leergeld; zij selecteren de 
kinderen die in aanmerking komen voor giften. Gezien stichting Leergeld alle gezinnen 
persoonlijk kent, zorgt Bobbie Foundation ervoor dat, door deze samenwerking, echt 
iedere gift ook op de juiste plek komt.

À la carte doneren aan de Bobbie Foundation, hoe werkt dat dan? 
Middels het donatiemenu op de website van de stichting kan je kiezen uit verschillende 
dingen die je een kind graag zou willen geven. Bijvoorbeeld een bioscoopuitje of een 
nieuwe schooltas. Zo weet je precies waar jouw geld naar toe gaat en ook dat jij in 
ieder geval één kind geholpen hebt! Een los bedrag naar eigen keuze doneren kan 
natuurlijk ook.

Ons bronwater biedt u Veluws water, in huis 
gezuiverd en gefilterd door middel van Ecotap®. 
Het systeem verwijdert alle bestanddelen die 
niet in veilig drinkwater thuishoren. Denk hierbij 
aan bacteriën, metalen, resten van pesticiden. 
Het kraanwater wordt gezuiverd, terwijl goede 
stoffen als magnesium en calcium in het water 
aanwezig blijven. 

De mineralen die een belangrijke rol spelen 
bij de diverse lichaamsfuncties blijven volledig 
behouden. Op deze manier meer bronwater voor 
een lagere prijs.

Oprichters Bobbie Foundation. 
Stephanie van der Weerd en Lianne Tijmes.

Kijk voor meer informatie op www.bobbiefoundation.nl



L’HISTOIRE

DE PARIS
       n de jaren daarop volgt Apeldoornse historie. De naastgelegen Bioscoop Centraal, die doorliep tot achter le Café de Paris (nu ruimte 
      Moulin Rouge) gaat failliet. Gerard koopt het pand en opent in 1984 Le Théatre de Paris; een vestzaktheater compleet met balkon, 
danszaal en bar. Het vestzaktheater wordt later een casino, maar na een verbod op Golden Ten (een casinospel) in Nederland wordt de ruimte 
van het casino bij het grand café getrokken. 

MONACO 1981. 
GERARD ROOMER ZIT OP 
EEN TERRAS EN IS ONDER 
DE INDRUK VAN DE 
HORECAZAAK WAAR HIJ 
IS BELAND 

De telefoon gaat: het is Cor Vloon, 
eigenaar van Hotel Central. “Wil jij de 
exploitatie van mijn zaak voor je rekening
nemen?” Gerard kijkt nog eens om zich
heen. “Ja, dat is goed”. Hij steekt de 
menukaart onder zijn arm. Eenmaal thuis 
in Apeldoorn voegt hij de daad bij het 
woord. Roomer neemt de exploitatie van 
Hotel Central over en maakt er zijn Hotel 
et le Café de Paris van. 

I

1

1. Deel van de originele menukaart. 2. Hotel Central 1955-1960. 3. Visitekaartje 
Hotel Central eind 1800. 4. Interieur 1982. 5. Het begin van het raadhuisterras 
6. Le Théatre de Paris.  7. Hotel Central rond het jaar 1900.
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Spicebrush American restaurant wordt in 2000 toegevoegd aan de organisatie. De snackbar 
tussen de panden aan het Markt- en Raadhuisplein wordt overgenomen. Hierdoor is het 
mogelijk een keuken te plaatsen die beide zijden kan bedienen. 

In 2006 wordt Grand Café de Paris in twee weken tijd gestript en opnieuw opgebouwd. Het 
interieur is herbouwd in Frans-Engelse stijl, compleet met glas-in-lood en handgeschilderde 
wandschilderingen. Bart en Agnes de Haas hebben een aanzienlijke periode de organisatie 
geleid voor Gerard Roomer. In 2009 komt het moment dat ze de organisatie mogen 
overnemen. Het is een moeilijke tijd om een zaak als deze over te nemen, maar zonder 

durf geen vooruitgang. In 2010 besluiten ze Spicebrush American 
restaurant te vernieuwen. Ook hier een metamorfose, waarbij ook het 
concept compleet omgegooid is: Spicebrush American restaurant wordt 
Spicebrush de Proeverij. 

2014 Is het jaar van de volgende mijlpaal; een terras-uitbreiding van 
100 vierkante meter. Een wijziging die het plein een allure geeft van 
een écht terrassenplein. 

In oktober 2015 wordt de ruimte Moulin Rouge meer bij het Grand Café 
betrokken. Een verhoging en nieuw meubilair maken de zaak compleet. 
Augustus 2016 vindt er een uitbreiding van de keuken plaats om aan de 
groeiende vraag tegemoet te komen. 

In november 2016 openden we de BroodjesBar. Een mooie aanvulling 
op ons aanbod. Voor ieder wat wils op elk moment. 

In 2017 zijn alle badkamers van het hotel gerenoveerd en is er een extra 
kamer gerealiseerd waardoor het hotel 13 kamers telt. In 2018 worden 
de serre en het binnengedeelte van het Grand Café in een nieuw jasje 
gestoken. Ook de entree bij Spicebrush de Proeverij is voorzien van een 
nieuwe uitstraling. 

6
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Maart 2020 is wederom een uitbreiding van het hotel gerealiseerd. 
Vanuit een centrale ingang kunnen zes extra hotelkamers bereikt 
worden in het verlengde van het pand.

5

Oprichters Bobbie Foundation. 
Stephanie van der Weerd en Lianne Tijmes.
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Door het unieke klimaat: meer zonuren en minder regen laten gerst en tarwe groeien met uitgesproken dikke korrels. Als het bier rijpt in 
volmaakte rust, zorgen de Texelse schapen voor leven in de brouwerij wanneer ze worden getrakteerd op bostel: het restproduct van de mout 
dat overblijft na het brouwen. Inmiddels heeft Texels bier zijn vaste plek gevonden op onze bierkaart. Na introductie van Skuumkoppe een 
aantal jaren geleden hebben we nu in samenwerking met Texels de échte vuurtoren-tapzuil. Hierdoor kunnen we u blijven verrassen met de 
smaak van Texels passend bij het seizoen. Twee Texelse bieren van de tap is de nieuwe standaard.

Geniet van de pure bieren van Texel.

ONDER DE WADDENLUCHT, 
MIDDEN TUSSEN DE UITGESTREKTE 
GROENE WEIDEN AAN DE RAND 
VAN NATUURGEBIED 'DE HOGE 
BERG' STAAT DE VOORMALIGE 
ZUIVELFABRIEK VAN OUDESCHILD 

Waar vroeger kaas werd gemaakt, glanzen nu de 
koperen brouwketels. Het hart van een brouwerij 
waar bijzonder Texels bier zijn oorsprong vindt.  

De brouwmeesters van de Texelse Bierbrouwerij 
maken sinds 1999 hun bijzondere bieren. Duinwater, 
hop, gist, tarwe en gerst van het eiland, dat is wat 
de brouwmeesters van Texels gebruiken. Dat maakt 
al hun speciaalbieren tot een puur product van Texel.

Speciaalbier van Nederlandse bodem met een zilte
lucht van de Wadden. Het bier van Texels is nauw
verbonden met de ongerepte natuur van het eiland. 

BROUWEN
DE TEXELSE KUNST VAN

De vloeren kunnen op vele manieren bewerkt worden om op deze manier precies de soort vloer te maken die gewenst is. Zijn bedrijf de 
Houtkubus was eigenlijk niet weg te denken aan de Arnhemseweg. 27 Jaar was het bedrijf gevestigd aan de lange straat die Apeldoorn rijk 
is. Door de grote groei die zijn bedrijf maakte de afgelopen jaren werd het echter tijd meer ruimte te zoeken. De geschikte locatie vond Rienk 
aan de Kayersdijk. Met een showroom met 1,5 keer zoveel capaciteit, een magazijn met 3 keer meer inhoud, dubbele kantoorruimte ten 
opzichte van zijn oude vertrouwde stek, heeft het bedrijf een flinke stap gemaakt. 

Bezoek de schitterende showroom eens aan de Kayersdijk 141 en laat u inspireren door de mogelijkheden die er zijn. Neem vast een kijkje 
op de website houtkubus.nl.
 

VRIENDEN VAN...WIE?
MAAK KENNIS MET RIENK 
DEN HOLLANDER, 
DE SPECIALIST IN VLOEREN

RIENK DEN HOLLANDER
HOUTKUBUS

N Rienk is al jaren een graag geziene gast bij 
ons. Met zijn immer vrolijke verschijning 
altijd fijn om hem te mogen verwelkomen.  
Maar waar kennen we Rienk eigenlijk van?
Al meer dan 50 jaar is Houtkubus hét adres 
op het gebied van vloeren en onderhoud. 
Parket, kurk, laminaat, marmoleum, PVC, 
visgraat en planken. 

Foto: Imre Csány/DAPh



Wilt u ook eens echt culinair uit uw dak gaan? Bent u 

op zoek naar een partner die zich richt op de levering 

van food, non-food en versproducten? Dan bent u bij 

HANOS aan het juiste adres! In onze fraai ingerichte 

zelfbedieningsgroothandels vindt u een uitgebreid, 

scherp geprijsd assortiment! Bij HANOS staat het belang 

van de klant voorop. Een persoonlijke benadering met 

een groot gevoel voor service, daar gaan wij voor!

Welkom in de wereld van HANOS!

Delicatessen • Dranken • Veel Vers • Wild • Non Food • Snacks • Food
HANOS Apeldoorn - Stadhoudersmolenweg 41 - 7317 AW Apeldoorn - Tel. (055) 529 44 44 - Fax (055) 521 82 76

www.hanos.nl

Love to cook

MAAK KENNIS MET DE SPECIAL ROAST DE PARIS

Door te spelen met deze drie smaken van koffie zijn we gekomen tot ons eindresultaat. Een mooie ronde volle body. Proef de Roast de Paris 
in de verschillende koffievarianten, waarbij de bonenmaling afgesteld is op de koffiesoort die u bestelt om optimale smaak te garanderen. 

Onze koffie ook thuis? Dat kan! Onze melange is verkrijgbaar in een verpakking van 750 gram voor € 15,00.

CAFÉ DE PARIS
De echte Europese doorbraak van koffie kwam door de schenking van een koffieplant in 1715 door de Amsterdamse burgemeester aan 
Lodewijk XIV. Hierdoor werd Frankrijk in die periode de grootste koffieproducent en –verbruiker. Koffie is de op één na meest verhandelde 
grondstof ter wereld, alleen olie staat hoger. Ieder jaar worden er meer dan 500 miljard koppen koffie gedronken, en meer dan de helft 
daarvan wordt bij het ontbijt gedronken.

Bij ons is koffie uiteraard één van de hardlopers. De afgelopen jaren zijn wij steeds op 
zoek gegaan naar de beste smaak van koffie. Dit gezien wij, net als u, steeds meer 
verlangen van de smaak van koffie. 

Toen het aanbod kwam onze eigen melange samen te stellen, was dat het antwoord 
op onze zoektocht. Hoe mooi is dat?! In gesprek met onze hofleverancier Hanos 
kwamen we in contact met Giovanni Invernizzi van Coffee Experience. Het concept 
Your Brand, Your Blend & Your Style bood uitkomst. Het gaf ons de mogelijkheid 
door middel van proeven, proeven en nog eens proeven tot de juiste samenstelling 
van bonensoorten en brandingen te komen. Met dit finetunen van smaaksensatie 
ontstond: de Special Roast de Paris.

Samenstelling bepaalt smaak. Onze melange, Special Roast de Paris, is opgebouwd uit de volgende componenten

Brasil
Braziliaanse koffie staat bekend om heel 
zwakke zuren, mildheid, licht nootachtige 
smaak. Koffie uit Brazilië staat daarom aan 
de basis van veel melanges.

Ethiopië
Deze koffie heeft een rijkdom aan smaken. 
Bloemachtig en kruidig met tonen van 
citrus.

Honduras
Hondurese koffie kan heel mild en licht 
zijn, maar ook complex en fruitig met 
sterke zuren.



Geniet van het mooisversier je leven
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ROFRA HOME

Kijk voor alle locaties op 
www.rofrahome.nl

FASHION 
CAFÉ
Onze Jodi (allround 
medewerker) in een 
look waar je mee voor 
de dag kan komen.

Asselsestraat 15 
Apeldoorn 
www.hetfashioncafe.nl

AZIBI-IBIZA
SIERADEN VOOR 
HEM & HAAR

CAPITAL

Onze Riis (allround 
medewerker) in 
modieus casual. 

Hoofdstraat 137
Apeldoorn
www.capitalfashion.nl

Al meer dan 40 jaar zijn wij bezig met 
het ontwerpen, inkopen en produceren 
van de meest uiteenlopende meubels en 
bijbehorende woonaccessoires.

Verkooppunten in Apeldoorn:

Zilch, Korenstraat 142 
MOON Styling & Advies, Asselsestraat 276 
IZY Apeldoorn, Koninginnelaan 42a
www.azibi-ibiza.nl

De sieraden van AziBi-iBizA 
springen bij een eerste blik 
al direct in het oog. Armbanden, 
kettingen, oorbellen en ringen met een 
pure, eigen uitstraling – je ziet meteen met 
hoeveel liefde en aandacht ze zijn gemaakt 
door talentvolle mensen van Lucrato 
Apeldoorn/Heerde.

AziBi-MáS is een exclusieve 
collectie gemaakt van Sterling 
zilver 925 en 14 karaat 
goldfilled kralen.

Bij Rofra | Home snappen wij als geen ander 
hoe belangrijk het gevoel van thuis zijn is. 
Daarom kunt u bij ons kiezen uit honderden 
soorten meubelen en woonaccessoires in vele 
woonstijlen.
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KLEURADVIES BIJ AMI KAPPERS

Koninginnelaan 77B, Apeldoorn

 Lincherie Apeldoorn | www.lincherie.nl

BLA-BLA
WOMEN
Onze Tara (allround 
medewerker) in de look
voor elk moment.

Korenstraat 3
Apeldoorn
www.blablastores.nl

TEMPELMAN 
EXCLUSIVE
Onze Tim (floormanager) in 
de verantwoorde look voor 
de aankomende periode. 

Korenstraat 132
Apeldoorn
www.tempelman–exclusive.nl

SANDMANN OPTIEK

Hoofdstraat 108, Apeldoorn
www.sandmannoptiek.nl

LINCHERIE
Aan de Koninginnelaan vind je de mooiste merken en collecties lingerie, bad-, en 
nachtmode. Prima Donna, Marie Jo, Andres Sarda, Aubade, Lise Charmel, Maryan 

Melhorn, Seafolly, Opera, Gottex & Sunflair.Met de persoonlijke touch van Inge, 
José & Erica is bij Lincherie Apeldoorn passen een feestje.

De mooiste lingerie en een perfecte fit!

Misschien heb je niet altijd de tijd om onze winkel te 
bezoeken aan de Hoofdstraat in Apeldoorn. Daarom hebben 
wij nu een webshop waar je de nieuwste zonnebrillen met 
merken zoals Dita, Ray-ban, Gucci en nog vele andere kan 
zien en kopen. Anders dan bij andere webshops hebben wij 
de unieke Sandmann breukgarantie van een jaar! 

Mocht je binnen 1 jaar op je nieuwe zonnebril gaan zitten 
en er is iets kapot, dan krijg je het onderdeel of een hele 
nieuwe zonnebril als service. Wil je je zonnebril graag passen 
dan ben je uiteraard welkom in onze winkel in Apeldoorn.

Al 50 jaar staat AMI Kappers voor inspirerend 
haaradvies. Onze haarstylisten worden het 
hele jaar door getraind en weten álles 
van haar. Ze zijn op de hoogte van de 
laatste haartrends en leren de beste en 
nieuwste knip- en kleurtechnieken. 

Allemaal zodat ze jou het allerbeste 
advies en resultaat kunnen bieden, want 
dat is natuurlijk waar het om gaat! 

Laat je inspireren, adviseren en straal 
met je prachtige nieuwe kleur?? 
Kom binnen in een van onze 
vestigingen of maak nu alvast je 
afspraak online 

www.amikappers.nl/afspraak-maken
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BAETEN 
VINOPOLIS

MAAK KENNIS MET

Maak kennis met onze basisselectie van Mondevin! 
in samenwerking met Baeten Vinopolis

MAAK KENNIS MET BAETEN VINOPOLIS
Het verhaal van Baeten Vinopolis start in 1935. Bakker Charel Vanwijck opent in 1935 voor zijn dochter Mia een winkel in voedingswaren te 
Maaseik. Mia en haar man Joseph Baeten bouwen de zaak verder uit met kaas, vleeswaren, wijn en likeuren. In 1970 stapt zoon Jos in de zaak 
en neemt in 1978 het bedrijf over. De groei van de wijnmarkt in de jaren ‘80 maakt dat Jos Baeten besluit zich meer toe te spitsen op wijn.

In 1985 begint Baeten Vinopolis met het 
aanbieden van wijn in vaten. Initieel worden 
er enkel wijnen uit Italië aangeboden, later 
komen daar wijnen uit Frankrijk en Duitsland 
bij. De selectie gebeurt steeds zorgvuldig en 
in goed overleg met de wijnboeren. Vanaf 
2011 staan Michèle en 
Raf Baeten (de derde 
generatie) aan het 
roer van het bedrijf.

Er zijn meerdere redenen waardoor wij 
gecharmeerd raakten van Baeten Vinopolis. 
Aan de basis ligt de bevlogenheid en passie 
voor wijn die we in gesprek bemerkten. De 
beleving die het familiebedrijf heeft bij wijn, 
werkt aanstekelijk. Het is de know-how en 
de samenwerking met vaste en heel bewust 
familiebedrijven. Dit gezien bij deze bedrijven 
dezelfde waarden aan de basis liggen van 
het ondernemen.

Hiernaast een keuze voor duurzaamheid. 
Minder flessen betekent minder afval, 
minder ruimte. Eén vat in omloop bespaart 
een productie en recycling van ± 100 
flessen per jaar. De manier van aanbieden 
van de wijn betekent ook een constante 

kwaliteit van de wijn. 
Een kwalitatief betere 
wijn, die onder de beste
condities en temperatuur 
wordt aangeboden. De 

wijn wordt professioneel en hermetisch 
afgevuld. De stikstof, het drijfgas tijdens 
het wijn tappen, is een inert gas dat tevens 
de wijn beschermt. En dit maakt dat de 
basiswijn maar voor de helft beschermd moet 
worden door sulfiet. Resultaat is een lagere 
dosis sulfiet in de wijn en dus minder hoofd-
pijn. Dit is uiteraard sowieso een voordeel. 
Ontdek onze nieuwe basis in wijnen.

WIJN, DIE ONDER DE BESTE 
CONDITIES EN TEMPERATUUR 

WORDT AANGEBODEN
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FIJNPROEVEN

VINS DE PARIS
Verenigde
  Staten

3

1

Frankrijk

CHAMPAGNE

WIT

Mondevin “ï”Jérome Vic
Chardonnay
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc-Roussillon

Per glas € 4,30    Per fles € 21,50

Mondevin “o” Pomerols  
Sauvignon Blanc
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc-Roussillon

Per glas € 3,95    Per fles € 19,75

Aroma’s van 
bloemen, appel en 
peer met tonen van 
boter & hazelnoot. 

Vriendelijke 
chardonnay met 

lichtgele kleur, perfect 
als aperitief.

Tonen van 
sinaasappel, 

bergamot & exotisch 
fruit. Fris zoals een 
Sauvignon hoort te 

zijn met de 
herkenbare smaak 

van citrusfruit.

Moët & Chandon
Land: Frankrijk
Streek: Champagne

0,35 ltr € 33,50    0,75 ltr € 72,50

De befaamde brut 
welke wordt 

gedefinieerd door 
haar lichte fruitigheid, 

haar verleidelijke 
smaak & elegantie. 

1

2

1

Mondevin “e” Jérôme Vic
Grenache, Cinsault
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc-Roussillon

Mooie, aantrekkelijke 
geur van rood fruit met 

een fris zuurtje. 
Levendige rosé met het 

fruitige van aardbei.

Per glas € 3,95    Per fles € 19,75

ROSÉ

We bieden naast onze huiswijnen ook een mooie selectie wijnen per fles.
Vraag naar de opties.

ROOD

WIJN VAN HET 
MOMENT

Elk seizoen en ieder moment 
levert een andere keuze wijn op. 
Om u hierin meer te kunnen 
verrassen, werken we naast onze 
mooie huislijn voor ieder moment, 
met wisselende wijnen. Het 
proeven van de verschillende wijnen, 
van de door ons geselecteerde 
wijnmakers is voor u een nieuw 
belevingsmomentje om van te 
genieten.

Kijk op onze special-kaart om 
onze selectie van deze periode te 
bekijken. Laat u verrassen …

Mondevin “n” Jérôme Vic 
Merlot
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc-Roussillon

Per glas € 3,95    Per fles € 19,75

Zachte volle geur 
van rood fruit met 

een frisse toets van 
laurier. 

Ronde vriendelijke 
smaak met lichte 

tannines, mooie volle 
afdronk. 

1

Beringer Classic 
Cabernet Sauvignon
Land: Verenigde Staten
Streek: Californïe 

Per glas € 4,50    Per fles € 22,50

Volle zachte kruidige 
neus. De smaak van 
rijp rood fruit met 

vanilletoets, 
eikenhout tonen en 

specerijen.

3

1

2



Red Bull Twist 0.0

De kick van Red Bull of Red Bull Tropical 
Edition in de mix met ijs, gember & citroen

Prijs per glas € 4,95
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Frisdranken

Warme Dranken

Koffie . Espresso . Thee
Verse Muntthee
Verse Gemberthee
Cappuccino
Espresso Macchiato
Koffie Verkeerd . Latte Macchiato
(Iced) Latte Special
Warme Chocomel 
Warme Chocomel met slagroom

€ 2,50
€ 3,25
€ 3,25
€ 2,70
€ 2,60
€ 3,00
€ 3,95
€ 2,75
€ 3,25

De bierselectie vindt u op onze “Special-kaart”

Gedistilleerd
Jonge Jenever . Vieux . Berenburg
Jägermeister . Apfelkorn . Coebergh
Safari . Passoa . Pisang Ambon . Oude jenever
Campari . Vodka . Malibu . Tequila
Bacardí Carta Blanca
Bacardí Limón . Bacardí Razz . Bacardí Carta Negra
Bacardí 8
Port Tawny / White . Martini Rosso / Bianco 
Sherry Medium / Dry
Gin

Likeuren
Grand Marnier . Frangelico . Baileys
Sambuca . Cointreau . Limoncello 
Dom Bénedictine . Kahlua . Amaretto
Tia Maria . Licor 43 . Drambuie

Whisky’s
Famous Grouse . J.W. Red . Tullamore Dew
Ballantines . Four Roses . Jameson
Southern Comfort . Jack Daniels 
Dimple . Glenfiddich . Chivas Regal . J.W. Black

Cognac‘s
Calvados . Hennessy . Armagnac . Martell V.S.
Remy Martin V.S.O.P. M.C.F.
Courvoissier V.S.O.P. 

€ 3,75
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 6,75
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,75

DRANKENKAART

De koff ie-specia ls vindt u op pagina 18

€ 4,75
€ 4,75
€ 5,25
€ 7,25

€ 5,95
€ 6,95
€ 7,95

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Cider
Jillz . Jillz 0.0 . Jillz Raspberry € 3,95

Ambachtelijk gebak van Banketbakkerij 
in de Soete Suikerbol

€ 3,75

Pepsi Cola . Pepsi Max 
Lipton Ice Tea Sparkling . Green . Peach
Sisi . 7UP
Royal Club Bitter Lemon . Tonic . Ginger Ale . Cassis
Crystal Clear
Royal Club Appelsap . Tomatensap
Ranja FruitMix
Rivella Original . Rivella Cranberry
Chocomel . Fristi
Perrier 0,33 cl  
Paris Bronwater Plat & Bruisend 0,35 cl
Verse Jus d’Orange    
Melk . Karnemelk van Boerderij den Hoek
Red Bull . Red Bull Tropical Edition

€ 2,50
€ 2,70 
€ 2,50
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,80
€ 2,50
€ 2,70
€ 2,70
€ 4,00
€ 2,50
€ 3,25
€ 2,50
€ 4,00

BORREL O.O
Dé borrels zonder alcohol
Z ie onze bierkaart voor alcoholv rije biersoorten

Pink Gin-Tonic 0.0
De geliefde Pink-Tonic in een 0.0 variant, 

compleet met rood fruit 

Prijs per glas € 5,95

Melon & Lemon 0.0

Verrassende mix van watermeloensiroop met 
het frisse van Royal Club bitter lemon 

Prijs per glas € 4,25

Hugo 0.0

Fruitige mix van alcoholvrije bubbel met het 
zoetje van vlierbes, ijs, munt & citroen

Prijs per glas € 4,25

Crodino
Het Italiaanse bitterzoete aperitief zonder 

alcohol, met een stevige bite

Prijs per glas € 3,75

Jillz 0.0

Cider gemaakt van appels. Net zo lekker als Jillz, maar 
dan zonder alcohol & 40% minder calorieën. 

Prijs per glas € 3,95

Red Bull Almond 0.0
Met de kick van Red Bull Tropical en de 
smaak van amandel, een tropische mocktail 

Prijs per glas € 4,95

Nojito

Frisse mix van ginger ale, ijs, munt & citroen, 
met muntsiroop, een Mojito maar dan 0.0

Prijs per glas € 3,95

Lipton Coco Green 0.0

De verfrissende Lipton Green met een vleugje 
kokossiroop & munt

Prijs per glas € 3,95

v.a.

Chardonnay/Merlot 0.0
Rijke fijne aromatische alcoholvrije witte wijn met 

subtiele citrusvruchtensmaak 
OF een fruitige intense alcoholvrije rode wijn

Prijs per piccolo € 5,95



Prosecco / Mionetto Il Ugo | Italie 

Onze prosecco met fijne kleine bubbel 
OF de variant Il Ugo; met het zoetje van 

vlierbes, munt, ijs & citroen

Prijs per piccolo € 6,50

BorrelPlank Moulin Rouge  .  € 7,95 p.p. 
Plank voor bij de borrel: diverse kaas-, ham- en worstsoorten, 

zoete olijven & Spaanse tomaat-knoflooktoast (vanaf twee personen)

Brood op de Plank  .  € 5,95  
Naar keuze een grote maïsbol of desem-netelbol van Bakkerij in de 

Soete Suikerbol, geserveerd met seizoensdip & aioli 

BitterBallen  .  €  9,75/ € 6,25  
Bitterballen van de Bourgondiër (10/6) met 

ambachtelijke mosterd van Antonia’s

Ribbetjes  .  € 7,95
Onze gewilde spareribs opgedeeld in 

borrelformaat met ambachtelijke aioli

Nachos  .  € 7,25  
Tortillachips gegratineerd met kaas, 

geserveerd met rode ui & chili-mayonaise

BorrelBalletjes  .  € 9,25
Gemarineeerde gehaktballetjes (10) in oosterse saus, 

geserveerd met mayonaise

Champignons Dordogne  .  € 8,75  
Champignons in bierbeslag met truffelmayonaise

Crispy Onion Rings  .  € 5,95  
Knapperige, gekruide, hele uienringen (10) in een 

krokant beslag met chili-mayonaise

MiniLoempia’s  .  € 5,75  
Vietnamese mini loempia’s (12) 

geserveerd met chilisaus

Ik wil Kaas!  .  € 8,50  
Mix van kaasloempia’s (5) & 

kaassouffleetjes (5) met chilisaus 

Snacks in the Mix  .  € 7,75
Gemengd warm bittergarnituur (12) met o.a. bitterballen, 

kipnuggets, miniloempia’s, frikandelletjes, Mexicano’s & 
kaassouffleetjes met mayonaise & chilisaus 
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Gordon’s Pink Gin-Tonic | Engeland

De fruitige smaak van de pink gin van Gordon’s 
in de mix met tonic & rood fruit 

Prijs per glas € 7,50

Vanaf 12.00 u u r
=  vegetarisch gerecht of vegetarische optie

HAPJES ENZO 
Aperol Spritz | Italië 

Proef de Italiaanse zon in een fris en bitterzoete 
mix van Aperol, prosecco, bruiswater & sinaasappel

Prijs per glas € 6,75

Balón 43 | Spanje 

Met zijn 43 geheime ingrediënten gemixt met 
citroensap, bruiswater, sinaasappel & citroen

Prijs per glas € 7,50

BORREL& 
Dé aperitieven om mee te starten

Bulldog Gin-Tonic | Schotland

Stoere gin met een harmonieus karakter, heerlijk 
in combinatie met tonic, citroen & rozemarijn

Prijs per glas € 7,50

Tropical Almond | Italië

Warme smaak van amandel gecombineerd 
met de tropische smaak van Red Bull 

Tropical, mix met een kick 

Prijs per glas € 7,95

Tangueray Gin-Tonic | Engeland

Frisse kruidige gin in de mix met 
tonic, sinaasappel & rozemarijn

Prijs per glas € 7,50

Melon & Lemon | Nederland

Verrassende mix van likeur van watermeloen 
en de frisse smaak van bitter lemon

Prijs per glas € 6,25

Luxardo Limoncello Spritz | Italië
Het frisse Italiaanse drankje op basis van 

citroenen in combinatie met prosecco & ijs  

Prijs per glas € 7,50
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Zalm  .  € 10,95

Gerookte zalm met cherrytomaatjes, rucola, 
mosterd-dilledressing & rode ui

Carpaccio  .  € 10,75

Carpaccio van ossenhaas met Old Amsterdam, 
pittenmelange, tomatentartaar, rucola & truffelmayonaise

Tonijn  .  € 9,75

Tonijnsalade volgens eigen recept met augurk, dille, 
rode ui, ei, rucola & tonijnmayonaise

Ribeye  .  € 11,50

Gerookte ribeye met ambachtelijke tartaarsaus, 

cherrytomaatjes, rode ui & rucola

Smokey Chicken  .  € 9,75

Gerookte kipfilet, Old Amsterdam, cherrytomaatjes, 
rucola & kerrie-mangomayonaise

= vegetarisch gerecht of vegetarische optie

Filet Americain  .  € 10,50

Filet Americain met rode ui, ei, augurk & tartaarsaus

Brie & Geit  .  € 10,75      

Lauwwarme combinatie van brie & geitenkaas met 
zoet-gezouten notenmix, rucola & honing-mosterddressing

Indo Chicken  .  € 10,50

Gebakken, gemarineerde kippendijen met satésaus,
atjar & Indonesische kroepoek

Yakitori  .  € 12,50

Malse ossenhaaspuntjes, gebakken op oosterse wijze,
met shiitakes, bosui, paprika, taugé, sesamzaadjes & rucola

Thaise Kip  .  € 10,25

Gebakken gemarineerde kippendijen, taugé, bosui, 
cashewnoten, geserveerd met chili-dressing & rucola

LUNCHKAART
Iedere maand 

hebben we buiten 

de kaart om een 

lunchspecial. 

Zie onze 
special-kaart!
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NCHSPECIAL

Hoewel we onze uiterste best doen om op allergieën en dieetwensen in te springen, kan door het werken in een open keuken 
kruisbesmetting niet altijd worden voorkomen.

Vraag naar onze allergenenkaart voor verduidelijking van de mogelijkheden bij allergieën. 

Een ambachtelijke maïsbol, volkoren bol of 
lunchsalade met ...van 10.00 tot 16.00 uur
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Voor de lunch  .  € 2,50
Boterham met ham, kaas, jam, pindakaas of hagelslag

Kinderpannenkoekje of poffertjes  .  € 5,50
Pannenkoekje geserveerd met stroop & poedersuiker

of poffertjes met roomboter & poedersuiker

Minisoepje  .  € 4,00
Minisoepje van tomaat met pesto

Hoofdgerechtjes
Frites, salade en appelmoes & keuze uit:                    

                       Kipnuggets, kroket, kaassoufflés of 
mini-frikandellen  .  € 7,95

Biefstukje, sateetje, sparerib  .  € 8,50

Kinderijsje  .  € 4,50

Soep van pomodori & 3 Provençaalse sneetjes belegd met: 
Filet americain met ei, augurk, rode ui & tartaarsaus,
Bourgondische kroket met mosterd, 
Gerookte kipfilet, Old Amsterdam, cherry tomaatjes, 
rucola & kerrie-mangomayonaise

KINDERKAART

Combinatie van pizza- en brooddeeg belegd met crème fraîche
 & rucola, gegratineerd met kaas aangevuld met naar keuze:

                                                        Combinatie van brie & geitenkaas met 
    zoet-gezouten notenmix, rucola & honing   .  € 9,95 
                                         Gerookte kipfilet, Old Amsterdam, cherrytomaatjes & 
                 kerrie-mangomayonaise   .  € 9,95

Gerookte zalm, rode ui & crème van mosterd-dilledressing   .  € 9,95

                                 Carpaccio van ossenhaas, Old Amsterdam, pittenmelange,   
tomatentartaar & truffelmayonaise   .  € 9,95

    Het traditionele recept uit de Elzas met prei & spekjes   .  € 7,95

TARTES FLAMBÉES

LUNCH

DE PARIS
€ 12,75

Uitslu itend tot 12 jaar

Tartes Flambée

Tosti’s  .  op luxe Provençaals brood
geserveerd met tomatenketchup

   Ham, kaas of ham & kaas  .  € 5,75  

   Ham, kaas & ananas  .  € 6,75

   Brie, pittenmelange & honing  .  € 8,25

Uitsmijters  .  op luxe Provençaals brood
                            Parisienne  .  3 spiegeleieren op carpaccio met 

   pesto & Old Amsterdam  .  € 11,75

                                Marseille  .  3 spiegeleieren met beenham & 

                 gegratineerd met oude kaas .  € 10,75

Omelet  .  op luxe Provençaals brood
                  Omelet met kippendij, champignons, rode ui & kaas  .  € 10,75

Kroketten  .  van de Bourgondiër
2 Bourgondische kroketten op brood  .  € 9,25

2 Bourgondische kroketten met frites  .  € 9,75

     Onze kroketten ook in een vegeta rische va ria nt!Onze kroketten ook in een vegeta rische va ria nt!
Wij dagen u u it het verschil te te stenWij dagen u u it het verschil te te sten

Soepen  .  met mini-broodje
                          Soep van het seizoen  .   € 7,50

                                         Soep van pomodori-tomaat met pesto  .   € 7,25
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= vegetarisch gerecht of vegetarische optie

DINERKAART
Iedere maand 

hebben we buiten 

de kaart om een 

dinerspecial. 

Zie onze 
special-kaart!

VOORGERECHTEN

                                                                                    
     

    

    
    

   
   

   
   

   
 P

A
RI

S 
DINERSPECIAL

Brood op de Plank  .  € 5,95   
Naar keuze een grote maïsbol of desem-netelbol van Bakkerij 
in de Soete Suikerbol, geserveerd met seizoensdip & aioli

Pomodori  .  € 7,25   
Soep van pomodori-tomaat met pesto, geserveerd met 
ambachtelijk broodje met gezouten flakes

Soep van het Seizoen  .  € 7,50 
Vraag naar onze soep passend bij het seizoen, geserveerd 
met een ambachtelijk broodje met gezouten flakes

Carpaccio   .  € 10,25
Carpaccio van ossenhaas met Old Amsterdam, tomatentartaar, 
pittenmelange, rucola & truffelmayonaise met een ambachtelijk 
broodje met gezouten flakes

Champignons Dordogne  .  € 8,75   
Champignons in bierbeslag met truffelmayonaise

Ribeye  .  € 10,75
Gerookte ribeye met ambachtelijke tartaarsaus, 
cherrytomaatjes, rode ui & rucola, geserveerd met een 
ambachtelijk broodje met gezouten flakes

Gerookte Zalm  .  € 10,50
Gerookte zalm op knoflook-naanbrood met rode ui, 
cherrytomaatjes & mosterd-dilledressing

Spicy Gamba’s  .  € 10,25
Gemarineerde gamba’s in knoflookolie met paprika, rode ui, 
geserveerd met een ambachtelijk broodje met gezouten flakes

Brie & Geit  .  € 9,50   
Pannetje met een combinatie van warme brie & geitenkaas 
met zoet-gezouten notenmix & honing, geserveerd met een 
ambachtelijk broodje met gezouten flakes

vanaf 17.00 uur



Tex Mex  .  € 11,75

Mexicaanse wrap met gekruid gehakt, maïs, rode ui, paprika, 
jalapeño & gegratineerd met kaas, geserveerd met een 

BBQ-saus, frites & salade

Saté van Varkenshaas  .  € 12,75
Spies met gemarineerde stukjes varkenshaas, geserveerd met 

satésaus, gebakken uitjes, atjar, frites, salade & Indonesische kroepoek

Boemboe Chicken  .  € 12,75

Gemarineerde kippendijen met pittige boemboe Balisaus, gebakken 

uitjes & Indonesische kroepoek, geserveerd met frites & salade

Biefstuk  .  € 15,95
Gegrilde biefstuk met romige saus van groene peper, 

geserveerd met frites & salade

Spareribs  .  € 14,75
Zoet-pikant gemarineerde spareribs geserveerd met ambachtelijke 

aioli, geserveerd met frites & salade

Indian Curry  .  € 13,75

Gele curry met kippendij, peultjes, bataat, zoete puntpaprika, lente-ui 

en mango, geserveerd met sambalrijst, knoflook-naanbrood & salade

Chinatown  .  € 17,95
Gebakken malse ossenhaaspuntjes in oosterse saus met bosui, 

taugé, paprika en shiitakes, geserveerd met sambalrijst & salade

VANAF 12.00 UUR 

MAALTIJDSALADES
VANAF 12.00 UUR

HOOFDGERECHTEN

Vanaf 17.00 uur zijn de gerechten(tegen meerprijs €1,50) 
ook te verkrijgen met:

gebakken aardappelpartjes, spaghetti aglio e olio of 
extra verse groenten

Specials vanaf 17: 00 uur
Vega  .  € 14,50

Iedere maand serveren wij een nieuw vegetarisch gerecht. 
Vraag de bediening naar de invulling van dit moment.

Duo van Vis  .  € 17,95
Combinatie van zalmfilet & witvis van het seizoen, geserveerd 

met saus van tomaat en oregano, spaghetti aglio e olio & salade  

Surf & Turf  .  € 22,50
Malse ossenhaasmedaillons met kalfsjus en een spies met gemarineerde 

gamba’s, geserveerd met roergebakken groenten, frites & salade

Sharing Paris (vanaf twee personen)  .  € 19,50 p.p.
Spareribs met zoet-pikante marinade, 

Gele curry met kippendij, bataat, zoete puntpaprika, lente-ui en mango
Malse biefstukjes met romige saus van groene peper,

Varkenshaas met satésaus, gebakken uitjes en atjar, 
geserveerd met frites & salade

Sharing Gamba’s (vanaf twee personen)  .  € 21,50 p.p.
Een kilo gamba’s gebakken in knoflook op een bedje van 

spaghetti aglio e olio, geserveerd met aioli, frites & salade

Geserveerd met een ambachtelijk broodje 
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Zalm  .  € 14,70

Gerookte zalm met cherrytomaatjes, rucola, 

mosterd-dilledressing & rode ui

Carpaccio  .  € 14,50

Carpaccio van ossenhaas met Old Amsterdam, 

pittenmelange, tomatentartaar, rucola & truffelmayonaise

Tonijn  .  € 13,50

Tonijnsalade volgens eigen recept met augurk, dille, 

rode ui, ei, rucola & tonijnmayonaise

Smokey Chicken  .  € 13,50

Gerookte kipfilet, Old Amsterdam, cherrytomaatjes, 

rucola & kerrie-mangomayonaise

 Ribeye  .  € 15,25

Gerookte ribeye met ambachtelijke tartaarsaus, 

cherrytomaatjes, rode ui & rucola

   Brie & Geit  .  € 14,50

Combinatie van brie en geitenkaas met zoet-gezouten 

notenmix, rucola & honing-mosterddressing 

Indo Chicken  .  € 14,25

Gebakken, gemarineerde kippendijen met satésaus,

atjar & Indonesische kroepoek

Yakitori  .  € 16,25

Malse ossenhaaspuntjes, gebakken op oosterse wijze, 
met shiitakes, bosui, paprika, taugé, sesamzaadjes & rucola

Thaise Kip  .  € 14,00

Gebakken gemarineerde kippendijen, taugé, bosui, 
cashewnoten, geserveerd met chili-dressing & rucola

Hoewel we onze uiterste best doen om op allergieën en 
dieetwensen in te springen, kan door het werken in een open 

keuken kruisbesmetting niet altijd worden voorkomen.
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vanaf 12.00 uur

DESSERTS
Paris Blanche  .  € 6,95

Coupe softijs met pure chocoladesaus & een 
amandelkletskop

AppelMousse  .  € 7,50
Appel-kruimeltaartje in combinatie met een 

mousse van chocolade

Menage à Trois  .  € 7,95
Verrassingsdessert van de chef met drie verschillende items 

Koffie-specials geserveerd met slagroom

Irish - Jameson                     € 6,95
Italian - Amaretto                               € 6,95
Mexican - Kahlua & Tequila                    € 6,95
Jamaican - Tia Maria                    € 6,95
Spanish - Cuarenta y tres                    € 6,95
French - Cointreau                     € 6,95
Dom - Dom Benedictine                    € 6,95
Tenessee Honey - Jack Daniels Honey                   € 6,95
Baileys - Baileys                     € 6,95
French Deluxe - Remy Martin V.S.O.P. M.C.F.          € 8,50

Koffie & Thee
Koffie . Espresso . Thee          € 2,50
Verse Muntthee met honing          € 3,25
Verse Gemberthee                    € 3,25
Cappuccino           € 2,70
Espresso Machiatto           € 2,60
Koffie Verkeerd . Latte Machiatto          € 3,00
(Iced) Latte Special            € 3,95
Warme Chocomel (met slagroom + € 0,50) € 2,75     
Warme Chocomel Rum met slagroom         € 6,75     

Crème Brûlée  .  € 7,25
Ambachtelijke crème brûlée met de smaak van het seizoen in 

combinatie met een bijpassende ijssoort

Nuts & Caramel  .  € 6,95
Coupe met softijs, notencrunch, zeezout-karamelsaus & 

een amandelkletskop

Red Fruit  .  € 7,25
Softijs met rood fruit & Bastogne-crunch

KOFFIE

Gebak van 

Bakkerij in de 

Soete Suikerbol
 

€ 3,75

Geserveerd met slagroom



HET CONCEPT VAN 
ONEINDIG PROEVEN

SPICEBRUSH DE PROEVERIJ

1. De keukenbrigade: René Hagen, Hanneke Vink - van Burik, Robert ten Teije, 
Michel ten Teije & Yasmine Aboud. 2. Yue Broekman, René Hagen & Tom de Haas
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1

2

Ons restaurant aan het Marktplein biedt een uniek concept van proeven. Ieder voor-, hoofd- 
en nagerecht bestaat uit een selectie van drie elementen van de kaart. U kiest dus niet één 
gerecht per gang, maar drie verschillende gerechten. Door onze presentatie van de gerechten 
geniet u zo iedere gang van drie verschillende smaakcombinaties. Geïnspireerd door kookstijlen
van over de hele wereld selecteert ons keukenteam onder leiding van Chef-Kok René Hagen 
bijzondere ingrediënten en smaken om u te kunnen blijven verrassen.

In samenwerking met Brood- & Banketbakkerij in de Soete Suikerbol in Twello geniet u van de 
verschillende smaken die brood kan bieden door toevoeging van originele kruiden en ingrediënten.

Onze twaalf wijnen zijn ook allemaal te proeven. Neem uw tafelgenoot mee naar onze 
wijnproefkast en bepaal samen welke wijn uw voorkeur geniet. Met uw proefglas kunt u ze 
allemaal proberen om zo de favoriet te kiezen die uw 
gerechten mag begeleiden. Iedere gang opnieuw. 

Enkel genieten van een hoofdgerecht is natuurlijk ook 
mogelijk in ons restaurant. Alle hoofdgerechten, waarbij 
u er wederom drie kiest in plaats van één, kosten € 19,75. 
Bij een keuze voor drie gangen, ontvangt u korting op 
de totaalprijs van de gerechten. Zo bent u voor drie 
gangen, à la carte dineren een vast bedrag kwijt van
€ 34,50. Dat is wel zo overzichtelijk.
 
Aan u de keuze, iedere gang opnieuw, combineer 
oneindig: genieten in drievoud! De recensies liegen er 
niet om: een avond proeven is een avond uit.
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DISNEYLANDHET HELE JAAR STAAN ONZE 
TOPPERS VOOR U KLAAR OM 
SERVICE TE VERLENEN 

Dan is het zo nu en dan tijd om zelf even te ontspannen. Met een mooie verdeling van ons team over twee groepen, vertrokken we  in de 
nacht om in de ochtend aan te komen in Disneyland Parijs. Een hotelovernachting bij het park, een welkome aanvulling na een dag slenteren. 
Dit ook om zo de tweede dag weer fit genoeg te zijn om de tocht door Disneyland te vervolgen. Gedurende de twee dagen viel ons op dat we 
ook echt een team zijn. Foto’s van een eenling zijn ook niet te vinden, zie het resultaat van de saamhorigheid die ons team onderling voelt. 
Voor ons weer een bewijs dat we echt een mooie, bijzondere groep met ParisDNA bij elkaar hebben verzameld over de jaren. Zo’n uitstapje 
is ons team dan ook meer dan gegund.

LOYALTY
GOED GEDRAG WORDT BELOOND! LAAT UW BEZOEK IETS 
OPLEVEREN 
Natuurlijk waarderen wij het enorm om u terug te zien. Naast een vriendelijke glimlach en 
goede service vinden wij het nu tijd om een extra cadeautje terug te geven. 

Spaar eenvoudig door middel van uw telefoon. Bij het afrekenen spaart u door middel 
van besteding. Per bestede euro ontvangt u een punt. Met de gespaarde punten 
kunt u cadeautjes terug ontvangen. Denk aan een drankje van het huis, Tarte 
Flambée voor bij de borrel. Zo hebben wij genoeg opties waar u voor kunt 
sparen. 

Start nu! 
Ga naar de website paris.nl/loyalty en geef uw telefoonnummer 
op. U ontvangt direct een sms met een link naar uw persoonlijke 
omgeving. Het eerste kopje koffie heeft u al verdiend! Voor meer 
uitleg vraag onze medewerkers.

paris.nl/loyalty



APELDOORN

UITGELICHT

HET RAADHUISPLEIN
‘… ER ZIJ LICHT!’ 

1
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Met deze grote woorden onderstreepte de 
burgemeester van Apeldoorn jonkheer Bas 
Backer op 19 februari 1863 een groots moment. 
Op de avond van die dag werd op het 
Raadhuisplein de eerste gaslantaarn van 
Apeldoorn ontstoken. Vanaf nu zou het 
’s avonds nooit meer geheel donker zijn in het 
centrum van het dorp en ook de route vanaf 
het plein naar de Loolaan zou voortaan worden
aangelicht door gaslantaarns.

1. Het ontsteken van de eerste Apeldoornse gaslantaarn in 1863 Aquarel door Arie Lieman. Coll. CODA Museum.
2. Het doven van de laatste gaslantaarn op 23 oktober 1965. 3. Het plein rond 1890. Coll. CODA Archief.  

Maar ondanks de woorden van de burgemeester bleef het donker… Het volgende moment zag 
de aanwezige menigte de directeur van de Gasfabriek, voor de gelegenheid gehuld in zijn meest 
statige pak, in de lantaarn klimmen om de brander schoon te vegen. En toen was er - toch nog en 
onder luid gejuich - licht in de Apeldoornse duisternis. 

Het plein dat nu Raadhuisplein heet, ontstond in 1843 nadat de laatste resten van de, het jaar 
daarvoor, afgebroken oude dorpskerk waren verwijderd. Op het nieuwe plein vond vanaf die 
tijd de markt plaats, maar het duurde niet lang of het werd daarvoor te klein. De markt werd 
daarom verplaatst naar het nieuwe Marktplein achter het Raadhuis. De omtrekken van de kerk 
zijn overigens in de huidige bestrating nog terug te zien.

Aan het eind van de 19e eeuw, in 1898, werd het raadhuis zelf ook te klein bevonden. 
Gemeentearchitect Gerrit de Zeeuw bouwde een nieuw, groter raadhuis dat beter paste bij de 
allure die Apeldoorn in die jaren verwierf.

Op het Raadhuisplein staat het monument voor koning Willem I, een bronzen borstbeeld 
dat werd gemaakt door beeldhouwer Pieter Puype. Dit monument is door de burgers van 
Apeldoorn opgericht ter herinnering aan het 100-jarig jubileum van het Koninkrijk der 
Nederlanden (1813-1913).

Vandaag de dag doet het Raadhuisplein dienst als hét terras van 
Apeldoorn. 's Zomers genieten Apeldoorners en bezoekers van de stad 
op de diverse terrassen van een verkoelend drankje. 

De QR-code leidt u naar www.geheugenvanapeldoorn.nl, de website 
waarop u nog veel meer informatie aantreft over de geschiedenis 
van het Raadhuisplein, Apeldoorn en omgeving. 

Bron: CODA Archief / Geheugen van Apeldoorn.

3

2
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KWO’tjes

LA VIE DE PARIS
Kom maar, kom maar, kom maar!!!
Schone jonkvrouw!Wie loopt Hans Anders…? 

HappyMiel   Niet aan elkaar zitten!!
Alles bij Paris kun je pakken… Packoooooock!
outstairs Stitch#Disney-HipsterHugo- 

omelet dooiers stuk graag  Donny!!!
Houd afstand!! owwwwww nog maar 19  check-ins!
een Spicetoren met frites  Rijselfies!!
rustig maar rustig maar…we gaan zo eten
weglaatbaar- Quarenta y Tres met 43!
& now we’re going erin… JoeJoe
FrontVoorDoor Willie waar staat die kar…?!
Doe maar een biertje minder drinken…
derde boom links ah nee hè…Tiiiiiiiiiiiimmmmmmm!
antrazie je niks van     En door!!
bon! kijk maar even... is wat ‘t is... 
weglaatbaar zeg ik niet... nifje nog
als je hem niet lekker vindt... drink ik hem op
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Allround medewerker Kok

EVEN VOORSTELLEN

Het volledige team van 
Hotel et le Café de Paris, 

Spicebrush de Proeverij & de 
BroodjesBar bestaat inmiddels 

uit 85 leuke, enthousiaste 
full- & parttimers. 

Wie is wie en hoe te 
herkennen? We stellen u 

er een aantal voor.  

Floormanager

M
ad

el
ei

n
e 

Ve
ef

ki
n

d

IN DIENST 

SINDS 

2010

La
ur

a 
H

al
da

n

IN DIENST 

SINDS 

2015

La
ur

en
s 

va
n

 d
er

 Z
an

de

IN DIENST 

SINDS 

2017

NOTRE ÉQUIPE

Allround medewerker

Th
om

as
 v

an
 d

er
 V

lu
gt

IN DIENST 

SINDS 

2018

Allround medewerker

B
en

ck
e 

W
in

d

IN DIENST 

SINDS 

2018

Floormanager Spicebrush

Yu
e 

B
ro

ek
m

an

IN DIENST 

SINDS 

2014

Floormanager

D
en

is
e 

te
n

 T
ei

je

IN DIENST 

SINDS 

2002

Assistent Floormanager 
Spicebrush

Em
m

a 
Sm

it
s

IN DIENST 

SINDS 

2016

M
ile

n
a 

St
ar

t

IN DIENST 

SINDS 

2014

Medewerker Housekeeping

Ca
rl

ijn
 N

en
ge

rm
an

IN DIENST 

SINDS 

2012

Medewerker Bediening

R
ic

h
ar

d 
B

ir
n

es

IN DIENST 

SINDS 

1987

Floormanager 



LA PARISIENNE24

GEWOON LEKKER BELEGD

DE BROODJESBAR 

DE BROODJESBAR: GEEN TIERELANTIJN, DRUPJES, 
KRUIDENTAKJES EN ANDERE POESPAS…
GEWOON EEN BROODJE MET GOED BELEG 

En dat voor een prijs waar je nog eens voor kan binnenstappen. 

De BroodjesBar is onderdeel van Hotel et le Café de Paris. De combinatie 
maakt het aanbod binnen onze horecagelegenheden compleet. 

“We misten in het centrum een authentieke broodjeszaak. Terug naar de 
basis, voor een snelle lunch, gewoon een broodje voor een scherpe prijs. 
Hotel Café de Paris biedt een uitgebreide lunch, een goed aangeklede bor-
rel en een lekker diner. Spicebrush de Proeverij biedt een avond proeven 
& genieten. Ons hotel zorgt dat je je geen zorgen hoeft te maken over de 
weg naar huis. De BroodjesBar is een mooie aanvulling op ons aanbod. 
Voor ieder wat wils op elk moment”, aldus Bart de Haas.  

Afhalen en bezorgen is ook een optie bij de BroodjesBar. Voor winkeliers 
aan de Hoofdstraat en zijstraten met gratis bezorging en zonder minimum-
bedrag. Buiten het centrum van Apeldoorn bezorgen ze, bij besteding 
vanaf 25 euro, tegen minimale bezorgkosten. De BroodjesBar verzorgt 
voor u ook lunches op bestelling. U kunt de bestelling dus afhalen op een 
bepaalde tijd óf laten bezorgen.

Bestel uw broodje eenvoudig via www.debroodjesbar.nl De vaste gezichten van de BroodjesBar: Liesbeth, Carla, Ciska, 
Kim & Denise

EN TOEN… 
GINGEN DE DEUREN DICHT 

Een ongewone situatie voor een groep mensen 
die niet anders gewend is dan gas te geven. De 
versnelling terug naar reverse is dan ook niet 
iets wat bij ons past. 

Van een nood een deugd maken is dan ook de 
eerste reactie. En dus veranderde ons vaste 
team van horecadieren in schilders, stukadoors, 
schoonmakers, ramenwassers, timmermannen 
en wat we al niet meer konden bedenken. 
Uiteraard rekening houdend met de geldende 
maatregelen en regels, werkte ons team 
op gepaste afstand en verdeeld over de 
verschillende ruimtes die aangepakt konden 
worden. 

PICOBELLO BV
Zie het resultaat; een fris in de verf staand pand waar alle hoeken en gaten onder handen 
zijn genomen. We hebben er nog nooit zo fris en fruitig bijgestaan. Onze dank is dan ook 
groot voor iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen ‘ons’ Paris, Spice & de BroodjesBar 
er weer spik en span bij te laten staan.

Waaaar is Tom?! Aahhhh daar is ie!
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GOED OVERNACHTEN IN HET CENTRUM

ONS HOTELVAN HOTEL CENTRAL 
NAAR HOTEL ET LE CAFÉ DE PARIS

Sinds jaar en dag onderdeel van ons bedrijf; het hotelgedeelte. Al voor Hotel et le Café de Paris bestond kende Apeldoorn Hotel Central al.
En logisch; een prachtige plek in het hart van het centrum op het grootste terrassenplein van de stad.

Een gemoedelijk stadshotel met als grote pluspunt de locatie midden in het centrum en de faciliteiten 
eromheen. Ideaal voor de Bourgondiër: Grand Café, à la carte restaurant en in de zomer een heerlijk 
groot terras om optimaal van de zomer in de stad te kunnen genieten. Door samenwerking met 
Q-Park bieden wij onze hotelgasten een aantrekkelijk parkeertarief per dag, waardoor gasten 
onbezorgd van een verblijf in de stad kunnen genieten.

Naast een upgrade van de badkamers in 2019 hebben we in 2020 een uitbreiding van het hotel 
gerealiseerd. Met zes extra kamers komt ons aanbod op 19 kamers. 

Benieuwd hoe onze kamers er boven u uit zien? Neem vooral een kijkje op onze website paris.nl. 
Bij het onderdeel Hotel vindt u de verschillende kamertypes en faciliteiten terug. 

Dus mocht u nog eens gasten ontvangen die u wilt onderbrengen, dan weet u ons te vinden.
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     peldoorn is de grootste stad op de Veluwe en een prima 
uitvalsbasis voor de groene omgeving en de vele attracties en 
verblijfslocaties op de Veluwe. 

Er zijn in Apeldoorn ook prachtige wandel- en fietsroutes uitgezet. 
Het mooie aan fietsen op de Veluwe is de enorme diversiteit. 
Trappend door de bossen, langs heidevelden, 
vennetjes en stuwwallen ontdek je de grootse 
natuur, maar valt je oog ook op ieder detail. 
De Veluwe is wellicht het mooiste fietsgebied 
van Nederland.
 
Hiernaast heeft Apeldoorn een veelzijdig horeca- 
en winkelaanbod in de binnenstad. Ontdek 
de winkelmogelijkheden de door rechte 
winkelstraat te verkennen, maar vergeet ook zeker de zijstraten 
en overdekte winkelcentra Oranjerie & Korenpassage niet. De parels 
liggen soms verscholen in onverwachte hoek. Geniet tussendoor van 
de horeca die de stad rijk is. 

De terrassenpleinen met een zonnetje en op zondagen met de 
toevoeging van live muziek bijvoorbeeld op het Raadhuisplein. 
De warmte die je ’s winters voelt binnen in onze mooie horeca-
gelegenheden. 

Apeldoorn kent hiernaast een aantal bekende grote attracties zoals 
de Apenheul, Julianatoren, Paleis het Loo 
en het CODA Museum. Maar ook op het 
gebied van cultuur en sport trekt Apeldoorn 
met bijvoorbeeld de Vue Bioscoop, Theater 
Orpheus, Poppodium GIGANT en Omnis-
port vele bezoekers.

Voor het eerst in Apeldoorn? Of ben je er 
al vaker geweest? Wij hebben een lijstje 

gemaakt van de dingen die je in ieder geval gezien moet hebben! 
Op uitinapeldoorn.nl vindt u leuke suggesties en routes om Apeldoorn 
te ontdekken. In de uitagenda kunt u terecht voor alle activiteiten 
per dag.

HOOFDSTAD 
VAN DE VELUWE

ONS APELDOORN 

FIETSROUTES, WINKELEN,
STADSWANDELINGEN, 

LIVE MUZIEK, BIOSCOOP, 
THEATER, ETEN & DRINKEN 

www.uitinapeldoorn.nl

A
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RAADHUISPLEIN 
EVENTS

APELDOORN 

DAT IS NOG EENS LEUK WEGGEVEN…

CADEAUBON

HET IS EN BLIJFT MOEILIJK EEN CADEAU TE VINDEN OP MOMENTEN. 
Wat zullen we nu weer verzinnen? Daar hebben wij de oplossing voor: ‘beleving’ cadeau doen. Een lekkere lunch, borrel of diner valt altijd in 
de smaak natuurlijk. En laat dat nou bij ons allemaal kunnen!

Hotel et le Café de Paris geeft cadeaubonnen uit. Hierbij het grote voordeel dat de ontvanger zelf kan bepalen hoe de bon wordt besteed. De 
bonnen zijn in te wisselen bij Hotel et le Café de Paris & Spicebrush de Proeverij, dus op ieder moment van de dag. 

Cadeaubonnen te verkrijgen bij de receptie en ook online, vanaf 10 euro.
www.paris.nl l www.spicebrush.nl

Wát maakt dat u kiest voor een 
dag winkelen in plaats van online 
shoppen? Hoe kunnen wij het 
verschil maken om toch te kiezen 
voor het centrum in plaats van drie klikken op de bank te plaatsen. Met een 
verschuiving naar meer en meer online shopgedrag is het van belang meerwaarde 
te creëren in juist onze binnenstad. Met de activiteiten van onze stichting hopen wij 
hieraan bij te dragen zodat u de keuze maakt voor onze binnenstad. 

Bij evenementen en in de maanden met een zonnetje is deze samenwerking het beste te merken. Met onze vaste partner Grumpy Dutch 
zorgen we ervoor dat iedere zondag met een zonnetje gevierd wordt door live muziek in te zetten. Wetende welke toonsoort past bij onze 
bezoekers, verzorgt Grumpy Dutch de line-up voor deze zondagen. In een licht versterkte akoestische setting de perfecte aanvulling voor 
een terrasbezoek. 

Benieuwd of zij ook iets voor jullie kunnen betekenen? Kijk vooral even op de website grumpydutch.nl.

HOTEL ET LE CAFÉ DE PARIS, 
EETCAFÉ FIJN & JULES VERNE 
VORMEN SAMEN STICHTING 
HORECA RAADHUISPLEIN

We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd 
in activiteiten om levendigheid op het Raad-
huisplein en daarmee ook in de binnenstad 
te vergroten. Kijkend naar de trend van 
online aankopen is het ook noodzakelijk 
de aantrekkingskracht van het centrum te 
vergroten. 
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ENTRE NOUS

NA EEN PERIODE VAN GEDWONGEN 
EN NOODZAKELIJKE SLUITING ZIJN 
WE ONS NOG MEER BEWUST VAN 
HOE ONZE GASTEN ONZE ZAAK 
MAKEN. 

Het begaan zijn met ons als bedrijf op het moment 
dat er zich een situatie voordoet zoals we zojuist 
hebben meegemaakt heeft ons bijzonder geraakt 
en goed gedaan. Deze Entre Nous is dan ook 
opgedragen aan u. U bent de reden dat wij ons 
bedrijf kunnen laten zien op de wijze waarop we 
dat graag willen.

U maakt dat ons team van meer dan 85 toppers zich 
inzet om onze bedrijfsprocessen optimaal te laten 
verlopen. U maakt dat wij keer op keer weer 
inspiratie opdoen om zaken beter, mooier, 
efficiënter & lekkerder te maken. Bovenal bent 
u de reden dat wij de mogelijkheid hebben om 
dit allemaal te doen.

Onze veerkracht die maakt dat wij alles op alles zetten. Dit om in de periode vanaf nu alle momenten te kunnen pakken. Ook daaraan ligt u 
aan de basis. Horeca is gastvrijheid. Niet alleen bedanken wij u voor het vertrouwen dat wij van u hebben mogen ontvangen in het verleden, 
we koesteren het vertrouwen dat u nu weer aan ons laat zien. 

Vanaf nu kijken we weer vooruit. Vol gas! Waarbij genieten van alles wat weer kan voorop moet staan. Maar vooral niet vergeten wat er kan 
gebeuren, zodat je te allen tijde dankbaar bent voor wat je hebt en van wat kan. Wij gaan ervoor! Waardering staat voorop; laten we vooral 
focussen op hoe fijn, gezellig en genieten horeca kan zijn.

INSPRINGEN OP NU

BIER VAN HET MOMENT
Blijven verrassen in assortiment is iets wat we voor u proberen te doen. In samenwerking met Heineken hebben wij voor u een selectie 
gemaakt om dit ook met bieren te kunnen doen. Het aanbod voor de aankomende periode.

7,5% 7,5% 6,5%

November / December
DubbelBock

Rijke en robuuste smaak 
door de dubbele rijping, 
met een prachtige 
robijnrode kleur

De zoetkruidige smaak en 
exclusief geselecteerde 
mouten geven dit bier zijn 
rijke aroma en robijnrode 
kleur

Januari / Februari
Brand Winterbier

Een bijzondere blend van 
gebrande moutsoorten en 
vergist met een bovengist. 
De magische geur van het 
voorjaar, frisse smaak van 
Saazer hop 

Maart / April
LenteBock 

4 % 4,8% 8 %

Juni/Juli/Augustus    
Lagunitas Daytime

Een lichte doordrinkbare 
IPA. Deze Session IPA is fris 
en fruitig met een lichte 
bittere afdronk

Fris witbier met de rijke 
smaak van Affligem. Gekruid 
met sinaasappelschil en 
koriander, heeft een zachte 
en rijke smaak

Juni/Juli/Augustus    
Affligem Belgisch Wit

Mooie, complexe trappist 
met veel zoete tonen van 
mout, karamel en een 
vleugje kaneel

September / Oktober
Zundert 8



WOUTER VERKERK is spreker, adviseur en trendwatcher op het gebied  van Horeca en Gastvrijheid. Hiernaast schrijft hij op 

zijn website een veelgelezen blog over uiteenlopende thema’s uit het horecavak. Er is echter weinig verbeelding nodig deze te vertalen naar andere 

branches. Sinds 2015 is Wouter vaste columnist van Misset Horeca. 

In mei 2014 verscheen zijn eerste bundeling van blogs en Columns: ‘Dit is mijn wijk niet…!’ Kijk voor het volledige overzicht van boeken van Wouter 

op HORECABO.nl.
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WOUTER VERKERK

‘T GASTOPTREDEN
       

        onder Horeca geen Nederland

Midden in de ‘Personeelscrisis’ schreef ik vijf jaar geleden onderstaande 
blog. In de afgelopen periode  werd ik er door verschillende mensen 
op gewezen: ‘Heb je hier in deze tijd weleens aan gedacht? In de 
realisatie dat we, alsjeblieft, weer met veel plezier naar de Horeca 
gaan, maar ook dat de Horeca zal denken om de mensen die horeca 
maken; Horecamensen!’ 

Een periode zonder horeca maakt dat 
we ons realiseren wat een fijne aan-
vulling de horeca in onze samenleving 
vormt. De vrijheid die het je laat voelen 
als je even dat momentje kan 
pakken. Je moet er niet aan denken 
dat er geen horeca zou bestaan. Dat die honderdduizenden 
mensen die dagelijks hun vaste adressen bezoeken voor een 
kop koffie of een glas bier thuis zouden blijven. Geen dagelijks 
praatje, niet de aandacht en de warmte… Zonder horeca zou 
er in Nederland niks aan zijn. Zou de eenzaamheid van mensen 
enorm toenemen en bijvoorbeeld de zorgpremie meer dan 
verdubbelen. Horeca is het cement van de maatschappij.

Trots!
Een land moet trots zijn op haar horeca en op de mensen die daar 
werken. Steeds meer Nederlandse gemeenten zien gelukkig dat 
horeca meer is dan een luidruchtig café of een uitsluitend overlast 
veroorzakend bedrijf. Ze merken dat horeca buurten doet opbloeien 
en leven terugbrengt in verpauperde leegstaande winkelgebieden. 
Eindelijk worden nieuwe ondernemers met open armen ontvangen 

en worden landelijke spelers gesmeekt 
toch vooral ook in deze gemeente 
een vestiging te openen.

Live!
De horeca is een ‘live’ ontmoetingsplek 
waar je in dit ‘schermpjeskijktijdperk’ 
niet alleen naartoe komt voor eten en 

drinken maar veel meer nog voor echt contact. Met je gezelschap 
maar vooral met de mensen die er werken. Niet via een chat, niet via 
een call center maar gewoon echt! De horeca is in de samenleving 
bezig met een gedaanteverandering; Geen Sodom en Gomorra 
meer maar een parel in de straat. Van zorgenkind tot Redder des 
Vaderlands. Horeca heeft een functie midden in de maatschappij 
met een prachtige bindende taak.

Z

“GEEN DAGELIJKS PRAATJE, 
NIET DE AANDACHT EN DE WARMTE… 

ZONDER HORECA ZOU ER 
IN NEDERLAND NIKS AAN ZIJN”
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advertorial

AANDACHT VOOR INNERLIJKE EN UITERLIJKE GEZONDHEID:
DE NORMAALSTE ZAAK VOOR BRENDA EIJT

De certificering van de Rainforest Alliance wil de theeboeren aanmoedigen om duurzaam thee te 
verbouwen en beheren. Dit door middel van een combinatie van de bescherming van het milieu, sociale 
gelijkheid en economische leefbaarheid. Volgens de missie van de Alliance moeten deze factoren in een 
geïntegreerde aanpak hand in hand gaan om op termijn tot succes te leiden.

advertorial

Bij Hotel et le Café de Paris bieden wij Lipton Ice Tea in drie verfrissende smaken.

Lipton Ice Tea Sparkling
De originele dorstlesser. 
Licht bruisend & 
verfrissend.

Lipton Ice Tea Peach
Een koolzuurvrije Ice Tea 
met een verfrissende 
smaak van perzik.

Lipton Ice Tea Green
Verfrissende, koolzuurvrije 
variant op basis van groene 
thee en gezoet uit natuurlijke 
bron. Laag in calorieën. 

LIPTON ICE TEA
& RAINFOREST ALLIANCE

Voortaan staat er op de verpakkingen van de producten 
van Lipton een klein kikkertje. Dit betekent dat alle 
producten van zowel Lipton als Lipton Ice Tea het 
Rainforest Alliance label mogen dragen. Dit houdt in 
dat alle theesoorten die werden gebruikt op duurzame 
theeplantages geproduceerd worden.

Een vaste genieter van het terras bij Hotel et le Café de Paris en eigenaar van De 
Gezonde Zaak aan de Koninginnelaan in Apeldoorn; Brenda Eijt nam de gezondheids-
advieswinkel in 2017 van haar moeder over die deze in 1984 begon. Er wordt een 
uitgebreid assortiment gevoerd in voedingssupplementen, fytotherapie en natuurvoeding. 
Maar ook natuurlijke make-up, huid- en haarverzorging van mooie merken zoals het Franse 
cosmeticamerk L’Occitane. 

Een team gedreven dames bestiert zes dagen per week de winkel met hart en ziel. 
Vragen, vragen en doorvragen: de normaalste zaak voor de dames van de Gezonde Zaak. 
Zo kunnen zij het beste advies geven en het mooiste resultaat behalen voor een divers 
publiek. Tieners met huidproblemen, vrouwen die zwanger willen worden, zijn of net 
een kindje hebben gekregen, mannen op zoek naar goede huidverzorging, ouderen die 
wat extra ondersteuning bij de weerstand kunnen gebruiken en ook theeleuten kunnen 
hun hart ophalen met een immens smakenassortiment. Ook voor wie zoekt naar een 
origineel cadeautje is aan de Koninginnenlaan 97 ook op het juiste adres.

Loop eens binnen en laat je verrassen door het assortiment en de aanwezige kennis, 
de thee staat iedere dag voor je klaar! Geen tijd om om de winkel te bezoeken? Alle 
artikelen kunnen ook online worden besteld of via WhatsApp©. 

De Gezonde Zaak Apeldoorn  .  Koninginnelaan 97  .  degezondezaakapeldoorn.nl

DE GEZONDE ZAAK
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disposable handdoeken, wc-papier
zeep, luchtverfrissing

tel: 055-5340877

(055) 844 97 19
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Onderschat niet de waarde van 
een advocaat die voor jou vecht

*strafrecht
*asielrecht
*verblijfsvergunning/visum
*bestuursrecht bezwaar/beroep

SAS Advocatuur: 
YourTicket2Freedom

Advocaat Sonny Jansen
sjansen@SASadvocatuur.nl
06-44847833

Het nieuwe
gezicht van
HuninkDorgelo


