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ditie nummer 12 ligt voor u. Een
nieuw seizoen met nieuwe herinneringen
en vooruitzichten.
Weer een lente en zomer volgestreden met,
zoals ieder jaar, een aantal nieuwe helden
waardoor ons team rijker is geworden.
Ook staan we stil bij teamgenoten die ons
hebben verlaten. Studie en andere woonplaatsen maken dat die keuze ontstaat. En
soms ontbreekt de keuze... onze Ida in de
afgelopen periode. Een dame die jarenlang
een belangrijk onderdeel was voor ons
team. Ze heeft een speciaal plekje in ons
hart en als u goed kijkt in onze bar.

Realisatie dat ‘nu’ belangrijk is en dat ‘wat
als’ niet bestaat. Piekeren is toch echt de
verkeerde kant op fantaseren. Zonde van je
tijd. Denken in mogelijkheden en zien wat
je hebt daar draait het om. Ieder doel kan
worden bereikt, als je maar niet vergeet
te genieten van de weg ernaartoe.
Afscheid maakt je hiervan weer bewuster.
Niet afwachten, maar doen en soms een
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La Parisienne
Style

gokje durven nemen. Als het toch niet
de juiste keuze blijkt om linksaf te slaan,
besluit je op dat moment weer anders.
Doen betekent voor ons nu een periode
waarin onze hotelfunctie uitbreidt. We zijn
druk doende om zes extra hotelkamers
te realiseren. Een verbouwing die niet
zonder slag of stoot gaat. We proberen
uiteraard de overlast tot een minimum te
beperken, maar u zult er wat hinder van
kunnen ervaren.

20

Zo blijven we doen en vooruitkijken naar
de toekomst. Een mooi gegeven. Zonder
durf geen vooruitgang heeft u in eerdere
edities kunnen lezen; daar blijven we in
geloven. En doen hoort bij onze instelling
en bedrijfsfilosofie.
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Borrel-, Lunch- & Dinerkaart

Op de toekomst, mogelijkheden & de weg
ernaartoe!

Larissa C.I. van der Vlist
Bedrijfsleider

COLOFON
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ONS EIGEN VELUWS WATER,
GEZUIVERD, GEFILTERD & AL DAN
NIET VOORZIEN VAN KOOLZUUR
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.

ECOTAP®& PARIS

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

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.
2

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 opbrengst van verkoop bronwater. Ook Serious Request heeft een mooie bijdrage mogen ontvangen in 2017.
Uiteraard stellen wij u op de hoogte van bijdrages die wij doen.

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
3
Spicebrush de Proeverij.
4
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.

DAT IS NOG EENS LEUK WEGGEVEN…

CADEAUBON

1

4

5

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.
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In 2017 zijn alle badkamers van het hotel gerenoveerd en is er een extra
kamer gerealiseerd waardoor ons 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.

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 nu ook online, vanaf 10 euro.
www.paris.nl l www.spicebrush.nl
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Oktober 2019 begint de realisatie van uitbreiding van het hotel. Zes
hotelkamers worden gecreëerd in het verlengde van het pand. Doorgang
wordt mogelijk gemaakt, waardoor de entree centraal kan blijven. Medio
maart 2020 staat gepland om de kamers in gebruik te nemen.
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
met raadhuis zonder bovenbouw. 6. Le Théatre de Paris. 7. Hotel Central rond
het jaar 1900.
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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 borrel 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 minimumbedrag. 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.

GEWOON LEKKER BELEGD

DE BROODJESBAR

Bestel uw broodje eenvoudig via www.debroodjesbar.nl

De vaste gezichten van de BroodjesBar: Liesbeth, Carla, Ciska,
Kim, Denise & Marc

Grafische vormgeving als in logo’s, huisstijl, magazines, posters,
flyers, banners, webdesign en webrealisatie... en indien gevraagd
uit te breiden met de organisatie van beurzen, (golf-)evenementen
en open dagen.

INDESEYEN

MAAK KENNIS MET DE SPECIAL ROAST 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, waarbij alleen olie hoger staat. 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.

HET IS NET WERK,
MAAR WEL EEN HOOP WERK

EYE FOR DESIGN

CAFÉ DE PARIS

Mijn kracht, en dus die van mijn bedrijf Indeseyen, is het aanbieden
van een breed pakket aan creatieve oplossingen. Voor wat ik zelf
niet kan verwezenlijken, schakel ik de hulptroepen binnen mijn
netwerk in, zoals Janine Vonk, huisfotograaf van Hotel et le Café
de Paris. Meerdere van mijn opdrachtgevers en hun bedrijf heeft
zij voor mij op de gevoelige plaat vast kunnen leggen en vormden
een mooie basis voor de vormgeving voor diverse media, zowel
in print als digitaal. Hulplijnen kan ik ook bellen als het gaat om
bijvoorbeeld speciaal drukwerk, inrichting, catering en technische
ondersteuning bij website-gerelateerde vraagstukken.
Mijn laptop is mijn ‘kantoor’. En mijn kantoor kan ik dus houden
op de bank, bij opdrachtgevers door heel Nederland of gezellig
aan een tafeltje bij Hotel Café de Paris.

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.

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

op zoek naar
een smaak.
partnerOnze
die melange,
zich richtSpecial
op deRoast
levering
Samenstelling
bepaalt
de Paris, is opgebouwd uit de volgende componenten
van food, non-food en versproducten? Dan bent u bij

Brasil
Ethiopië
HANOS aan het juiste adres! In onze fraai ingerichte
Braziliaanse koffie staat bekend om heel
Deze koffie heeft een rijkdom aan smaken.
zelfbedieningsgroothandels
vindt u een
uitgebreid,
zwakke
zuren, mildheid, licht nootachtige
Bloemachtig
en kruidig met tonen van
smaak.
Koffie
uit Brazilië
staat daarom
aan staat
citrus.
scherp
geprijsd
assortiment!
Bij HANOS
het belang
de basis van veel melanges.

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

van de klant voorop. Een persoonlijke benadering met
een groot gevoel voor service, daar gaan wij voor!

Door te spelen met deze drie smaken van koffie zijn we gekomen tot ons eindresultaat. Een mooi 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.

Welkom in de wereld van HANOS!

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

Het voordeel van het aanschuiven bij de mensen voor wie je werkt, is dat je het bedrijf leert kennen en je heel even onderdeel bent van wat
er daar gebeurt. Leerzaam en het maakt het werk leuker en makkelijker. Ook voor de opdrachtgever, want als ‘verlengstuk’ van het bedrijf
wordt er gemakkelijk van alles bij je neergelegd. Met mijn ‘kantoor’ altijd bij de hand in de oranje laptoptas, ben ik ook altijd bereikbaar.
Bijvoorbeeld zelfs vanonder een parasol met uitzicht op de haven van Saint-Tropez... Het is net werk, maar wel een hoop werk.

Delicatessen • Dranken • Veel Vers • Wild • Non Food • Snacks • Food
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Lianne Tijmes - Indeseyen 06 461 21 045

. www.indeseyen.nl

HANOS Apeldoorn - Stadhoudersmolenweg 41 - 7317 AW Apeldoorn - Tel. (055) 529 44 44 - Fax (055) 521 82 76

www.hanos.nl

SANDMANN OPTIEK

AZIBI-IBIZA
SIERADEN VOOR
HEM & HAAR
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.

NANO INTERIEUR
Geniet va
het mooisn
versier je
leven

Met ons unieke aanbod decoratie en kleinmeubelen creëert u binnen handomdraai de
gewenste stijl in uw woning. Decoratie van
zowel hout, metaal, glas en stof vindt u in ons
aanbod terug.

Wij staan voor het droominterieur,
waarvan u vooraf niet durfde dromen!
Korenstraat 53, Apeldoorn
www.nanointerieur.nl
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Verkooppunten in Apeldoorn:
Zilch, Korenstraat 142
MOON Styling & Advies, Asselsestraat 276
IZY Apeldoorn, Koninginnelaan 42a

KLEURADVIES BIJ AMI KAPPERS

De kinderbrillen en screenglasses van
Izipizi zijn stijlvol en handig, optimale
bescherming van de ogen tegen
schadelijke straling zoals UV-straling
en blauw licht dat van het scherm van
smartphones, computers en tablets
afkomstig is. De ogen van kinderen zijn
kwetsbaar, dus het is van belang dat ze
goed beschermd zijn om oogproblemen
op latere leeftijd te voorkomen.

Kleur is allesbepalend voor jouw uitstraling! Zomaar
een kleurtje in je haar? Daar doen we niet aan.
Onze haarstylisten zijn jouw eigen, persoonlijke
kleurspecialist en voorzien jou van persoonlijk
advies op maat. We kijken naar je huidteint,
gezichtsvorm en persoonlijke kenmerken. Samen
met jou bepalen we vervolgens de perfecte kleuring
met het maximale resultaat, verzorging en glans.
Ga voor een colorance, permanente kleuring of
een mix van beide.
Laat je inspireren, adviseren en straal met
je prachtige nieuwe kleur.
Nieuwsgierig naar de nieuwste trends?
Kom binnen in een van onze vestigingen of
maak nu alvast je afspraak online.

Hoofdstraat 108, Apeldoorn
www.sandmannoptiek.nl

www.amikappers.nl/afspraak-maken

LINCHERIE
Aan de Koninginnelaan zijn de mooiste merken en collecties lingerie, nachten badmode te vinden. Prima Donna, Marie Jo, Andres Sarda, Lise Charmel,
Maryan Mehlhorn, Aubade, Sunflair, Opera & Sunflair. Met de persoonlijke
touch van Inge & José een omgeving waarin passen een feestje wordt.

Alles voor de warme ge ellige avonden!
Koninginnelaan 77B, Apeldoorn
Lincherie Apeldoorn

BLA-BLA
WOMEN

CAPITAL

FASHION
CAFÉ

TEMPELMAN
EXCLUSIVE

Bla-Bla Women voorzien
merkbewust in de look van
het moment. Onze Marina
(Manager Spicebrush de
Proeverij) in casual chique
voor het seizoen.

Men’s fashion, lifestyle,
kleding, sneakers & more.
Onze Thijs (Allround
Medewerker) in de look
voor nu.

Dé winkel van Apeldoorn
voor alle vrouwen die op
zoek zijn naar iets
origineels. Onze Jamie-Lee
(Medewerker Bediening)
in zebraprint.

Het adres voor dé outfit voor
de man, zowel zakelijk als
casual. Onze Bas (Leerling
Zelfstandig Werkend Kok)
in verantwoord casual.

Korenstraat
Apeldoorn
www.blablastores.nl

Hoofdstraat 137
Apeldoorn
www.capitalfashion.nl

Asselsestraat 15
Apeldoorn
www.hetfashioncafe.nl

Korenstraat 132
Apeldoorn
www.tempelman–exclusive.nl

LA PARISIENNE
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FIJNPROEVEN

Zuid
Amerika

WIT
Heritage du Baron | Colombard
Land: Frankrijk
Streek: Sud-Ouest

SPECIALLY SELECTED BY

OUD REUCHLIN
& BOELEN
CHILOÉ WINEMAKERS SELECTION - MERLOT
Chiloé wijnen zijn door de familie Pedregal
Laat u door deze Merlot meevoeren op een
ontwikkeld als een eerbetoon aan de onontdekte
ontdekkingsreis naar het beste wat Chili te bieden.
prachten van het gelijknamige eiland Chiloé in
Fraai rood met paarse nuances. Het bouquet wordt
Chili. Gefascineerd door het prachtige uitzicht en de
gedomineerd door aroma's van rode pruimen, kersen
warmte van het terroir, plantte Carlos Adolfo hier zijn
en aardbeien die vergezeld gaan van karamel en
eerste wijngaard in 1825.
vanille. In de smaak is het
Met het assortiment Chiloé DE ONONTDEKTE PRACHTEN VAN rode fruit fraai geïntegreerd
Winemaker's Selection en
HET EILAND CHILOÉ IN CHILI met tonen van toffee,
Chilóe Reserva brengen zij
butterscotch en chocolade.
een ode aan het magische Chileense eiland Chiloé
Rijpe, zachte tannines zorgen voor een fraaie balans
en nemen zij u mee op ontdekkingsreis naar het
en een fluweelzachte, lange afdronk.
beste wat Chili te bieden heeft in haar rijke aanbod
aan kwaliteitswijnen.

Chiloé Winemakers Selection l Merlot
Land: Chili
Streek: Loncomilla Valley, Maule Valley
Druivensoort: Merlot

14%

Per glas € 4,25

Heritage du Baron | Grenache
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc-Roussillon

3

Per fles € 21,25

Anisa van den Dulken, Rayonmanager Oud Reuchlin & Boelen

Aardbei, kers, bes,
framboos: alle rode
zomervruchten komen
er in voor. Fris & op een
milde manier droog.

Droog, fris, vol en
zacht. Mango, perzik
en abrikoos.

Per glas € 4,25

Per fles € 18,75

Per glas € 3,75

Een krachtige maar
zachte wijn voor zo
en als begeleider van
vis en gevogelte.

2

Helder kersenrood,
vol en romig van
geur, fruitig & soepel
van smaak. Een toegankelijke, elegante
wijn die op allerlei
momenten gedronken
kan worden.

Per glas € 3,75

Per fles € 18,75
4

Chiloé Winemakers Selection l Merlot
Land: Chili
Streek: Loncomilla Valley, Maule Valley

Bouquet van pruimen,
rood fruit, karamel en
vanille. In smaak tonen
van toffee, butterscotch
& chocolade. Fraaie
balans, fluweelzachte,
lange afdronk.
WIJN

VAN HET
MOMENT!

st
We bieden naa ook
en
ijn
sw
onze hui
lectie
een mooie sefles.
r
pe
wijnen

Per fles € 21,25

Een echte Sauvignon
Blanc, opwekkend
fris en droog.
Bescheiden
aroma’s van appel &
passievrucht.

‘Geniet van deze mooie Chileense Merlot dit seizoen.’
10 LA PARISIENNE

ROSÉ

Per fles € 18,75

Luigi Bosca l Chardonnay Unoaked
Land: Argentinië
Streek: Mendoza, Lujan de Cuyo

Heritage du Baron | Grenache
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc-Roussillon

3

De druiven groeien
op kalk, klei en
zandhoudende wijngaarden. Lekker licht
& verfrissend, met de
fruitige smaak van
appel, peer, meloen
en abrikoos.

Per glas € 3,75

ROOD

4

1

El Oro de los Andes | Sauvignon Blanc
Land: Chili
Streek: Central Valley

4

VINS DE PARIS

4

Vraag naar de
opties.

Frankrijk
1

P.10

Per glas € 4,25

Per fles € 21,25

Luigi Bosca l Malbec 3
Land: Argentinië
Streek: Mendoza, Lujan de Cuyo

Dé druif uit Argentinië:
Malbec. Naast
impressies van kersen
en kruiden ook rood
fruit. Rijpe smaak, niet
te zwaar. Heerlijk bij
rood vlees.

2
Per glas € 4,25

Per fles € 21,25

Per glas € 4,25

Per fles € 21,25
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BORREL
O.O
Dé borrels zonder alcohol

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

€ 2,30
€ 3,25
€ 3,25
€ 2,50
€ 2,40
€ 2,90
€ 3,95
€ 2,75
€ 3,25

De koffiespecials vindt u op pagina 18
Ambachtelijk gebak van Banketbakkerij
in de Soete Suikerbol

De bierselectie vindt u op onze “Specialkaart”
Cider
Jillz . Jillz 0.0 . Jillz Raspberry

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
Dow’s Port Tawny / White . Martini Rosso / Bianco
Sherry Medium / Dry
v.a.
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
Dewar’s 12 years old

Cognac‘s

Calvados . Hennessy . Armagnac . Martell V.S.
Remy Martin V.S.O.P. M.C.F.
Courvoissier V.S.O.P.
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Aperol Spritz | Italië

Heineken 0.0
Alcoholvrij bier met een verfrissende en fruitige smaak,
gecombineerd met een zacht moutige body

€ 3,75
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,25
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 6,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00
€ 7,00
€ 7,00

Prijs per glas € 6,25
Wieckse Witte 0.0

Sprankelend witbier met een fruitige afdronk. Net
zoveel smaak, minder calorieën en alcoholvrij
€ 3,75

Borrelplank Moulin Rouge . € 7,95 p.p.
Plank voor bij de borrel: diverse kaas-, ham- en worstsoorten,
olijfjes, brioche & Spaans tomaat-knoflooktoast (vanaf twee personen)

Bulldog Gin-Tonic | Schotland
Stoere gin met een harmonieus karakter,
heerlijk in combinatie met Tonic,
citroen & rozemarijn
Prijs per glas € 7,50

Dorstlessende mix van alcoholvrij bier en citroensap.
Minder zoete smaak met weinig calorieën
€ 3,75
Brand Weizen 0.0

Tangueray Gin-Tonic | Engeland
Frisse gin met kruidige ondertonen van jeneverbes,
engelwortel en korianderzaden. Probeer hem bij ons
in de mix met Tonic, sinaasappel & kaneel
Prijs per glas € 7,50

De Weizen uit Limburg, alcoholvrije variant
extra fris en fruitig met een zachte afdronk
€ 3,95

Gordon’s Pink Gin-Tonic l Engeland

Brugse Sportzot 0.4

Onze geliefde PinkTonic met de warme smaak van
een vleugje Coebergh, gemixt met Tonic & rood fruit

Met als basis de Brugse Zot, een sprankelend alcoholarm
bier met de smaak van een kwalitatief speciaalbier

Prijs per glas € 7,50

€ 4,50

Johnnie & Ginger | Schotland

Liefmans 0.0
Proef het gekende, fruitige boeket
van kriek, framboos, bosbes, vlierbes en aardbei

Johnnie Walker Red is kruidig, rokerig en
gebalanceerd. Gemixt met Ginger Ale &
geserveerd met rozemarijn

€ 4,25

Prijs per glas € 7,50

Chardonnay / Merlot 0.0

Balón 43 | Spanje

Goudkleurig met lichte reflexen, ingetogen bouquet
van acacia, frisse amandel, boter en vanille. Of
Expressief bouquet van zwarte bessen en kersen,
in de smaak omlijst wordt door zachte tannines

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

Prijs per glas € 4,00
Crodino
Het Italiaans bitterzoete aperitief zonder
alcohol, met een stevige bite
Prijs per glas € 3,75

Prijs per glas € 7,50

Jillz 0.0

Prijs per glas € 3,75

Amandelsiroop met een vleugje citroen &
de bite van Tonic
Prijs per glas € 3,95

Onze bitterballen ook in een vegeta rische va ria nt!
Ribbetjes . € 7,95
Onze gewilde spareribs opgedeeld in
borrelformaat met ambachtelijke aioli
Champignons Dordogne . € 8,75
Champignons in bierbeslag, geserveerd
met truffelmayonaise

Nachos . € 6,95
Tortillachips gegratineerd met kaas,
geserveerd met bosui & chili-mayonaise

Tortillachips uit de oven met Mexicaans gekruide kip, maïs,
paprika & kaas, geserveerd met bosui & chili-mayonaise

Impressies van witte perzik, peer, abrikoos
en amandelen, met een kleine fijne bubbel

Prijs per glas € 3,95

Bitterballen van de Bourgondiër (10/6) met
ambachtelijke mosterd van Antonia’s

De warme zoete smaak van amandel
gemixt met een zuurtje van citroen
en het lichte bittertje van Tonic

Follador Prosecco Brut Spumante l Italië

Frisse mix van Ginger Ale, munt, citroen & muntsiroop

Bitterballen . € 9,75/ € 6,25

Nachos DeLuxe . € 9,95

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

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

Disaronno Tonic l Italië

Prijs per glas € 7,50

Amaretto 0.0
€ 5,75
€ 6,75
€ 7,75

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

€ 3,75

Amstel Radler 0.0

€ 2,50
€ 2,65
€ 2,50
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,75
€ 2,65
€ 2,65
€ 4,00
€ 2,35
€ 3,25
€ 2,35

HAPJESVa nafENZO
12.00 u u r
= vegetarisch gerecht of vegetarische optie

€ 3,75

Frisdranken
Pepsi Cola . Pepsi Max
Lipton Ice Tea Sparkling . Green . Peach
Sissi . 7UP
Royal Club Bitter Lemon . Tonic . Ginger Ale . Cassis
Crystal Clear
Royal Club Appelsap . Tomatensap
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

BORREL&
Dé aperitieven om mee te starten

Prijs per piccolo € 6,50
Mionetto Il Ugo l Italië
Mooie bubbel, fruitig en fris boeket
gecombineerd met vlierbloesem,
geserveerd met ijs, munt & citroen
Prijs per piccolo € 6,50

Crispy Onion Rings . € 5,95
Knapperige, gekruide, hele uienringen (10) in een
krokant beslag, met aioli & chili-mayonaise

Miniloempia’s . € 5,75
Miniloempia’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 bitterballen,
kipnuggets, miniloempia’s, frikandelletjes, mexicano’s &
kaassouffleetjes met mayonaise & chilisaus
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Tosti’s

.

op luxe Provençaals brood

geserveerd met tomatenketchup
Ham, kaas of ham & kaas
Ham, kaas & ananas
Brie, pittenmelange & honing
Gerookte kipfilet, kaas, rode ui & chilimayonaise

.
.
.
.

€ 5,75
€ 6,75
€ 8,25
€ 7,75

Uitsmijters . op luxe Provençaals brood
Parisienne . 3 spiegeleieren op carpaccio met
pesto & Old Amsterdam . € 11,75
Marseille . 3 spiegeleieren op brie met geroosterde
				
paprika, sriracha & bosui . € 10,75

PA RI
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Omelet

Iedere maanden
it
hebben we bueen
om
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de ka
lunchspecial.
Zie onze
specialkaart!

Kroketten

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

van de Bourgondiër
. € 9,25
. € 9,75

Hoofdgerechtjes . € 7,95

Frites, salade en appelmoes & keuze uit kipnuggets,
kroketje, bitterballen, biefstukje, sateetje,
sparerib of mini-frikandellen

Kinderijsje . € 4,50

Onze kroketten ook in een vegeta rische va ria nt!
Wij dagen u uit het verschil te testen
Soepen

.

met mini-broodje
Gebonden soep van gepofte knoflook met bosui . € 7,45
Soep van pomodori-tomaat met pesto . € 7,25

= vegetarisch gerecht of vegetarische optie

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

.

2 Bourgondische kroketten op brood
2 Bourgondische kroketten met frites

LUNCHKAART

Voor de lunch . € 2,50

Minisoepje van tomaat met pesto

.

op luxe Provençaals brood
Omelet met bacon, champignons, paprika & rode ui . € 10,75

L

KINDERKAART
Uitsluitend tot 12 jaar

TARTES FLAMBÉES
van 12.00 tot 18.00 uur

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

Tartes Flambée

.
Pulled pork met rode ui, maïs en koolsalade, geserveerd met BBQ saus .
Gemarineerde kippendij, krokante uitjes, paprika & satésaus .
Gerookte zalm, rode ui & crème van mierikswortel .
Brie, geroosterde paprika, sriracha & bosui

Zalm . € 10,95

Pulled Pork . € 11,50

Gerookte zalm met cherrytomaatjes, rucola, crème van
mierikswortel & rode ui

Pulled Pork met rode ui, maïs en koolsalade,
geserveerd met BBQ saus & rucola

Carpaccio . € 10,75

Indo Chicken . € 10,45

Carpaccio van ossenhaas met Old Amsterdam,
pittenmelange, tomatentartaar, rucola & naar
keuze pestodressing of truffelmayonaise

Gebakken, gemarineerde kippendijen met satésaus,
koolsalade & Indonesische kroepoek

Tonijn . € 9,75
Tonijnsalade volgens eigen recept met augurk, dille,
rode ui, ei, rucola & tonijnmayonaise

Smokey Chicken . € 9,75
Gerookte kipfilet, Old Amsterdam, tomatentartaar,
rucola & kerrie-mangomayonaise

Haloumi . € 10,50
Pompoen-hoemoes, feta, haloumi (geitenkaas),
gedroogde abrikoos uit de oven, dukkah & sriracha,
geserveerd met 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.

14 LA PARISIENNE

Yakitori . € 11,95
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

Carpaccio van ossenhaas, Old Amsterdam, pittenmelange,
tomatentartaar & pestodressing of truffelmayonaise

LUNCH

DE PARIS

€ 9,95
€ 9,95
€ 8,75
€ 9,95

. € 9,95

€ 12,75

Soepje van pomodori & 3 Provençaalse sneetjes belegd met:
Tonijnsalade met augurk, dille, rode ui en ei,
Bourgondische kroket met mosterd,
Gerookte kipfilet, Old Amsterdam, tomatentartaar,
rucola & kerrie-mangomayonaise

Tartaar . € 11,25
Tartaar op oosterse wijze met gember-wasabimayonaise,
bosui en Indonesische kroepoek, geserveerd met een
gezouten, ambachtelijke ciabatta

Oriental Chicken . € 9,95
Knoflook-naanbrood met in Japanse kruiden gemarineerde
kippendij met sriracha, limoenmayonaise, krokante uitjes &
bosui
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PA RI
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VANAF 12.00 UUR

MAALTIJDSALADES
Geserveerd met een a mbachtelijk broodje

HOOFDGERECHTEN
Geserveerd met frites & salade*

Zalm . € 14,70

Tex Mex . € 11,75

Gerookte zalm met cherrytomaatjes, rucola,
crème van mierikswortel & rode ui

Mexicaanse wrap met gekruide kip, maïs, rode ui,
paprika, jalapeño & champignons, gegratineerd met kaas,
geserveerd met een chilimayonaise

Carpaccio . € 14,50

RSPECIAL
E
IN
Iedere maanden
it
hebben we bueen
om
t
ar
ka
de
dinerspecial.
Zie onze
specialkaart!

DINERKAART

Carpaccio van ossenhaas met Old Amsterdam, tomatentartaar,
pittenmelange, rucola & pestodressing of truffelmayonaise met een
ambachtelijk broodje met gezouten flakes

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

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

Smokey Chicken . € 13,50
Gerookte kipfilet, Old Amsterdam, tomatentartaar,
rucola & kerrie-mangomayonaise

Indo Chicken . € 14,20
Gebakken, gemarineerde kippendijen met satésaus,
koolsalade & Indonesische kroepoek

Yakitori . € 15,70
Malse ossenhaaspuntjes, gebakken op oosterse wijze,
met shiitakes, bosui, paprika, taugé, sesamzaadjes & rucola

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

Thaise Kip . € 14,00
Gebakken gemarineerde kippendijen, taugé, bosui,
cashewnoten, geserveerd met chili-dressing & rucola

Season Salad . € 9,50
Salade met eendenham, ambachtelijke croutons, een dressing
van zwarte bessen, truffelkaas & spekjes, geserveerd met een
ambachtelijk broodje met gezouten flakes

Gegrilde biefstuk met een roomsaus van cognac & groene peper

Spareribs . € 14,75

Rode curry met kip, zoete aardappel, paksoi, gebrande pinda’s,
paprika, kikkererwten, peultjes, geserveerd met
sambalrijst & knoflook-naanbrood

Chinatown . € 17,95
Gebakken malse ossenhaaspuntjes in oosterse saus met bosui,
taugé, paprika & shiitakes, geserveerd met sambalrijst

Vega . € 14,50
Iedere maand serveren wij een nieuw vegetarisch gerecht.
Vraag de bediening naar de invulling van dit moment.

MOULIN ROUGE
specials vanaf 17:00 uur

KaasFondue . € 16,95

Proeverij Spicebrush . € 12,75

Kaasfondue van verschillende soorten kaas met twee broodsoorten,
verschillende dipgroenten, tortillachips, geserveerd met frites & salade

Maak kennis met ons à la carte restaurant Spicebrush de
Proeverij. Een verzameling van 4 door de Chef
geselecteerde voorgerechtjes, geserveerd met een
luxe minibroodje & gezouten roomboter

Surf & Turf . € 19,75
Combinatie van malse ossenhaasmedallions en gemarineerde
gamba’s, geserveerd met chimichurri-boter, ratatouille, frites & salade

Sharing Paris (vanaf twee personen) . € 19,50 p.p.

* Vanaf 17:00 uur tegen meerprijs (€ 1,50) zijn
de gerechten ook te verkrijgen met:

.

Gebakken aardappelpartjes . Sambalrijst
. Verse groenten van de dag . Pasta

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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Biefstuk . € 15,95

Indian Curry . € 13,75

Steak Tartaar . € 10,75
Steak Tartaar op oosterse wijze met gember-wasabimayonaise,
bosui en Indonesische kroepoek, geserveerd met een
ambachtelijk broodje met gezouten flakes

Spies met gemarineerde kippendijen met pittige boemboe Balisaus,
gebakken uitjes & Indonesische kroepoek, geserveerd met sambalrijst

VANAF 16.00 UUR

Knoflook-naanbrood met pompoen-hoemoes, feta,
haloumi (geitenkaas), gedroogde abrikoos uit de oven,
dukkah & sriracha, geserveerd met rucola

Carpaccio . € 10,25

Boemboe Chicken . € 12,75

Eendenham, ambachtelijke croutons,
een dressing van zwarte bessen, truffelkaas & spekjes
Ook vegetarisch te verkrijgen met Haloumi (geitenkaas)

Naar keuze een grote maïsbol of desem-netelbol van Bakkerij
in de Soete Suikerbol, geserveerd met gezouten roomboter & aioli

Fluweelzacht soepje van gepofte knoflook met bosui,
geserveerd met een ambachtelijk broodje met gezouten flakes

Tonijn . € 13,50

Zoet-pikant gemarineerde spareribs geserveerd met ambachtelijke aioli

Brood op de Plank . € 5,95

Gepofte Knoflook . € 7,45

Spies met gemarineerde stukjes varkenshaas, geserveerd met
satésaus met gebakken uitjes, koolsalade & Indonesische kroepoek

Season Salad . € 13,75

Haloumi . € 10,50

Soep van pomodori-tomaat met pesto, geserveerd met
ambachtelijk broodje met gezouten flakes

Saté van Varkenshaas . € 12,75

Carpaccio van ossenhaas met Old Amsterdam,
pittenmelange, tomatentartaar, rucola &
naar keuze pestodressing of truffelmayonaise

= vegetarisch gerecht of vegetarische optie

VOORGERECHTEN
Pomodori . € 7,25

VANAF 12.00 UUR

Spareribs met zoet-pikante marinade,
Rode curry met kip, zoete aardappel, paksoi,
gebrande pinda’s, paprika, kikkererwten & peultjes,
Malse biefstukjes met roomsaus van groene peper &
Varkenshaas met satésaus en gebakken uitjes,
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 pasta,
geserveerd met aioli, frites & salade
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VANAF 12.00 UUR

DESSERTS
Geserveerd met slagroom

Crème Brûlée . € 7,25
Ambachtelijke crème brûlée met de smaak van het seizoen
in combinatie met een bolletje vanille-roomijs
Parfait . € 7,25

Dame Blanche . € 6,95
De klassieker; vanille-roomijs met chocoladesaus
Brownie à la Rinie . € 7,50
Ambachtelijke brownie met roomijs van gezouten karamel

Parfait van bitterkoekjes met room van kaneel & gesuikerde amandelen

CheeseCake . € 7,25

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

Cheesecake met fruitcoulis & roomijs van yoghurt

KOFFIE
Koffie & Thee

Koffie . Espresso . Thee		
€ 2,30
Verse Muntthee met honing
€ 3,25
Verse Gemberthee
€ 3,25
Cappuccino			
€ 2,50
Espresso Machiatto			
€ 2,40
Koffie Verkeerd . Latte Machiatto
€ 2,90
(Iced) Latte Special
€ 3,95
Dubbele Espresso			
€ 4,35
Warme Chocomel (met slagroom + € 0,50) € 2,75
Warme Chocomel Rum met slagroom
€ 6,75

Koffiespecials geserveerd met slagroom
Irish - Tullamore D.E.W.		
Italian - Amaretto		
Mexican - Kahlua & Tequila		
Jamaican - Tia Maria		
Spanish - Cuarenta y tres		
French - Cointreau			
Dom - Dom Benedictine		
Tenessee Honey - Jack Daniels Honey
Baileys - Baileys			
French Deluxe - Remy Martin V.S.O.P. M.C.F.

HET CONCEPT VAN
ONEINDIG PROEVEN
Ons restaurant aan het Marktplein biedt een uniek concept van proeven. Ieder voor-, hoofden 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 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 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.

Gebak van
Bakkerij in de
Soete Suikerbol
€ 3,75
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€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 8,25

SPICEBRUSH DE PROEVERIJ

2

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.

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

LA PARISIENNE 19

TOEGANKELIJK,
ZONDER POESPAS CISKA

PALEIS HET LOO
HET JACHTSLOT VERSCHOLEN
IN HET GROEN

O

Links achter Paleis Het Loo, verscholen in het
groen, ligt Het Oude Loo. Dat jachtslot stond er
al een eeuw of twee toen Stadhouder Willem
III het in 1684 kocht en er niet ver vandaan
een nieuw paleis liet bouwen. Hoewel hij het
Versailles van Lodewijk XIV niet helemaal naar
de kroon kon steken, had Willem III met het
nieuwe Loo in één klap het grootste buiten van
alle edelen en welgestelden die de Republiek
der Nederlanden in die jaren rijk was.

nze BroodjesBar schuin aan de overkant
(naast de Phone House) is sinds oktober
2018 een gastvrouw rijker. Onze Ciska. Hoe
een zaak een Timmer vangt is in Apeldoorn
niet lastig. Ciska is bij ons binnengerold
via 'bekende' Apeldoorner Willem Timmer
(Tempelman Exclusive, aan de Korenstraat).
Hoewel het stigma zus van... sinds jaar en
dag aan haar kleeft is bij ons inmiddels
Willem de broer van Cis geworden; en
terecht. In gesprek met Ciska voor de functie
binnen onze BroodjesBar was de klik in doel
direct helder. Ze begrijpt wat wij voor ogen
hebben aan de overkant. De broodjes al bijna
klaar hebben staan op het moment dat vaste
gasten richting onze voordeur bewegen is
één van die dingen die het verschil maakt.

Ciska heeft vaker geroepen dat een lunchroom iets is wat bij haar past. Met ervaring in verkoop bij meubel- en kledingwinkel is klantcontact,
haar natuurlijk niet vreemd. Het sfeertje van een kleine, toegankelijke lunchroom zonder poespas is Ciska op het lijf geschreven.
Mocht je Ciska niet direct herkennen bij binnenkomst dan verraadt de aanstekelijke, karakteristieke lach haar aanwezigheid wel. Verder is
Ciska te omschrijven als toegankelijk, nuchter, vrolijk en een doorpakker. Laten dat nu net de eigenschappen zijn waar wij dol op zijn.

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 euro besteed 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 loyalty.paris.nl 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
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www.geheugenvanapeldoorn.nl - Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit de collectie van CODA.

Aanwinst: onze Ciska!

GOED GEDRAG WORDT BELOOND!
LAAT UW BEZOEK IETS OPLEVEREN

APELDOORN

UITGELICHT

CISKA TIMMER

JE M’APPELLE

LOYALTY

1

De aantrekkingskracht van Het Loo voor
Willem III lag niet in het nabijgelegen
dorp Apeldoorn. Daar was in die jaren
nog bar weinig te doen. Nee, het ging
Willem en alle Oranjes die nog zouden
volgen om de bossen en heidevelden
van de Veluwe die zich naast en achter
het paleis uitstrekten. Daar wemelde
2
het van de wilde dieren en kon de
stadhouder zijn jagershart ophalen.
Wanneer de Koning-Stadhouder uit jagen
ging, was dat geen kleinigheid. De prent hieronder (4) geeft een indruk
van het spektakel van de hofjacht. Voor de Oranjes was Paleis Het
Loo dé plek om zich terug te trekken uit het politiek gekrakeel in de
hoofdstad en aan het Binnenhof. Het was hun ‘vakantiehuisje’ op de
Veluwe, waar ze, net als de honderdduizenden die nu nog jaarlijks de
Veluwe bezoeken, natuur, rust en ruimte vonden.
Toen in 1848 Koning Willem III net voor zijn troonsbestijging werd
opgezadeld met een grondwet die zijn macht inperkte tot een
ceremoniële rol, besloot hij zijn hele hofhouding te verplaatsen naar
Het Loo. Daar kon hij nog de ouderwets vorstelijke rol spelen waarop
hij zich in de eerste dertig jaar van zijn leven vol inzet had voorbereid.
En hij kon er jagen; zijn favoriete tijdverdrijf. Met het oog daarop liet
hij op een van de hoogste heuveltoppen in de Kroondomeinen het
Aardhuis bouwen.

Willem’s schoonzoon Prins Hendrik (de echtgenoot van Koningin
Wilhelmina) was een zo mogelijk nog ferventer jager. Hij breidde
het koninklijk grondbezit aanzienlijk
uit en was ook verantwoordelijk voor
3
een groot deel van de bebossing van
de Kroondomeinen. Dat allemaal om
het gebied te optimaliseren voor de
jacht. Hendrik was ook degene die het
wilde zwijn, dat al sinds het midden
van de 19e eeuw uitgestorven was in
Nederland, herintroduceerde op de
Veluwe. Prins Hendrik’s inspanningen
voor de jacht werden niet door
iedereen gewaardeerd, getuige zijn
weinig chique bijnaam ‘Zwijnen
Heintje’.

Ook onze huidige Koning beweegt
zich in het najaar graag richting paleis Het
Loo om te gaan jagen. Bij die bezigheid wenst hij niet gestoord te
worden door fotografen of andere aandacht van de media. Beelden
van de Koning op jacht zijn er dan ook nauwelijks, maar dat het
niet meer zo’n massale aangelegenheid is als in vroegere eeuwen,
is duidelijk. De tijd van de grote hofjachten is voorbij. Het woord
plezierjacht is ook niet meer van toepassing; Koning Willem Alexander
doet, bijgestaan door een professionele jachtopziener of boswachter,
aan faunabeheer.

5

4

1. Het Aardhuis, gebouwd voor Koning Willem III. 2. Ansichtkaart, ca. 1910. 3. De koninklijke jacht bekritiseerd. De tekst op deze
prent van Jan Sluijters uit 1916 luidt: De Veluwe afgerasterd voor de prinselijke jacht. Prins Hendrik: “Mijn zwijntjes hebben nu de
Veluwsche bossen. Laat ons dit boompje voor het Nederlandsche volk overlaten.” 4. Romeyn de Hooghe, Terugkomst van de jacht
op paleis Het Loo, 1686-1699. 5. Jachtbuks, in 1901 gekocht door B.D. Peters, hofjager van Koningin Wilhelmina.
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KWO’tjes

EVEN VOORSTELLEN

LA VIE DE PARIS
Allround Medewerker
Afgerond: MBO Gastvrouw
& Wellness Massage

ST
IN DIEN
SINDS
2019

Medewerker Bediening
Studeert: VMBO

Medewerker Bediening
Studeert: VMBO kader

Mulue Mehari-Gebrehiwet

Niels Cales

ST
IN DIEN
SINDS
2019

Marnix Linthorst

ST
IN DIEN
SINDS
2014

Pam Chamnanphon

Tessa Post

-

Floor Streep

Gaat goed hè?! Flau Flau Bitte?... Nee, Spareribs
Ik ben Thijs Barnix Willie, waar staat die kar?!
Peterrrrrr!!!! Gaat steeds beter Bassie
Hôôôôôôôi!!
JoeJoe!
O
uwe
Willie! Nergens ankomme mevrouwtje, we komme dr’an!
Maar da was nie... Pakkock!!!! Bij Deze!

NOTRE ÉQUIPE
ST
IN DIEN
SINDS
2017

Keukenhulp
Studeert: MBO
Elektrotechniek
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Medewerker Bediening
Studeert: MBO Manager
Ondernemer Horeca

ST
IN DIEN
SINDS
2019

Medewerker Bediening
Studeert: Entree-opleiding
Horeca

ST
IN DIEN
SINDS
2019

Medewerker Bediening
Studeert: HAVO

ST
IN DIEN
SINDS
2014

Medewerker Bediening
Afgerond: MBO Pedagogisch/
Jeugdzorg medewerker

ST
IN DIEN
SINDS
2013

Allround medewerker met
Sluitverantwoording
Studeert: HBO
Hotelmanagement

Ahmad Rashed Asghari

Fuifje Wat doe jij dan? Dingen met spullen
We doen net alsof we gek zijn
Prima Als je maar skik heb Henkie Henkie
Sloopkogel Captain Gingerbeard
En wie ben jij? Rustig maar Rustig maar, we gaan zo verhuizen
Kom maar kom maar kom maar...

ST
IN DIEN
SINDS
2019

Amy Jansen

Wat zie je er goed uit vandaag!
Bedankt jij mag er ook wel wezen...

Kyrèm Bouwmeester

Ik vint mooi gewest ... & now we're going there’in

Beau Lith

Binne net een dierentuin... Een nifje nog

Wendy Kamphuis

Fietsje erbij?Zonder ij, saus los graag Picobello BV

ST
IN DIEN
SINDS
2019

Medewerker Bediening
Studeert: MBO
Verpleegkundige

Het volledige team van
Hotel et le Café de Paris,
Spicebrush de Proeverij & de
BroodjesBar bestaat inmiddels
uit 85 leuke, enthousiaste
full- & parttimers.
ST
IN DIEN
SINDS
2019

Wie is wie en hoe te
herkennen? We stellen u
er een aantal voor.

Keukenhulp
Bekend als Ex Prof
voetballer & Halve finalist
Voice of Afghanistan
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SAMENWERKEN WAARBIJ JE
ELKAAR VERSTERKT

HET GEVOEL VAN
THUIS ZIJN

Zo stimuleer je elkaar om nog betere
kwaliteit te garanderen. Deze enthousiaste
insteek vonden we bij Mark Schut van
Brood- & Banketbakkerij in de Soete
Suikerbol Twello. Vanaf nu werken we dan
ook samen met Mark en zijn team om nog
mooiere producten voor u neer te zetten.

PARIS &

IN DE SOETE SUIKERBOL
De Bakkerij vindt zijn oorsprong omstreeks 1880. De naam In de Soete Suikerbol vindt zijn
oorsprong in de jaren ‘73/’74, de gelijknamige boekenserie van W.G. van de Hulst. In
de verhalen stonden een dikke bakker en zijn magere vrouw centraal. Mark Schut staat
inmiddels sinds 2004 in voor deze bakkerij.
Mark ziet de uitdaging in onze samenwerking in het creëren van nieuwe dingen. Het
spelen met smaken samen met René Hagen, onze Chef-Kok, rekening houdend met de
seizoenen, nieuwe trends en ontwikkelingen. De kennis en kunde als bakker en het
zien van de mogelijkheden in het combineren van smaken van brood en kruiden die
passen bij onze keuken en concepten.
Door aandacht bij de bereiding van broden en banket levert In de Soete Suikerbol
hoogwaardige eindproducten. ‘Gerezen brood is geprezen brood’ is niet voor niets een
bekende uitspraak als het gaat om bereiden in deze branche. De rust en tijd die
genomen wordt, is volgens Mark essentieel om de kwaliteit van het eindproduct te
waarborgen.
In de Soete Suikerbol wordt bij al onze
zaken hofleverancier als het gaat om broodproducten.
Dit houdt in kwalitatief goede witte en bruine bolletjes bij de BroodjesBar, onze maïs- en
volkorenbollen in de Soete Suikerbol-variant, nieuwe ambachtelijke broodjes bij de soepen en
salades. Ook bieden we nu twee opties voor de Brood op de Plank; een mooie maïsbol of de
desem-netelbol. Deze mooie bol is aromatisch en verrassend rijk van smaak.
Bij Spicebrush de Proeverij wordt de proeverij brood nóg meer een verwennerij. In samenwerking
met onze Chef gaan we u ieder seizoen verrassen met ingrediënten. Drie verschillende soorten
brood met mooie, rijke smaken om uw avond te starten.
Hiernaast neemt In de Soete Suikerbol ook het gebak voor haar rekening. Ook hier wordt
alles op alles gezet om u per seizoen passende geluksmomentjes te bieden bij de koffie.
Naast onze basis van appeltaart & hazelino’s gaat de banketbakker voor variëteit door te
spelen met seizoensinvloeden; worteltaart, cheesecake in verschillende smaken. Laat u
verrassen.
“Verwacht van ons de juiste inzet om kwalitatief een goed product neer te zetten. Of het
nu tijdens een verwenmoment bij de koffie is, lunch of diner. Wij zorgen voor de juiste
basis voor uw bezoek. Van kwaliteitsgebak, brood van uw lunchgerecht tot en met de goede
beleving om een diner te starten.”, aldus Mark Schut.
Wij hebben er vertrouwen in de juiste partner te hebben gevonden om onze producten nog beter in de smaak te laten vallen.
Onze nieuwe partner: In de Soete Suikerbol.
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Bij Rofra | Home snappen ze als
geen ander hoe belangrijk het
gevoel van thuis zijn is. Daarom
de keuze uit honderden soorten
meubelen en accessoires in vele
woonstijlen. U vindt er onder
andere eetkamerstoelen, fauteuils,
banken, tafels, verlichting en
woonaccessoires, met unieke
items zoals een salontafel van
reclaimed railway sleeper of een
op maat gemaakte kloostertafel.

SFEER, INSPIRATIE & BELEVING

ROFRA | HOME

MADE IN HOLLAND
Het grootste deel van de meubels wordt in eigen beheer en op ambachtelijke wijze in Nederland geproduceerd. Een eigen meubelmakerij,
stoffeerderij en spuiterij maakt dat ze gehoor kunnen geven aan alle wensen. Ook de standaardcollectie kan vaak worden aangepast naar
wens. Maten, kleuren, houtsoorten en afwerkingsmogelijkheden zijn veelal variabel. Wilt u het net even anders? Rofra | Home maakt het
mogelijk. Dit betekent een exclusief en breed scala aan maatwerk meubelen. Dit maakt dat Rofra | Home ook onze vaste partner is als het
gaat om investering in ons interieur. Sfeervol, warm, functioneel en goed te combineren.
Ook dit jaar verzorgt Rofra l Home ons winterterras in de kerst en oud- en nieuwperiode. Inspiratie kunt u dan dus ook opdoen bij ons, hoewel
een van de woonwinkels ook zeker de moeite waard is voor meer woonideeën. Met ruim 18 winkels in Nederland altijd wel een filiaal in de
buurt.
www.rofrahome.nl

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. Onze bieren van het moment staan dit seizoen in het teken van de Bockbieren van Brand.

November / December
DubbelBock

Januari / Februari
WinterBock

Maart / April
LenteBock

De bijzondere blend van gebrande
moutsoorten geeft Dubbelbock een
prachtige, robijnrode kleur. Brand
Dubbelbock is door zijn
krachtige, moutige
karakter een heerlijk bier
voor de koudere dagen.

De zoetkruidige smaak maakt de
winterbock onweerstaanbaar tijdens
de donkere wintermaanden. Exclusief
geselecteerde mouten
geven dit bier zijn rijke
aroma en robijnrode
kleur.

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

7,5%

7,5%

6,5%
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EVENEMENTEN 2019/2020
Ontdek dit seizoen de variëteit van het centrum! Naast de cafés, winkels en restaurants zijn er ook voldoende activiteiten te ondernemen in het
centrum van Apeldoorn. Museum CODA biedt kunst en activiteiten voor jong en oud, Poppodium Gigant trakteert je op live-muziek en ook theater
Orpheus heeft voorstellingen in diverse genres. Er vinden in Apeldoorn ook talloze evenementen plaats. Hieronder een greep uit de evenementenkalender. Voor alle activiteiten: www.uitinapeldoorn.nl/uitagenda

IEDERE EERSTE & LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND KOOPZONDAG.
Evenementen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en afgelastingen.

APELDOORN

RAADHUISPLEIN
EVENTS

OKTOBER
za 26 okt
zo 27 okt

Bock & Wild festival
Stadswandeling

Leienplein
Vertrek: Raadhuisplein

Brainstorm festival
Landelijke Sinterklaasintocht
Landelijk atelierweekend

GIGANT
Apeldoorn Binnenstad
Diverse locaties

Winterfair
Kerstmarkt
Dineren met Kerst
Dineren met Kerst
Oudjaarsborrel
Aftelfeest

Asselsestraat
Raadhuisplein
Spicebrush de Proeverij
Spicebrush de Proeverij
HC de Paris
Marktplein

NOVEMBER
vr 8 en za 9 nov
za 16 nov
za 16 nov t/m zo 17 nov
DECEMBER
za 14 dec
vr 20 dec t/m di 24 dec
wo 25 dec
do 26 dec
di 31 dec
di 31 dec
JANUARI
wo 01 jan
zo 19 jan
zo 19 jan

Nieuwjaarsborrel
Muziekfestival Afterslag
Midwinter Testrun

HC de Paris
GIGANT
Loolaan

Midwinter Marathon

Loolaan

Herdenking 75 jaar
75 jaar bevrijding Het Gelders Orkest

Apeldoornsche Bosch
Orpheus

FEBRUARI
zo 2 feb
APRIL
vr 17 apr
vr 24 apr

PROEF DE FEESTDAGEN BIJ

SPICEBRUSH DE PROEVERIJ &
HOTEL CAFÉ DE PARIS
25 & 26 DECEMBER
VANAF 17.00 UUR

31 DECEMBER & 1 JANUARI
OUD & NIEUW BIJ CAFÉ DE PARIS

Driegangen kerstdiner à la carte. De inmiddels traditionele Oud- & Nieuwjaarsborrel
op 31 december & 1 januari! Met live muziek sluiten
Reserveren noodzakelijk.
we het jaar af & luiden we het nieuwe jaar in!

H

otel et le Café de Paris, Eetcafé Fijn, Jules Verne & Grand Café de Notaris vormen samen Stichting Horeca Raadhuisplein. We hebben de
afgelopen jaren geïnvesteerd in activiteiten om levendigheid op het Raadhuisplein 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. 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.

bezoekers meegenomen in de sfeer die je in veel Duitse steden
vindt. Om het nog gezelliger te maken is er live muziek in kerstsfeer
Ook zal er extra ingezet worden op aandacht voor de kids, denk aan
een acteur in een Frozen kostuum.
Met een beoogde looptijd van 20 december tot en met 24 december
is er vijf dagen shopplezier. Op 24 december; na sluiting van de
winkels, zal er een laatste borrel zijn met live muziek om de kerstdagen
goed te starten.

Naast onze jaarlijkse events de Mosselparty op het Plein en de BBQ
Party, hebben we voor dit seizoen een kerstmarkt in de pen staan.
Onze partner Grumpy Dutch neemt het voortouw in de organisatie.
Om het Raadhuisplein in een Kerstmarkt te veranderen zullen er
verschillende houten huisjes geplaatst worden voor leveranciers.
Met sfeervolle verlichting, kerstbomen en entertainment worden de

AANKOMEND EVENT:
Kerstmarkt
op het Raadhuisp

lein
20 t/m 24 decemb
er

MUZIEK VAN GRUMPY DUTCH

Het jonge en dynamische Grumpy Dutch fixt het en zet de muziek in de
spotlights. Grumpy Dutch boekt artiesten voor intieme evenementen zoals een feestje of bruiloft en voor grote festivals door heel Nederland. Voor klassieke
huiskamerconcerten bij Domus Magnus en het Foodfestival in Dierenpark Amersfoort. En de live muziek op het Raadhuisplein? Die is geregeld door
Grumpy Dutch!
Behalve het boeken van artiesten staat Grumpy Dutch ook voor talentontwikkeling. Door de samenwerking met platenlabel
Lapanouse Music beschikt het bedrijf over een eigen muziekstudio in Hilversum en over eigen videoapparatuur voor
videoclips. Talenten zoals Kayla Aimee uit Apeldoorn en Kaylee Jane uit Almere worden in de studio klaargestoomd voor het
podium.Om het plaatje compleet te maken, kan Grumpy Dutch ook licht, geluid en het podium voor je regelen.
Be Grumpy. Today! www.grumpydutch.nl
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VAN HOTEL CENTRAL NAAR
HOTEL ET LE CAFÉ DE PARIS
Al sinds jaar en dag een hotelfunctie. Afgelopen
jaren hebben we het hotel uitgebreid, waardoor
ons stadshotel 19 kamers telt. Naast deze
uitbreiding hebben wij ook de badkamers
aangepakt. Hierdoor is meer service & gemak
ontstaan ten aanzien van het verblijf.

HOTEL DE PARIS
Gemoedelijk stadshotel met als grote pluspunt de locatie midden in het centrum en
de faciliteiten eromheen. Grand Café, restaurant en in de zomer een heerlijk groot
terras om optimaal van de zomer in de stad te kunnen genieten.

JULIAN JORDAN

Onze kamers zijn online te boeken via onze website paris.nl. Dus mocht u nog eens
gasten ontvangen die u wilt onderbrengen, dan weet u ons te vinden.
advertorial

IN 2010 APELDOORN WORDT HET HISTORISCH PAND
MARIASTRAAT 2H AANGEKOCHT EN EEN BROUWERIJ INGERICHT
Het eerste bier, gebrouwen onder de merknaam 'Veluwse Schavuyt', vloeide in september
reeds in dit Proef-Locaal Het Achterom. Begin 2013 is, vanwege het grote succes, Apeldoornse
Bierbrouwerij De Vlijt BV opgericht. De brouwerij is gelegen op het voormalige Zwitsal-terrein
en is gevestigd in het oude Ketelhuis. In het gebouw is een brouwhuis van 1000 liter geïnstalleerd
met de daarbij horende gisttanken. Tevens is er een afvullijn geïnstalleerd om zowel flessen
als fusten af te vullen.
Veluwse Schavuyt Amber wordt binnen de horeca als eerste geïntroduceerd bij Hotel Café de
Paris. Er zijn momenten dat je elkaar even los moet laten om elkaar beter terug te vinden.
Nu terug van weggeweest: de Schavuyt Amber. Er zijn ook cadeauverpakkingen beschikbaar
waarbij vier soorten van Schavuyt verpakt zijn. Vraag hiernaar bij de bediening. Het eerste
bier dat in 2010 vanuit brouwerij en proeflokaal ’t Achterom uit de tanks kwam. Een mooi
amberkleurig bier dat gevaarlijk soepel doordrinkt.

DE VELUWE EN HAAR EIGEN BIERBROUWERIJ

J

‘T GASTOPTREDEN

ulian Doppenberg (Julian Jordan) komt uit Apeldoorn. Op jonge
leeftijd komt hij al in aanraking met muziek. Op vijfjarige leeftijd
volgde hij lessen op een muziekschool en was hij geïnteresseerd in
verschillende percussie-instrumenten. Zijn interesse in elektronische
muziek groeide en hij begon zijn eigen liedjes te produceren. Op
14-jarige leeftijd produceerde hij zijn eerste nummer "Yxalag" en
publiceerde het op internet, wat direct aandacht trok. In augustus
2012 begint hij de opleiding voor danceproducer op de Herman
Broodacademie. Hij tekende nog voor afstuderen een contract bij
Spinnin' Records.
Julian is 24 jaar inmiddels en in de wereld
van DJ’s allang geen onbekende meer. De
Apeldoorner creëerde in 2018 nog samen
met Martin Garrix, met wie hij bevriend

Kenmerkend is zijn lichte caramelsmaak, aangename hop bitterheid in combinatie met
een vleugje honing waardoor het geheel een mooie variatie van frisse fruitige smaken
heeft van begin tot afdronk.

Café de Paris is een plek waar ik vroeger al kwam met mijn ouders
om te lunchen voordat ik naar drumles ging. Zo leuk dat ik hier nu
nog steeds met vrienden en familie kom!”

“ALWAYS TRY TO CREATE THE
MUSIC YOU WANT TO CREATE AND
DON’T CARE TOO MUCH ABOUT
WHAT OTHER PEOPLE SAY”

raakte op de Broodacademie, het
nummer Glitch. Julian is naast DJ
inmiddels ook producer. Hij reist
hiervoor de hele wereld over.
“Hectiek hoort bij de business,
ik werk eigenlijk elke dag ben
inmiddels meer weg dan thuis.
De momenten dat ik thuis ben,
vind ik het belangrijk om mijn

VELUWSE SCHAVUYT

familie en vrienden te zien. Veel van mijn vrienden en familie wonen
in Apeldoorn. Apeldoorn is voor mij dan ook echt thuiskomen. Het
mooie is dat ik hier echt mijn rust vind na het reizen, juist omdat
alles lekker vertrouwd is. Dit maakt dat ik tijd vrij maak om lekker
te eten en leuke dingen te doen in de stad waar ik me thuis voel!

Met een nominatie voor Best Dutch Act
van de MTV EMA’s en als resident DJ
bij Omnia in Caesars Palace, Las Vegas,
optredens bij ADE en Tomorrowland in het
vooruitzicht is zijn agenda goed gevuld.
Julian is duidelijk een voorbeeld hoe
dromen werkelijkheid kunnen worden.

Zijn advies richting anderen is helder: “Be yourself. Always try to
create the music you want to create and don’t care too much about
what other people say about your music. If it’s something that you
are proud of that’s the only thing that matters, because you created
it.”
Volg de nieuwste producties van onze Apeldoornse held Julian Jordan
op Spotify©.

6,5%
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SPICY ONION

www.kugel.nl

Onze borrelkaart is vanaf deze editie verrijkt met een nieuwe smaak. De Spicy Onion Rings zijn een leuke aanvulling op ons assortiment. Met
een lekker krokant en gekruid jasje, smakelijke bites die gedeeld kunnen worden met vrienden, familie of collega’s. Door het combineren
van de Rings met het bier, dat onze bierkaart rijk is, ontstaat een bijzondere smaakbeleving.
Onze Texels Vuurbaak is er één die erg goed combineert met de krokant pittige smaak van de Rings. Van oorsprong een jubileumbier, gezien
het speciaal werd gebrouwen ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de brouwerij en ter gelegenheid van de 150ste verjaardag
van de vuurtoren op Texel. Een rijk donker bier met een roodachtige gloed heeft de juiste elementen in smaak om de Spicy Onion Rings te
vergezellen. Probeer de combinatie en laat u verrassen door de bier/spijscombinatie.
advertorial

DE GEZONDE ZAAK

De Gezonde Zaak voert een uitgebreid assortiment voedingssupplementen, kruidengeneesmiddelen, fytotherapie, natuurvoeding, natuurlijke
make-up, huid- en haarverzorging. Naast in de winkel kunnen deze artikelen ook online of via WhatsApp© worden besteld. Loop eens binnen
en laat je verrassen door het assortiment en de aanwezige kennis, de thee staat iedere dag voor je klaar!

30 LA PARISIENNE

De Gezonde Zaak Apeldoorn

. Koninginnelaan 97 . degezondezaakapeldoorn.nl

/CafeDeZaakApeldoorn

THUISKOMEN BIJ

De Gezonde Zaak Apeldoorn is een
gezondheids-advieswinkel. Een klein
team van gedreven dames bestiert
zes dagen per week de winkel met
hart en ziel. Het gevoel van ‘thuiskomen’ bij Hotel et le Café de Paris, is ook waar Brenda voor staat in haar eigen winkel. Er is veel aandacht voor haar klanten; daarbij hoort
een persoonlijke benadering en bijpassend advies. Mensen kunnen de dames nog wel eens nieuwgierig vinden omdat ze soms aardig wat
vragen stellen. Dat is vaak nodig om het beste advies te geven en het mooiste resultaat te behalen.

www.notariskantoorwille.nl

disposable handdoeken, wc-papier
zeep, luchtverfrissing

T. 055 - 5340877

Tussen de bedrijven door zorgen voor de
‘innerlijke mens’ bij Hotel et le Café de Paris.
Je vindt ze er regelmatig; Brenda Eijt en haar
gezin. 33 Jaar nadat haar moeder Rachel
een drogisterij in Apeldoorn begon, nam dochter
Brenda in 2017 de winkel aan de Koninginnelaan
over. Het assortiment werd verder uitgebreid
onder een nieuwe naam en frisse uitstraling.

T. 055 - 5789821

AL 35 JAAR AANDACHT VOOR
INNERLIJKE EN UITERLIJKE
GEZONDHEID; DE NORMAALSTE
ZAAK VOOR DE GEZONDE ZAAK

Het nieuwe
gezicht van
HuninkDorgelo

www.huninkdorgelo.nl

ONZE NIEUWE AANVULING

www.kvik.nl

www.cafejeroen.nl

ONZE NIEUWE AANVULLING
VOOR UW BORRELMOMENT.
NIETS LEKKERDER DAN EEN
BORRELMOMENTJE

tel: 055-5340877

Installatiebedrijf H. Regeling
Henk Regeling

Korteweg 6
7315 CM Apeldoorn
T (055) 578 98 21
M 06 23 06 88 34
E h.regeling@upcmail.nl

gas • water • elektra • CV • zink- en dakwerk

www.draisma.nl

www.houtkubus.nl

COMPLEET IN BOUW

www.boon.nl

*strafrecht
*asielrecht
*verblijfsvergunning/visum
*bestuursrecht bezwaar/beroep
SAS Advocatuur:
YourTicket2Freedom
Advocaat Sonny Jansen
sjansen@SASadvocatuur.nl
06-44847833

www.sasadvocatuur.nl

www.benkrepro.nl

Onderschat niet de waarde van
een advocaat die voor jou vecht

www.makelaarinapeldoorn.nl

www.nanointerieur.nl

www.projectdezign.com

www.huernink.nl

www.amikappers.nl

www.draisma.nl

