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        at was, is en gaat komen...
Het schakelen in de horeca is één van 
de aspecten die ons onder normale 
omstandigheden energie geeft. Probleem-
oplossend vermogen en het kunnen 
schakelen bij onverwachte situaties is 
in onze branche een kernkwaliteit die 
noodzakelijk is om het beste uit de dag 
te halen. De afgelopen periodes heeft 
dit, eerlijk is eerlijk, echter een punt 
bereikt waarbij het energie halen uit 
deze twee elementen onder druk kwam 
te staan. Elke periode weer schakelen in 
wat kan en haalbaar is voor je organisatie. 
Hiernaast het contact willen houden met u 
als gast om iets te kunnen bieden in deze 
rare tijden. Ons team gemotiveerd en in 
beweging houden om de saamhorigheid 
niet te verliezen. Steeds weer iets op poten 
zetten en als je ziet dat het lukt, vier je dat! 
Dit om vervolgens weer ontmoedigende 
stappen terug te zetten. Het voelt in zo’n 
situatie of alle effort en creativiteit voor 
niks is. 

Maarrrrr negativiteit siert ons niet, dus 
weer zetten we de knop om. Ik hoop dat u 
met ons meedoet. Ergens in blijven hangen 
is zinloos. Pak mee wat je uit het verleden 
kan leren en beweeg vooruit. Vooruit 
betekent niet enkel blijven hopen, maar 
doen wat nu binnen je mogelijkheden 
ligt. Twijfel je aan een stap? Waarom? Kan 
het nu? Doen dan. 

Je weet niet wat er komen gaat, je kunt 
niet alles beïnvloeden wat voorvalt, dus 
laat dat je niet weerhouden. Van alle 
scenario’s die je kunt bedenken is er 
uiteindelijk maar één die werkelijkheid 
wordt. Wat is het ergste dat kan gebeuren? 
Brengt het je niet waar je op gehoopt had? 
Dat kan, dan besluit je op dat moment 
weer iets anders. “Wat als ik…?’ is de enige 
vraag die jezelf later niet wilt stellen. 

Genoegen nemen met, is niets om naar te 
streven. De balans die wel gezocht mag 
worden in deze visie is het gevoel van 
tevreden zijn. Want dit gevoel mag zeker, 
sta stil bij wat je hebt en ben bewust van 
het feit dat je hier tevreden en trots op 
mag zijn. Daag jezelf uit om tevredenheid 
te bewerkstelligen en je voelt je rijker. 

Wij voelen ons rijk door weer te kunnen 
doen wat we het liefste doen. Dat u in de 
gelegenheid bent dit blad fysiek open te 
slaan en mijn voorwoord te lezen, betekent 
dat wij geopend zijn en wij samen deze 
eerste vorm van tevredenheid en trots te 
pakken hebben. Wij hopen dat u dit gevoel 
ook ervaart terwijl u geniet van wat u 
meerdere keren heeft moeten missen.

Op tevredenheid en trots!

Larissa C.I. van der Vlist 
General Manager 20 De BroodjesBar
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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. Le Theatre de Paris 1984. 
3. Raadhuisplein eind jaren ‘50. 4. Wethouder Vriezen met zijn gezinsleden 
bezoeken de feestelijk openingsavond van het theater. 5. Hotel Central begin 
jaren ‘80. 6. Visitekaartje Hotel Central eind 1800 7. Interieur 1982.

Bron: www.oud-apeldoorn.nl
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DUURZAAM ONDERNEMEN 
IS WINST VOOR IEDEREEN 

ECOTAP®& PARIS 

LA PARISIENNE4 

Sinds een aantal jaren werken wij tot grote tevredenheid 
samen met Ecotap. De wens om duurzamer te werken 
in combinatie met het mooie water dat de Veluwe te 
bieden heeft, maakte dat wij deze samenwerking zijn 
aangegaan. 

Door het zuiveringssysteem van Ecotap bieden wij 
ons eigen mineraalwater. U geniet van lokaal water, 
gezuiverd volgens de normen waaraan mineraalwater 
moet voldoen. Hiernaast betekent dit geen onnodig 
transport, geen CO2-uitstoot bij de productie & minder 
afval. In onze eigen waterflessen ontvangt u ook nog 
eens meer bronwater voor uw geld.

De organisatie Ecotap zet zich hiernaast in om drinkwater 
beschikbaar te maken voor weeskinderen in Kenia. Winst 
voor iedereen & in alle opzichten een juiste keuze dus. 

4

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. Januari 2022 hebben de overige 
kamers een transformatie ondergaan. Op pagina 25 vindt u een indruk 
van het eindresultaat terug. Maart 2022 is het moment daar dat onze 
gasten door middel van een mooie constructie op ieder moment van een 
terrasmogelijkheid kan genieten.

Spicebrush American restaurant wordt in 2000 toegevoegd aan de 
organisatie. De snackbar tussen de panden aan het Markt- en Raad-
huisplein 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 opent de BroodjesBar. Een mooie aanvulling op het 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. 
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BOBBIE FOUNDATION

ARMOEDE IN APELDOORN E.O. 
IS SOMS DICHTERBIJ DAN JE DENKT

Vanuit dit oogpunt werd Bobbie Foundation in 2020 
opgericht als aanvulling op de reeds bestaande hulp in 
Apeldoorn voor gezinnen die in financiële nood verkeren. 

Bobbie Foundation ondersteunt kinderen die leven in 
armoede in gemeente Apeldoorn, door hen jaarlijks 
onbezorgde momentjes te geven waar ze kunnen 
genieten van bijvoorbeeld een gaaf cadeau of een 
leuk uitje. Kenmerkend is dat de stichting het doneren 
tastbaar maakt en dat 100% van van elke donatie ten 
goede komt aan de kinderen.

Het driekoppige bestuur bestaat uit Chantal Simons (voorzitter), Petra Troost (hulpaanvragen) 
en Lianne Tijmes (oprichter). Ze vertellen enthousiast over de vele kinderen die zij inmiddels blij 
hebben kunnen maken. Zo hebben zij onder andere uit mogen geven: 3.000 boeken aan 500 
kinderen, 300 gloednieuwe rugtassen, 200 zwemabonnementen voor het Boschbad, 300 bioscoop-
vouchers, 200 kaarten voor Streetjump, diverse cadeautjes, 250 Rituals pakketten voor tieners 
met de Kerst en ieder half jaar worden er aan zo’n 200 meiden menstruatiepakketten verstrekt. 

Bobbie Foundation werkt samen met partijen zoals stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst, 
Schuldphulpmaatje, Humanitas en Stimenz, welke kinderen uit de doelgroep in hun bestand 
hebben. Op die manier kan de stichting waarborgen dat de donaties bij die kinderen terechtkomen 
die het echt nodig hebben. Kijk voor doneren en meer infomatie op www.bobbiefoundation.nl.

Petra Troost, Chantal Simons, Lianne Tijmes (Bestuur)
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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
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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 bij het ontbijt.

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

Brazilië
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.

Hert Bier is ontstaan vanuit vriendschap, toegewijd ondernemerschap 
en een specialisme: het brouwen van bier. Goede ideeën hebben 
soms maar een kwartier nodig. Dat beruchte kwartiertje was ergens 
eind 2014, toen drie vrienden uit Putten zaten te filosoferen: wat 
nu als er iemand van ons zijn baan verliest? Die vrienden waren 
Carlo Ruiter, die zich al 25 jaar bezighield met bierbrouwen, Johan 
Graveland en Marcel van Pijlen. Met een zelf gebrouwen biertje van 
Carlo in de hand was het plan snel klaar: ‘We beginnen een eigen 
brouwerij op de Veluwe’. 

Een mooie, complete brouwerij met een brouwinstallatie, ketels en 
afvullijn. Gesteund door omgeving, waaronder lokale ondernemers, 

rolde in september 2017 het eerste “Levenbiertje” van de band. Na 
het eerste speciaalbier Zwaar Leven (een tripel), volgden al gauw 
Wild Leven (bockbier), Lang zal die Leven (amber bier) en Dubbel 
Leven (dubbel bier). En de mannen blijven groeien. 

Deze basis van vriendschap en passie is als je het ons vraagt te proeven. 
Een mooie lijn van bieren met mooie smaken. Onze nieuwe trots 
op de kaart waarmee we u ieder seizoen willen verrassen. Met het 
thema “Leven” benadrukt het wat ons betreft de samenhang die we 
als samenleving moeten blijven nastreven. 

Leef met elkaar en zoek de verbinding. Proost op het leven! 

BROUWERIJ HERT BIER : 
LEEF, VIER EN OMARM 
HET LEVEN 

Er zijn momenten in het leven die je 
altijd bij zullen blijven. Momenten 
die je wilt markeren en met 
anderen wenst te delen. Zo proost 
je samen op een “Nieuw Leven” of 
bemoedig je elkaar bij een “Zwaar 
Leven”. In gesprek zijn over intense 
momenten, elkaar in de ogen kijken. 
Gewoon, omdat het samen drinken 
van een biertje verbindt. “Samen 
Leven” is samen lachen, samen
huilen en samen genieten. HERT BIER 

LEVEN DOE JE SAMEN!

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

Kijk voor alle locaties op 
www.rofrahome.nl

LEKKER IN JE HAAR 
BIJ AMI KAPPERS

Koninginnelaan 77B, Apeldoorn

 Lincherie Apeldoorn | lincherieapeldoorn | www.lincherie.nl

BLA-BLA
WOMEN
Onze Tess (Allround 
mederwerker) in een 
stijl voor elk moment

Korenstraat 3
Apeldoorn
www.blablastores.nl

TEMPELMAN 
EXCLUSIVE
Onze Daniel (Floormanager) 
in een look waar je mee voor 
de dag kunt komen

Korenstraat 132
Apeldoorn
www.tempelman–exclusive.nl

CAPITAL

Onze Simon (Allround 
medewerker) in een 
smart casual look voor 
het hele jaar

Hoofdstraat 137
Apeldoorn
www.capitalfashion.nl

SANDMANN OPTIEK

Hoofdstraat 108, Apeldoorn
www.sandmannoptiek.nl

Al meer dan 40 jaar produceren wij in eigen 
beheer onze meubels klantspecifiek. Het is 
daarom mogelijk om zelf jouw meubels 
samen te stellen. De designer ben jij!

LINCHERIE

De mooiste lingerie en een perfecte fit!

Sandmann Optiek heeft niet alleen een uitgebreide collectie (zonne)brillen voor jong en ouder, maar ook verschillende soorten 
contactlenzen. Van zonnebril op sterkte tot stoere jongensbril of sportbril en van een moderne bril met multifocale glazen tot zachte 
lenzen of nachtlenzen: je ziet het allemaal bij Sandmann.

Bij Rofra | Home snappen wij als geen ander hoe belangrijk het 
gevoel van thuis zijn is. Daarom kun je bij ons kiezen uit honderden 
soorten meubelen en woonaccessoires in vele woonstijlen.

www.amikappers.nl/afspraak-maken

FASHION 
CAFÉ
Onze Maud (Allround 
medewerker) in een 
trendy outfit van nu

Asselsestraat 15 
Apeldoorn 

  Fashion Café

Chloé werd in de jaren ’50 opgericht door ontwerpster Gaby 
Aghion. De brillencollectie combineert kleuren en texturen op 
sublieme wijze, wat resulteert in een vloeiende vrouwelijkheid 
met een charmante Parijse uitstraling. Daarvoor gebruikt het merk 

zachte materialen, zanderige tinten en vrouwelijke vormen. 
De collectie van Chloé is te koop bij Sandmann Optiek. 

Aan de Koninginnelaan vind je de mooiste merken en 
collecties lingerie, bad- en nachtmode. Prima Donna, 
Marie Jo, Andres Sarda, Aubade, Lise Charmel, Cyell, 
Maryan Mehlhorn, Opera, Roidal, Gottex & Nicole 
Olivier. Met de persoonlijke touch van Inge, José & 
hun team is bij Lincherie Apeldoorn passen een 

feestje.

Je kapsel is iets heel persoonlijks. 

Bij AMI Kappers leren we je graag kennen en 
gaan we op zoek naar het juiste kapsel dat echt 
bij je past. Want een kapsel creëren dat staat 
voor jouw identiteit, zorgt ervoor dat je lekker in 
je vel zit en geeft je daardoor zelfvertrouwen. 

Onze inspiratie vinden we onder andere in de 
zes nieuwe coupes van onze eigen haarmodelijn. 
Coupes met een natuurlijk en elegant karakter 
die je helemaal af kunt stemmen 
op jouw persoonlijke 
stijl. Je bent altijd 
welkom, met en 
zonder afspraak.
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FIJNPROEVEN

VINS DE PARIS

BAETEN 
VINOPOLIS

SINDS 1935

Geniet van de mooie wijnen van Jérôme Vic!
In samenwerking met Baeten Vinopolis.

WIT

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

Per glas € 4,50    Per fles € 22,50

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.

Café de Paris 
Blanc Brut /Rosé 
Land: Frankrijk

Per fles € 24,95

Café de Paris draait 
om momenten delen. 
Laat dat nou precies 

onze insteek zijn. Een 
frisse witte blend of 

de zachte fruitige rosé 
met een fijne 

natuurlijke bubbel.

Teresa Raiz
Pinot Grigio
Land: Italië
Streek: Friuli

Een wijn met 
minerale toetsen. 
Soepel, delicaat en 
elegant met een 
smaakpallet van 

exotische fruit, toast 
en een hintje vanille.

Per glas € 4,50    Per fles € 22,50

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

De basis voor onze samenwerking met Baeten Vinopolis ligt bij de bevlogenheid en passie voor wijn die wij bij kennismaking bemerkten. 
De beleving die het familiebedrijf heeft bij wijn, werkt aanstekelijk.  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. In deze editie maakt u kennis met één van de wijndomeinen van Baeten Vinopolis. 

Familiebedrijf Jérôme Vic ligt aan de basis van 
drie wijnen uit ons assortiment. Sinds 1905 
is het wijndomein les Domaines Robert Vic 
in handen van de familie Vic. Tegenwoordig 
staan Jérôme Vic en zijn vrouw Aurélie aan 
het roer. Zij zijn inmiddels de 5e generatie 
die hier de wijnen 
maakt. 

Ken je het verhaal van 
Obelix? Dat het niet zijn 
fout is dat hij in de ketel met toverdrank 
gevallen is toen hij klein was? Het is een 
beetje hetzelfde gegaan bij Jérôme Vic en 
zijn wijngaard. Toen Jérôme klein was, 
moest hij van zijn vader als straf meehelpen 
met de oogst. Maar wat zijn vader niet 
wist, is dat die straf voor Jérôme eerder een 
beloning was!

Vandaag staat Jérôme aan het hoofd van 
een bedrijf dat meer dan 40 mensen in 
dienst heeft. Zijn vrije tijd brengt hij het 
liefst door met zijn familie. Maar ook tennis, 
joggen en tafelen met vrienden kunnen 
hem bekoren. Al verklapte zijn vrouw ons 

dat zijn enige echte 
ontspanning eigenlijk de
 oogst is.

Les Domaines Robert Vic 
is een van de belangrijkste wijndomeinen 
in de Languedoc. Het wijndomein ligt in de 
buurt van Béziers. Het domaine, met 250 
hectare aan wijngaarden, is terroir gedreven. 
De 3 soorten terroirs zorgen elk voor een
eigen smaakbeleving. 

Ontdek de verschillende wijnen van Jérôme 
Vic in het door ons geselecteerde aanbod.

HET VERHAAL VAN OBELIX? 
EEN BEETJE HETZELFDE 

VERHAAL VAN JÉRÔME VIC.

ROOD

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. 

Terra Linda  
Syrah
Land: Spanje
Streek: la Mancha 

Per glas € 4,50    Per fles € 22,50

Aroma’s van 
donkerrood fruit 
en pruimen met 

kruidigheid. 
Afdronk is zacht, 
warm & zwoel.

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 € 4,25    Per fles € 21,25

ROSÉ

Mionetto Prosecco / Hugo
Land: Italië
Streek: Veneto

Piccolo prosecco € 7,50    Glas Hugo € 6,75

Fruitige prosecco met 
fijne bubbels en de 
delicate geur van 
appel per piccolo

OF
De bubbels gemixt 
met vlierbes, munt, 

citroen & ijs

CHAMPAGNE

Moët & Chandon
Land: Frankrijk
Streek: Champagne

0,35 ltr € 37,50    0,75 ltr € 72,50

De befaamde brut 
welke wordt 

gedefinieerd door 
haar lichte fruitigheid, 

haar verleidelijke 
smaak & elegantie. 

Vraag naar de 0.0 opties

MOUSSEREND



BorrelPlank Moulin Rouge  .  € 8,95 p.p. 
Plank voor bij de borrel met worstsoorten, twee soorten kaasblokjes, 

tortillachips met seizoensdip, & brosse kaasstengels 
(vanaf twee personen)

Brood op de Plank  .  € 6,50  
Naar keuze een grote maïsbol of desem-netelbol van Bakkerij in de 

Soete Suikerbol, geserveerd met seizoensdip & aioli 

BitterBallen  .  €  9,95 / € 6,50
Bitterballen van de Bourgondiër (10/6) met Dijonmosterd

Yakitori KipSpiesjes  .  € 9,50
Kipspiesjes (5) in zoete sojasaus, overgoten met 

oester-sesamsaus, met bosui & krokante uitjes

Champignons Dordogne  .  € 9,25  
Champignons in bierbeslag met truffelmayonaise

Old Amsterdam KaasBitterballen  .  € 9,95 / € 6,50  
Old Amsterdam Krokante kaasbitterballen (10/6) met de pittige licht 

zoete smaak van Old Amsterdam, geserveerd met Dijonmosterd

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

Ik wil Kaas!  .  € 8,75  
Mix van kaasloempia’s (5) & kaassouffleetjes (5) met chilisaus 

Snacks in the Mix  .  € 7,95
Gemengd warm bittergarnituur (12) met bitterballen, 

kipnuggets, miniloempia’s, frikandelletjes, vlammetjes & 
kaassouffleetjes met mayonaise & chilisaus 

Mini-Frikandelletjes Speciaal  .  € 7,25
Mini-frikandelletjes (8) geserveerd met mayonaise, curry & rode uitjes

Pinsa Romana  .  € 10,75
Een kruising tussen pizza en focaccia, 

lekker om te delen, belegd met tomaat-oreganosaus, 
mozzarella, cherrytomaatjes, rucola & kruidenolie

Nachos  .  € 7,50  
Tortillachips gegratineerd 

met kaas, geserveerd met 
rode ui & chili-mayonaise

Ribbetjes  .  € 8,25
Onze gewilde spareribs 

opgedeeld in borrelformaat 
met ambachtelijke aioli

Gin-Tonic 0.0

Gin-Tonic in een 0.0 variant, geserveerd met 
sinaasappel & munt

Prijs per glas € 5,95
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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
=  vegeta risch gerecht of vegeta rische optie

HAPJES ENZO 
Aperol Spritz | Italië 

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

Prijs per glas € 6,95

Balón 43 | Spanje 

De 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, sinaasappel & munt

Prijs per glas € 7,50

Frisdranken

Warme Dranken

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

€ 2,65
€ 3,45
€ 3,45
€ 2,95
€ 2,85
€ 3,25
€ 3,95
€ 2,95
€ 3,50

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 iespecia 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

Premium Lemonades
Russel & Co 
Sicilian Lemon . Botanical Rose . Spiced Orange
Double Dutch . Ginger Beer . Ginger Ale

€ 3,50

€ 3,50

Ambachtelijk gebak van Banketbakkerij 
in de Soete Suikerbol

€ 3,95

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

€ 2,65
€ 2,85 
€ 2,65
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,65
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,65
€ 3,50
€ 2,65
€ 4,25

BORREL O.O
De cocktails om je bezoek (alcoholv rij) 
tot een feestje te maken!

Limoncello Tonic 0.0
Geniet van het frisse van citroen in de mix 
met tonic, munt & citroen

Prijs per glas € 5,95

Melon & Lemon 0.0

Verrassende mix van watermeloen met 
het frisse van Royal Club Bitter Lemon 

Prijs per glas € 4,95

Mojito 0.0

Frisse mix van Ginger Ale, munt & citroen. 
Een Mojito maar dan 0.0

Prijs per glas € 4,25

Crodino 0.0

Het Italiaanse bitterzoete aperitief zonder 
alcohol, met een stevige bite

Prijs per glas € 3,95

v.a.

Melon & Lemon | Nederland

Verrassende mix van likeur van watermeloen 
& de frisse smaak van Royal Club Bitter Lemon

Prijs per glas € 6,50

Luxardo Limoncello Tonic | Italië
Het frisse van Limoncello 

in combinatie met tonic, munt & citroen  

Prijs per glas € 7,50

Pornstar Martini | Engeland

Een elegante cocktail vol passie! Een cocktail 
met vodka, passievrucht & vanille 

Prijs per glas € 8,50

Epresso Martini | Engeland 

De perfecte after diner cocktail met een kick,
 met vodka, koffie & koffielikeur

Prijs per glas € 8,25

Mojito | Cuba

De klassieker; cocktail met rum, limoensap, 
rietsuiker, bruiswater & munt 

Prijs per glas € 8,25

Bring me back to Bali | Bali

Een cocktail geïnspireerd door Azië,
met vodka, pandan, aloë vera & passievrucht

Prijs per glas € 8,50

Kijk voor (alcoholvrij) bier op onze bierkaart

Lipton Coco Green 0.0

De verfrissende smaak van Lipton Green 
met een vleugje kokos & munt

Prijs per glas € 4,25

Red Bull Twist 0.0

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

Prijs per glas € 5,25

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

geserveerd met rood fruit

Prijs per glas € 5,95

Sparked 0.0

De frisse smaak van groene thee in combinatie met 
limoen, munt & een lichte bubbel

Prijs per glas € 4,25

Onze bierselectie vindt u op onze specia lkaart

BitterSweet Orange 0.0

Proef het zoete van Italiaanse sinaasappel, 
kruidigheid & een licht bittertje

Prijs per glas € 5,95
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= vegetarisch gerecht of vegetarische optie

LUNCHKAART

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  .  € 10,50   
Gerookte kipfilet, Old Amsterdam, cherrytomaatjes & kerrie-mangomayonaise  .  € 10,25

Gerookte zalm, rode ui & geroosterde sesamdressing  .  € 10,75

Carpaccio van ossenhaas, Old Amsterdam, pittenmelange, cherrytomaatjes & truffelmayonaise  .  € 10,95

TARTES FLAMBÉES

Soep van pomodori & 3 Provençaalse sneetjes belegd met:
 
Tonijnsalade met augurk, dille, rode ui, rucola & tonijnmayonaise, Bourgondische kroket met 
mosterd, Gerookte kipfilet, Old Amsterdam, cherrytomaatjes, rucola & kerrie-mangomayonaise

LUNCH DE PARIS

Voor de lunch  .  € 2,75
Boterham met ham, kaas, jam, pindakaas of hagelslag

Kinderpannenkoekje of poffertjes  .  € 5,75
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  .  € 8,95

Kinderijsje  .  € 4,75

KINDERKAART Uitslu itend tot 12 jaar

Tosti’s  .  op luxe Provençaals brood    
Ham, kaas of ham & kaas  .  € 6,25     

Ham, kaas & ananas  .  € 7,25   

Brie, pittenmelange & honing  .  € 8,75  

Uitsmijters  .  op luxe Provençaals brood
Carpaccio  .  3 spiegeleieren op carpaccio met pesto & Old Amsterdam  .  € 12,25

Marseille  .  3 spiegeleieren met beenham & gegratineerd met oude kaas .  € 11,25   

Kroketten  .  van de Bourgondiër
2 Bourgondische kroketten op brood  .  € 9,75

2 Bourgondische kroketten met frites  .  € 10,25

   Ook vegetarische kroketten verkrijgbaar

Soepen  .  met ambachtelijk broodje
Soep van het seizoen  .   Zie specialkaart
Soep van pomodori-tomaat met pesto  .   € 7,25     

MAÏS-, MEERGRANENBOL OF
LUNCHSALADE...

van 10.00 tot 16.00 uur

LUNCH

Iedere maand 

hebben we buiten 

de kaart om een 

lunchspecial. 

Zie onze 
specialkaart!
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UNCHSPECIAL

€ 13,75

Zalm  .  € 11,50 

Gerookte zalm, geroosterde sesamdressing, edamame sojaboontjes, cherrytomaatjes & 
krokante uitjes

Carpaccio  .  € 11,50 

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

Tonijn  .  € 9,95

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

Amsterdamse Steak Tartare  .  € 11,50

Maïsbol of volkoren bol met Steak Tartare op Amsterdamse wijze;  

met Amsterdamse uienchutney, ei, rucola & truffelmayonaise

Smokey Chicken  .  € 9,95

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

Brie & Geit  .  € 11,25     

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

Yakitori  .  € 13,50 

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

Thaise Kip  .  € 10,75 
Gebakken gemarineerde kippendij, taugé, bosui, cashewnoten, geserveerd 
met chili-dressing & rucola

MAALTIJDSALADES
De gerechten uit de categorie hierboven zijn tegen een meerprijs van vier euro 
ook verkrijgbaar als een maaltijdsalade.

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



Saté van Varkenshaas  .  € 12,95
Spies met gemarineerde varkenshaas, geserveerd met satésaus,
krokante uitjes, Indonesische kroepoek, frites & salade

Saté van Kippendij  .  € 13,95
Spies met gemarineerde kippendij, geserveerd met satésaus,
krokante uitjes, Indonesische kroepoek, frites & salade

Biefstuk  .  € 16,95
Gebakken biefstuk met ambachtelijke kruidenboter, geserveerd 

met frites & salade

Spareribs  .  € 15,95
Zoet-pikant gemarineerde spareribs geserveerd met ambachtelijke aioli, 
geserveerd met frites & salade

Indian Curry  .  € 14,95

Gele curry met kippendij, peultjes, bataat, paprika, lente-ui en mango, geserveerd met sambalrijst, 

knoflook-naanbrood & salade

Chinatown  .  € 18,95
Gebakken malse ossenhaaspuntjes in oosterse saus met bosui, taugé, paprika en shiitakes, 
geserveerd met sambalrijst & salade
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DINERKAART
VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Brood op de Plank  .  € 6,50   
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  .  Zie specialkaart 
Soep passend bij het seizoen, geserveerd met een ambachtelijk broodje met gezouten flakes

Carpaccio   .  € 10,95
Carpaccio van ossenhaas met Old Amsterdam,  cherrytomaatjes, pittenmelange, 
rucola & truffelmayonaise met een ambachtelijk broodje met gezouten flakes

Champignons Dordogne  .  € 9,25   
Champignons in bierbeslag geserveerd met truffelmayonaise

2Passos  .  € 12,50
Twee Big Black tijgergarnalen gegaard in knoflook, rode peper & limoen-roomboter, 
geserveerd met een ambachtelijk broodje met gezouten flakes

Gerookte Zalm  .  € 10,95
Tartaar van gerookte zalm met geroosterde sesamdressing, edamame sojaboontjes, 
cherrytomaatjes & krokante uitjes, geserveerd met een ambachtelijk broodje 
met gezouten flakes

Amsterdamse Steak Tartare  .  € 11,50
Steak Tartare op Amsterdamse wijze met Amsterdamse uienchutney, ei, rucola & 
truffelmayonaise, geserveerd met een ambachtelijk broodje met gezouten flakes 

Brie & Geit  .  € 10,25   
Pannetje met een combinatie van warme brie & geitenkaas met zoet-gezouten notenmix & 
honing, met een ambachtelijk broodje met gezouten flakes

= vegetarisch gerecht of vegetarische optie

vanaf 17.00 uur

vanaf 12.00 uur

Tegen meerprijs

Gebakken 

aardappelpartjes, rijst, 

in knoflook gemarineerde 

pasta, verse groente, 

extra salade

SPECIALS
Tournedos  .  € 20,95
Ossenhaas uit de pan geserveerd met een zachte gorgonzolasaus  
op gemarineerde pasta, geserveerd met salade

Vega  .  € 15,95 
Pannetje met gegrilde courgette, aubergine, tomaat, paprika, rode ui met burrata, 
oregano & uienkonfijt, geserveerd met frites & salade

Zalmfilet  .  € 19,95
Rosé gegaarde zalmfilet uit de oven met za’atar en tahin, geserveerd op babyspinazie met 
citroenvinaigrette, frites & salade

2Passos  .  € 23,95
Vijf Big Black tijgergarnalen gegaard in limoen-roomboter, knoflook & rode peper, 
geserveerd met een ambachtelijk broodje met gezouten flakes, frites & salade

Sharing Paris (vanaf 2 personen)  .  € 20,95 p.p.
Spareribs met zoet-pikante marinade, 
Gele curry met kippendij, bataat, paprika, bosui & mango
Biefstuk geserveerd met ambachtelijke kruidenboter,
Varkenshaas met satésaus, krokante uitjes & Indonesische kroepoek,
geserveerd met frites & salade

Sharing DeLuxe (vanaf 2 personen)  .  € 26,95 p.p.
Tournedos uit de pan geserveerd met een zachte gorgonzolasaus,
Twee Big Black tijgergarnalen gegaard in knoflook, rode peper & limoen-roomboter, 
Rosé gegaarde zalmfilet uit de oven met za’atar en tahin, met babyspinazie & citroenvinaigrette, 
Kipspiesjes in zoete sojasaus, overgoten met oester-sesamsaus, met bosui & krokante uitjes,
geserveerd met frites & salade
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vanaf 17.00 uur

Iedere maand 

hebben we buiten 

de kaart om een 

dinerspecial. 

Zie onze 
specialkaart!
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ERSPECIAL MAALTIJDSALADES

Kijk voor onze selectie van maaltijdsalades op pagina 14.

Vraag naar onze allergenenkaart. Hoewel we onze uiterste best doen om op 
allergieen 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 uurDESSERTS

Koffie & Thee

Koffie . Espresso . Thee     € 2,65
Verse Muntthee met honing        € 3,45
Verse Gemberthee          € 3,45
Cappuccino      € 2,95
Espresso Machiatto  . Flat White      € 2,85
Koffie Verkeerd . Latte Machiatto           € 3,25
(Iced) Latte Special       € 3,95
Warme Chocomel (met slagroom + € 0,50)   € 2,95     
Warme Chocomel Rum met slagroom          € 3,50     

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

Crème Brûlée  .  € 7,50
Ambachtelijke crème brûlée met de smaak van het seizoen in combinatie met een 
bijpassende ijssoort, geserveerd met slagroom

Nuts & Caramel  .  € 7,25
Coupe met softijs, notencrunch, zeezout-karamelsaus & een amandelkletskop, 
geserveerd met slagroom

Red Fruit  .  € 7,50
Softijs met rood fruit & Bastogne-crunch, geserveerd met slagroom

Paris Blanche  .  € 7,25
Coupe softijs met pure chocoladesaus & een amandelkletskop, geserveerd met slagroom

Pancakes  .  € 7,50
Pancakes met een saus van aardbeien, bosvruchten, blauwe bessen, vanilleroom & 
marshmellows

CheeseCake  .  € 7,50
Ambachtelijke cheesecake volgens het recept van onze Hanneke in een smaak van 
het seizoen met een passende ijssoort, geserveerd met slagroom 

KOFFIE
Gebak van 

Bakkerij in de 

Soete Suikerbol
 

€ 3,95

HET CONCEPT VAN 
ONEINDIG PROEVEN

SPICEBRUSH DE PROEVERIJ
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1

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. 
Op die manier geniet u 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 unieke smaken van brood. Met ons keukenteam creëert onze bakker, 
Mark Schut, door toevoeging van originele kruiden en ingrediënten uit onze 
keuken voor iedere kaart een nieuwe proeverij brood. 

U kunt natuurlijk ook gewoon voor een hoofdgerecht binnenlopen. De smaak van drie 
afzonderlijke gerechten op één bord. Al onze voor-, hoofd- & nagerechten hebben een 
vaste prijs; dat is wel zo overzichtelijk.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Onze twaalf wijnen zijn ook allemaal 
te proeven. Neem uw tafelgenoot mee naar onze wijnproefkast en 
bepaal 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. 

Hanneke van Burik, Hugo Folkerts, 
Amanuel Kidane Sium, Sanne van Harten, 
René Hagen, Robert ten Tije

www.spicebrush.nl

Aan u de keuze, iedere gang opnieuw, 
combineer oneindig. Genieten in drievoud!



APELDOORN

GROEN & ROYAAL
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GEEN POESPAS
DE BROODJESBAR 

Bestel uw broodje eenvoudig via www.debroodjesbar.nl

Denise ten Teije-van Huffelen, Ciska Timmer & Kim Zeilmaker

GEEN TIERELANTIJN, DRUPJES, KRUIDENTAKJES EN ANDERE POESPAS. GEWOON EEN BROODJE 
MET GOED BELEG, VOOR EEN PRIJS WAAR JE NOG EENS VOOR KAN BINNENSTAPPEN. 

De BroodjesBar is onderdeel van Hotel et le Café de Paris. De aanvulling
met deze lunchroom maakt het aanbod binnen onze organisatie 
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 of laten 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 complete lunches op locatie. U kunt 
de bestelling dus afhalen op een bepaalde tijd óf laten bezorgen. 

NIEUW! DE MOOISTE AUDIOTOURS 
IN DE APELDOORN STORIES APP 
In zo’n ruim opgezette stad als Apeldoorn is het 
heerlijk wandelen, slenteren en flaneren: van park 
naar park, door de gezellige binnenstad en langs 
bijzondere monumenten. Met de nieuwe audiotours 
wordt dat bovendien heel makkelijk. Kies een route 
die je leuk lijkt, zoals Stadsnatuur, Rondje Cultuur of 
de Canadian walk, doe je oortjes in, laat je meevoeren 
en hoor bijzondere Apeldoornse verhalen.  De routes 
zijn vanaf voorjaar gratis te downloaden via de app 
‘Apeldoorn Stories’. 

  e kunt het je haast niet voorstellen, maar rond de 18e eeuw was Apeldoorn nog maar een dorp. In de loop van de negentiende eeuw 
groeide het in hoog tempo uit tot een stad. Paleis Het Loo gaf Apeldoorn uitstraling en veel rijken wilden hier wonen toen er eenmaal 
verschillende wegen, spoorlijnen en een kanaal waren aangelegd. Treed in de voetsporen van de koning(inn)en en stadhouders in deze 
hoofdstad van de Veluwe en ervaar het beste van Apeldoorn! 

JUGENDSTIL 
Wist je dat de binnenstad rijk is aan talloze Jugendstillgevels & -details? De 
belangrijkste inspiratie van deze decoratieve kunststroming is de natuur, 
en dat zie je duidelijk terug. Dus kijk vooral omhoog en ontdek golvende 
lijnen en plantenmotieven op historische panden uit de negentiende eeuw.

Tip: iedere zondag van april t/m september organiseert het Apeldoorns 
Gidsen Collectief gegidste rondleidingen door de binnenstad en de Parken.  In 
anderhalf uur vertelt een gids vele wetenswaardigheden over de bewoning, 
het bestuur en het dagelijkse leven in Apeldoorn in de periode 1900. 
Natuurlijk wordt de relatie met het Huis van Oranje niet vergeten. 

J

BIJ EEN EERDERE RENOVATIE EN REALISATIE 
VAN ONZE HOTELKAMERS ZIJN DE VLOEREN 
VOORZIEN VAN EEN NIEUWE LOOK AND FEEL

Toen ook de overige kamers onder handen werden genomen kwam 
er weer een keuzemoment. Kijkend naar de vloeren bij een eerdere 
keuze, is dat geen breinbreker. Eerik van Project DeZign, staat in dat 
opzicht onder onze ‘speeddial’. 

Duurzaam, kwalitatief voor de lange termijn rekening houdend met 
horeca-intensief gebruik. Eerik weet hier perfect op in te spelen. 
Kijkend naar onze ervaring in expertise vanuit het verleden, kunnen 
wij dit vol verve beamen.

Project DeZign ontwerpt, stoffeert en kan een complete inrichting 
realiseren voor uw bedrijf, kantoorpand, school, instelling of woonhuis. 
Kwaliteit, mooi design, heldere communicatie en duurzaamheid. PROJECT DEZIGN

Al deze aspecten zetten ze dan ook in om tot een mooi eindresultaat te komen, waarbij de wensen van de opdrachtgever centraal staan. 
Ga gerust een kijkje nemen in de showroom aan de Tweelingenlaan 57 in Apeldoorn.

projectdezign.nl

advertorial

Meer informatie: apeldoornsgidsencollectief.nl
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Allround Medewerker 
Bediening
Student HBO IVA

KWO’tjes

LA VIE DE PARIS

Assistent Keuken & Bediening
Student MBO Elektrotechniek

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.  

Medewerker Bediening
Student Mavo Zorg & Welzijn
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NOTRE ÉQUIPE

Assistent Keuken
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Medewerker Bediening
Studeert HAVO
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Medewerker Bediening
Student HAVO
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Allround Medewerker 
Bediening
Student, opleiding nog 
nader te bepalen
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Leerling Keuken
Student Traject 
Leerling Kok
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Medewerker Bediening
Student MBO Manager 
Ondernemer Horeca
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Allround Medewerker 
Bediening
Student HBO Verpleegkunde
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Medewerker Housekeeping 
& Bediening

Draaiboek ligt bij de receptie   Simba Simon  

Scofield’s back! Kijk… daar gaat mijn interesse    
Waar mot dat heen  Mag ik een auto?
Er komen nog steeds mensen aan! Mag ik aandacht?
Mijn sleutelkaart doet het niet. Mevrouw dat is ons visitekaartje 

Evelyn darling  Handjes wassen   

Willie Waskar Kijk me aaaaaan   
Bambi!! Da heje môi daan! Mini-Tim!
Oké, nog ééntje dan...   Dammmn Daniel
HappyMiel again! Zal jou een trap geven   
Aje mar skik heb! Strijders en strijderinnen  

Merk je niks van Put it in the Mix
Van12 tot18 is maar vier uurtjes Adgi is ezel, Arki is vriend
Mag ik een scooter?Met 20 pers? Nee ik ben alleen  

Laulau’s ijspaleis…Jajajajajajaaaaja
Danspauze! Hou hè... hou vol… 
Een goede vibe is het halve werk..
Het is gewoon lezen, maken, meegeven
Gerard George Strohboy Brrrrroodjesss!
Geen massage gehad… dan ben ik op de verkeerde kamer geweest



DE GESCHIEDENIS VAN DUVEL MOORTGAT 
IS ER EEN VAN RESPECT VOOR TRADITIE EN 
FAMILIEWAARDEN. 

Vandaag waakt de vierde generatie van de familie Moortgat over de 
erfenis van stichter Jan-Leonard Moortgat en zijn twee zonen Albert en 
Victor, die in 1871 zijn gestart met de brouwerij. De Eerste Wereldoorlog 
brengt België in contact met Engeland en vooral met Engelse Ales, die 
rond die periode een behoorlijke populariteit genoten. Daarop besloot 
Albert naar Schotland te gaan, op zoek naar een ideale giststam.

De naam veranderde omstreeks 1923 in Duvel. Naar verluidt is deze 
naam afkomstig van een proeverij, waarbij een van de deelnemers, 
doelend op de sterkte van het bier, spontaan 

uitroept dat het "een echte duvel" was. Door deze naamsverandering werd Duvel de "goddeloze" tegenhanger van de 
abdijbieren, die in dezelfde periode opkwamen. Vanaf 1967 ontstond, samen met professor De Clerck, een goudblonde 
versie. Deze versie werd in 1970 op de markt gebracht en verving het tot dan toe donkere bier. 

Voor ons is Duvel niet meer weg te denken uit ons bierassortiment en kijkend naar de 
historie; verdiend. Een trendsetter vanuit het verleden. Geniet van Duvel uit zijn tulpvormig 
glas, waar onderin een gravering van een D in het glas gekrast is, om ervoor te zorgen dat 
het bier parelt.

DUVEL
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GOED OVERNACHTEN IN HET CENTRUM

HOTEL DE PARIS
VAN HOTEL CENTRAL 
NAAR HOTEL ET LE CAFÉ DE PARIS

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 inmiddels 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.

Door uitbreiding en renovatie in de afgelopen jaren telt ons stadshotel nu 19 
kamers in een toekomstbestendige stijl en van alle gemakken voorzien. 

Benieuwd hoe onze kamers er    
    boven u uit zien?  
Neem een kijkje!.

JE M’APPELLE

STAF DE PARIS

advertorial

Wij stellen u met trots voor aan onze staf! Teamwork is waar we voor 
staan. Met elkaar zorgen we voor de uitstraling en beleving richting 
onze gasten. 
Met het groter worden van onze organisatie is het steeds belangrijker 
om alle afdelingen op de juiste manier bij beslismomenten te 
betrekken. 

De lijn uitzetten betekent ook met elkaar de gevolgen overzien. 
Het belichten van zienswijzen vanuit de verschillende afdelingen 
en disciplines is belangrijk om met elkaar tot de juiste afweging te 
komen. Zo heeft iedereen in onze staf een rol vanuit eigen discipline. 

Onze Chef-Kok en twee Sous-Chefs belichten bijvoorbeeld creativiteit 
en haalbaarheid in kostprijs en uitvoering. Onze hotelmanager 
houdt rekening met de wensen en gevolgen voor onze gasten die 
overnachten. 

Wekelijks overleggen we over wat er speelt, hoe de ontwikkelingen 
zijn op de verschillende afdelingen. Dit om juist elkaar niet te 
verliezen in de hectiek die kan spelen binnen de organisatie. Horeca 
blijft schakelen en inspelen op Adhoc momenten. Met een solide 
basis in overleg en aanpak, kunnen wij deze momenten de baas. 

Trots op de vertegenwoordiging van onze disciplines; onze staf de Paris.

Van links naar rechts: Agnes de Haas (eigenaresse), Tom de Haas (eigenaar), Larissa van der Vlist (General Manager), René Hagen (Chef-Kok), Bart 
de Haas (eigenaar), Hugo Folkerts (Sous-Chef), Robert ten Teije (Sous-Chef), Boris de Haas (Facilitair Beheer), Marnix Linthorst (Hotel Manager).



advertorial
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STAD VAN KONINKLIJKE ALLURE 
Apeldoorn heeft een bijzondere band met het Koninklijk Huis en de Oranjes hebben 
een  bijzondere band met Apeldoorn. Hiervan is Paleis Het Loo het meest in het oog 
springende bewijs. Maar de band gaat verder. Zo zijn de Oranjes (Koning Willem I) 
de reden dat de Grote Kerk aan de Loolaan niet in het centrum, maar precies tussen 
het centrum en Paleis Het Loo in staat. Onze Grote Kerk bezoeken?

Meer informatie en bezoekmogelijkheden: grotekerkapeldoorn.nl 

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN 
Op zoek naar een leuk uitje, activiteit of evenement? Apeldoorn biedt een grote variatie.
Van een filmpje pakken in de grootste openluchtbioscoop van Nederland tot 
Prins(essen)dagen voor de kleintjes op Het Loo. Scan de bovenstaande QR code voor 
de actuele uitagenda!

WANDELEN EN FIETSEN 
Of je nu een fanatieke wandelaar of fietser bent of liever op 
je gemak de omgeving van Apeldoorn verkent: voor ieder is er 
een geschikte route te vinden in Apeldoorn. Je kunt uren dwalen 
door een uitgestrekt en gevarieerd woud waar je zomaar oog in 
oog kunt staan met een kudde everzwijnen of edelherten. 

BLA-BLA STORES

IN EEN TIJD WAAR ONLINE 
FLOREERT EN WE MET ELKAAR 
DE AANTREKKINGSKRACHT 
MOETEN BLIJVEN ZOEKEN 
IN DE BINNENSTAD...

…stellen we je graag voor aan een serie 
winkels met een gemeenschappelijk 
gedragen naam: BLA-BLA STORES. 

Aan het hoofd van deze winkels staat een 
ondernemer die als geen ander begrijpt 
dat we met elkaar de aantrekkingskracht 
van de binnenstad kunnen maken. 
Niet alleen een ondernemer met een 
toekomstvisie, hij staat garant voor een 
puur Apeldoorns familiebedrijf. Met 
inmiddels 3 zaken (2 heren, 1 dames) 
blijven Theo en zijn team zich ontwikkelen 
en vooruit kijken. 

Lijkt het je leuk om ons team te versterken? Stage, bijbaan of vaste baan? Mail 
gerust (larissa@paris.nl) dan plannen we een afspraak om te kijken naar de 
mogelijkheden. 

PARIS DNA

HORECA BEZOEKEN GAAT GEPAARD MET 
EMOTIE. HET GEVOEL BIJ AANKOMST, HET 
WELKOM VOELEN, HET IN DE WATTEN 
GELEGD WORDEN. 

Dit gevoel goed overbrengen, wordt door één factor als geen 
andere beïnvloed; de medewerkers.

Wij spreken over Paris DNA. De welwillendheid, de juiste 
insteek, het teamgevoel dat je met elkaar bewerkstelligt. Dát 
gevoel is wat je proeft; als gast. Ons team is het rijkste goed 
wat we hebben. Stuk voor stuk “strijders en strijderinnen”, 
samen zorgen wij ervoor dat de beleving goed is. 

Van middelbare school tot aan of tot en met studeren van onze 
medewerkers maken wij mee. Zo worden jongens en meisjes, 
dames en heren. Grand café, restaurant, lunchroom & 
hotel, onze medewerkers leren alle afdelingen kennen en 
worden zo langzaam allround. 

HEB JIJ HET?

Met de juiste insteek altijd welkom! 

ENTRE NOUS
ELLY & JAN

ZESTIEN EN ACHTTIEN WAREN ZE 
TOEN ZE ELKAAR ONTMOETEN. IN 
DIE TIJD WAS EEN BEZOEK AAN 
PARIS AL EEN GEWOONTE.

Dit keer stellen wij u graag voor aan Elly & Jan. 
Zestien en achttien waren ze toen ze elkaar 
ontmoeten. In die tijd was een bezoek aan Paris al 
een gewoonte. 

Met de (schoon)ouders een hapje eten bij Paris 
is er op die manier ingerold en tot op de dag van 
vandaag is dit nooit meer anders geworden. 

Ieder bezoek zie je ze genieten, zo hoort het te zijn. Momenten pakken wanneer het kan. Eén onderdeel echter altijd hetzelfde; steevast een 
Paulaner, een glas rosé en een emmertje ijs. Van aankomst tot vertrek een vast gegeven, schitterend toch? Onze Elly & Jan.

Een paar keer per week vind je dit gezellige 
stel op het vaste plekje in de ronding bij de bar. 
Met zijn tweeën, het hele gezin of vrienden, ze 
schuiven allemaal aan. De traditie ingebracht 
door de vorige generatie brengen zij weer over 
op de volgende. Hoe trots en dankbaar zijn wij 
natuurlijk dat wij deze rol voor dit mooie stel 
mogen vervullen. 

Scan de QR code voor alle f iets- en wandelroutes in Apeldoorn. 

Naast de beleving in de winkels zijn nu de webshop (www.blablastores.nl) en social media enorm gegroeid. Zijn passie voor mode en ondernemen 
zie je terug in alle drie de winkels.

Al meer dan 25 jaar actief in de binnenstad blijven de winkels, voor zowel man als vrouw, de mooiste merken aanbieden zoals: Stone Island, 
CP Company, Parajumpers, Canada Goose, Dsquared2 en Polo Ralph Lauren. Voor de merken van de andere winkels verwijzen we je door naar 
onze webshop of social media. Je vindt de Bla-Bla Stores aan de Hoofdstraat en Korenstraat in Apeldoorn.

BLA-BLA  DELUXE    BLA-BLA  CLASSICS    BLA-BLA  WOMEN    WWW.BLABLASTORES.NL



JEROEN JOON heeft politieke roots bij de VVD. Hij was wethouder in de gemeenten Grave & Cuijk.

Sinds mei 2018 is hij wethouder en 1e locoburgemeester bij gemeente Apeldoorn. 
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JEROEN JOON 

‘T GASTOPTREDEN
M

ONS PREMIUM PILSNER

BIRRA MORETTI
“AUTHENTIEK, TRADITIONEEL, 

OPRECHT. GENIETEN VAN DE KLEINE 
MOMENTEN IN HET LEVEN.” 

In 1859 begon Luigi Moretti zijn ‘fabriek voor bier en ijs’ in Udine. Een 
kalm provincieplaatsje in de regio Friuli tussen Venetië en de Alpen, 
met stadsmuren van steen die de oor-
spronkelijke bewoners in 1350 hadden 
aangelegd. Daarbinnen werd altijd hard 
gewerkt door handelaars en ambacht-
slieden. Luigi Moretti was daarop geen 
uitzondering. Zijn fabriek ging van start 
tijdens de Risorgimento, de periode waarin Italië één staat werd.

De eerste fles Birra Moretti ging in de zomer van 1860 over de toon-
bank. Vandaag de dag zien de flessen er ietsje anders uit, maar de 
smaak en kwaliteit van het bier zijn nagenoeg onveranderd gebleven. 

Birra Moretti staat voor genieten. Genieten van de kleine momenten 
in het leven. Écht genieten, met vrienden en familie. Want het leven 

vier je samen. La vita è bella. De waarden 
van Birra Moretti: authentiek, traditioneel, 
oprecht. Een bron van herkenning waar 
wij onszelf graag mee identificeren. 

Hiernaast geloven wij in keuzes bieden, 
om momenten bij ons nog mooier te maken. Naast uw Heineken 
biertje staat een Birra Moretti, een premium pilsner. Dit geeft u deze 
keuzevrijheid. Meer passend kon deze samenwerking met een mooi 
merk premium pilsner niet zijn. 

Proost!

APELDOORN, DE GEBOORTEGROND VAN MIJN 
OMA, IS SINDS VIER JAAR OOK MIJN THUIS. 

In 2018 werd ik wethouder in deze mooie gemeente, ik ben toen zo 
snel mogelijk hier naartoe verhuisd. Ik kan u zeggen, daar heb ik nog 
geen seconde spijt van gehad. Sterker, in mijn vrienden- en kennissen-
kring sta ik inmiddels bekend als een groot ambassadeur van alles 
wat onze mooie gemeente te bieden heeft. Ik roep constant 
iedereen op om vooral naar het mooie Apeldoorn te komen en al dat 
fijns mee te maken! 

Apeldoorners stellen zich in het algemeen bescheiden op over hun 
stad heb ik gemerkt. Dat is nergens voor nodig. Apeldoorn is een 
prachtige stad, met mooie dorpen en een heerlijk buitengebied. En 
met de Veluwe als achtertuin. Wees daar maar gerust trots op!

           ijn vrouw en ik kozen er ook bewust voor om in het hart van 
de binnenstad te gaan wonen. Op een steenworp afstand van de 
winkels, cafés en restaurants, de bioscoop en het theater. Ik loop 
naar het stadhuis en wandel dan ‘s avonds op m’n gemakje weer 
terug. Ik vind het heerlijk dat ik spontaan kan besluiten om wat te 
gaan drinken en als we geen zin hebben om te koken genieten wij 
ervan om even de stad in te lopen om een hapje te eten. Na een 
intensieve raadsvergadering is het vaste prik om nog een drankje 
te drinken met collega’s. Ook het gemeentebestuur heeft immers 
ontspanning nodig, nietwaar?

Zo ben ik als inwoner van Apeldoorn 
regelmatig te gast in de Apeldoornse 
horeca. Het is natuurlijk een open deur, 
maar ik wil het toch maar weer gezegd 
hebben: daarbij maakt het personeel 
absoluut het verschil. Je merkt het direct als je ergens komt waar 
mensen werken die hart hebben voor hun zaak en voor hun gasten. 
Het zijn de ondernemers, koks, medewerkers in de bediening die 
een uitje tot een beleving maken. Die laten merken dat je welkom 
bent en zorgen ervoor dat je je thuis voelt. Ga maar na. Wat maakt 
dat u graag terug gaat naar een café of restaurant? Een hapje of 
drankje geserveerd door kil en onverschillig personeel? Nee, u 
komt terug voor de ervaring van warmte, gastvrijheid en het 
gevoel van thuiskomen. Dat is niet alleen uitmuntend gastheer- of 
gastvrouwschap, maar ook goed ondernemerschap. 

De horeca is voor mij de plek waar ik mensen ontmoet en de 
gezelligheid opzoek. Ik heb ze dan ook ontzettend gemist in de 
periodes dat de cafés en restaurants dicht waren vanwege de 
coronamaatregelen. De eerste avond dat het weer mocht ben ik 
de heropening gelijk gaan vieren met een biertje in de stad. Maar 
hoe blij ik als inwoner ook ben dat dat allemaal weer kan, als 
wethouder Economie is de opluchting mogelijk nog groter. 

Leuke cafés, goede restaurants en prettige hotels zijn namelijk voor 
een stad een enorm bepalende factor. 
Niet alleen voor de eigen inwoners, maar 
zeker ook voor bezoekers bepaalt de 
horeca voor een groot deel de sfeer van 
een stad. Een koninklijk onthaal, goede 
service, een fijne borrelplank, dat lekkere 
glas wijn, lekker eten en drinken, een 

goed bed. Dat alles zorgt voor levendigheid en gezelligheid in de 
stad. Het draagt allemaal bij aan de uitstraling van een stad waar je 
je thuis voelt. 

Ik ben veel bezig met de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
er een nog mooier aanbod van horecagelegenheden in Apeldoorn 
komt. Aan de andere kant moeten we ook zuinig moeten zijn op 
wat we nu al hebben. Wij als gasten zijn de motor waarop de horeca 
draait en we mogen best dankbaar zijn voor al die mooie momenten 
die ze ons kunnen bezorgen. 

LEUKE CAFÉS, GOEDE RESTAURANTS 
EN PRETTIGE HOTELS ZIJN 

VOOR EEN STAD EEN ENORME 
BEPALENDE FACTOR.

SANDMANN OPTIEK 
GRAAG OOG IN OOG MET JOU!

IN 1977 OPENDE DE AMBITIEUZE 
PIETER SANDMAN MET ZIJN 
VROUW JEANNEKE ‘SANDMANN 
OPTIEK’ AAN DE HOOFDSTRAAT 
IN APELDOORN. 

De plek waar je deze, inmiddels trendsetters als het 
gaat om brillenmode, tot op de dag van vandaag 
nog steeds vindt. Sinds 1999 vormen Paul Mol & 
compagnon Patrick Sterenberg de boegbeelden van 
deze mooie optiek. 

Tot de dag van vandaag vormen de kernwaarden 
van oprichter Pieter Sandman nog steeds het 
fundament van de aanpak; persoonlijke aandacht, 
enthousiasme, kennis, vakmanschap en dat met 
een prachtige collectie monturen. Iets wat de heren 
dagelijks met het hele team uitdragen.

Paul & Patrick zijn hiernaast betrokken binnenstadondernemers. Met het initiatief apeldoornkookt.nl. Hebben de ondernemers Apeldoornse 
horeca een hart onder de riem gestoken in zware tijden. Als iets laat zien dat we met elkaar de binnenstad maken, is het toch dit prachtige 
voorbeeld. Wij bedanken de heren en moedigen een ieder aan deze mooie optiek aan de Hoofdstraat te bezoeken. 

Hoofdstraat 108 l www.sandmannoptiek.nl
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WAT WE VOORAL DOEN IS LUISTEREN
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MOCKTAIL IN A BOTTLE

Gezondheid staat meer dan ooit centraal; minder vet en koolhydraten en (vooral) zuinig met suiker is de trend. 
Lipton Sparked past perfect bij die ontwikkeling. Met een laag suikergehalte en de frisse smaak van groene thee is deze 
‘mocktail in a bottle’ verfrissend lekker en toch laag in calorieën.

Sparked biedt het voordeel van 0.0 in een verfrissend en verrassend jasje. Een frisse, lichte en smaakvolle mocktail op 
basis van Lipton Ice Tea Green, exclusief verkrijgbaar in de horeca. Verras jezelf met deze nieuwe alcoholvrije mix; een 
combinatie met frisse limoen en kruidige munt. Met een citroentje in de flessenhals is de Lipton Sparked de perfecte 
dorstlessende mocktail. 

Studeren voor Drogist leek dan ook een logische stap. Daar kwamen later ook nog Orthomoleculaire Geneeskunde en Medische Basisvakken bij. 
In 2017 nam Brenda de winkel over van haar moeder. Ze gaf de winkel een complete make-over en er kwam een nieuwe naam aan de gevel: 
De Gezonde Zaak. Dit is ook echt het thema wat Brenda in haar gezondheidswinkel voert en wat centraal staat in het persoonlijke advies naar
haar klanten. 

DE GEZONDE ZAAK
Het drogisterijvak is Brenda met de paplepel ingegoten. Haar ouders begonnen een 
drogisterij in 1984. Als klein meisje hielp ze al in de winkel met het afwegen van kruiden 
en snoep: ze was er altijd te vinden.

Brenda: “Mensen kunnen ons wel eens nieuwgierig vinden, omdat we soms aardig 
wat vragen stellen. Dat is vaak nodig om het beste advies te geven en het mooiste 
resultaat te behalen. Sommige verhalen zijn complex, door vragen te stellen, maar 
vooral door te luisteren naar onze klanten, komen wij met onze achtergrond tot 
het juiste advies. Er is niets zo mooi dat wanneer uit terugkoppeling blijkt dat ons 
advies onze klanten geholpen heeft.

Het assortiment is met name gericht op homeopathie, fytotherapie en voedings-
supplementen. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment aan huidverzorging en 
natuurlijke cosmetica en ook een breed en wisselend assortiment aan cadeau- en 
lifestyle artikelen.

Geen tijd om om de winkel te bezoeken? Alle artikelen kunnen ook online worden 
besteld of via WhatsApp©: 06-41822870.

De Gezonde Zaak Apeldoorn  .  Koninginnelaan 97  .  degezondezaakapeldoorn.nl

E n t e r t a i n m e n t
Z a n g e r

Maakt er een
feest van op

 élke locatie!

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
PENSIOENEN
MAKELAARDIJ
... EN MEER.
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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

(055) 844 97 19

IN JE HAAR


