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Mmmmm… winter… heerlijk. Voor velen misschien 
wel de beste, de leukste tijd van het jaar. Met gezellige 
feestdagen, sneeuw (duimen allemaal), de schaatsen 
onder, misschien eindelijk weer eens een Elfsteden-
tocht. Intieme diners en brunches, knapperend haard-
vuur, de familiebanden weer eens aanhalen, goede 
voornemens opschrijven en uitvoeren.

In deze laatste editie van het kalenderjaar 2016, met 
een uitloop naar de eerste maanden van 2017, staat 
deze koude maar o zo knusse periode centraal. En we 
hebben - vinden we zelf - weer een bonte verzameling 
van leuke adressen voor u geselecteerd in de provincies 
Noord-Holland, Flevoland en zelfs een stukje Utrecht 
daarbij.

Veel aandacht in deze editie gaat uit naar twee pit-
toreske plaatsen waar van alles te doen is voor de 
liefhebbers van het Bourgondische. We nemen Schagen 
en omgeving onder de loep en ook Uithoorn en Ouder-
Amstel zetten we flink in het zonnetje. En terecht. U 
moet er maar eens goed voor gaan zitten, of beter nog, 
u moet maar eens de winterjas aantrekken en op pad 
gaan. Echt, u zult er geen spijt van hebben.

Misschien komt u tijdens uw omzwervingen wel plekjes 
tegen die wij nog niet hebben gevonden. Laat u ons 
dat weten, bijvoorbeeld via onze Facebookpagina of 
via info@ardsmedia.nl Dan kunnen wij daar in een vol-
gende editie aandacht aan besteden en andere lezers 
en volgers een plezier doen. 

Wij wensen u veel Bourgondische Belevingen, 
mooie feestdagen en een gezond 2017!  
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In dit nummer onder andere:
- Ambachtelijk werkende koks: Euro-Toques
- Schagen: stad, strand en platteland
- Alles over streek-/regioproducten
- Gastvrij Uithoorn en Ouder-Amstel

Heerlijk eten in het Gooi

Het hele jaar
wisselend keuzemenu

3 Gangen voor  18,50

Cattenhagenstraat 12
1411 CT  |  Naarden

/eetcafehethert
like onze pagina op facebook!

hethert.com
contact@hethert.com

betaalbaar, heerlijk eten!

Reserveren 035 6948055 
of via de site



Pieter Vermeulen Museum
Driehuizerkerkweg 34 d • 1985 EL  Driehuis

www.pietervermeulenmuseum.nl

 geheimenvolBos
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Pieter Vermeulen   Museum

Cafe Middeloo
Driehuizerkerkweg 71
1985 HA Driehuis
Telefoon: 02 55 – 51 81 51
E-mail: info@middeloo.nl

Het ontstaan van Oma’s kamer.
Na de verhuizing in 2005 van Oma naar Huis ter Hagen moest 
er iets gebeuren met de woning. Na weer een grote verbouwing 
hebben wij een leuke ruimte 
gecreeerd voor 40 tot 50 personen
om heerlijk een verjaardag, receptie 
of ander feest te vieren.
Ook wordt deze ruimte gebruikt voor 
condoleances, broodtafel en 
natuurlijk een etentje in buffet vorm 
(vanaf +/- 25 pers.)

Het Pieter Vermeulen Museum is een kindvriendelijk 
museum waar altijd leuke doe- en ontdektentoon-
stellingen te zien zijn. In november en december is 
daarnaast de tentoonstelling ‘Kerstgroen’ bewonderen. 
Maak kennis de oorsprong en symboliek van de de-
cember-feesten als het Midwinter-feest, Sinterklaas en  
Kerst. Wie de expositie bezoekt komt te weten welke 
bomen en planten we nu nog gebruiken en hoe dat is 
ontstaan. Zo gebruikten de Noormannen de maretak 
(mistletoe) om vrede te sluiten terwijl we er vandaag de 
dag onder kussen.

E-mail: info@pieter-vermeulen-museum.nl
www.pieter-vermeulen-museum.nl
Openingstijden: wo, vrij, zo: 13.00 - 17.00 uur. 
Tijdens schoolvakanties: di t/m vrij en zo: 13.00 - 17.00 
uur
Groepen op afspraak. Feestdagen gesloten.
Tarieven: Volwassenen: € 3,-. 
Kinderen (3 t/m 12 jr):  € 2,50. 65+ en CJP: € 2,50. 
Museumkaart: gratis

Schoklandroute (10 kilometer)

Wandeling: 

Vele verschillende soorten bonbons en andere 
chocolade-artikelen, ambachtelijk bereid met 
verse Texelse schapenmelk. U proeft het eiland in 
onze lekkernijen. Ook voor de feestdagen bent u 
bij ons aan het meest 
smakelijke adres. 

www.chocolaterie-smidt.nl
info@chocolaterie-smidt.nl 
06 - 223 76 222

De Schoklandroute is een wandeling over het oude 
eiland van Schokland, de route gaat grotendeels 
over verharde paden en paden van schelpengruis.

De wandeling begint bij het museumdorp aan de 
N352 (Nagele/Ens) in de Noordoostpolder waar 
volop parkeergelegenheid is. De gehele route wordt 
niet aangegeven, maar is niet te missen. Langs het 
museum volgt u het verharde pad dat grotendeels de 
omtrek van het voormalige eiland volgt.

Via de terp Middelbuurt, waarop de kerk, het museum 
en nog een paar oude huizen zijn gelegen, gaat het 
pad naar de terp Zuiderbuurt. Hier staat een voorbeeld 
van een vroegere gezinswoning en even verderop 
komen we bij de ruïne van de oude kerk. Op het 
zuidelijkste puntje van het eiland ligt de Vuurplaats,de 
fundering van de oude vuurtoren van het voormalige 
eiland Schokland, en ernaast staat een moderne 
uitkijktoren.
Aan de westkant van het eiland ligt in een zeer bosrijk 
gebied de gesteentetuin, een tuin vol gegroepeerde 
zwerfkeien uit de ijstijd.
Op de noordkant van Schokland vinden we het oude 
Emmeloord met de voormalige oude haven. Hier staan 
nog 2 oude havengebou-
wen en deze haven heeft 
nog dienst gedaan tot 
de drooglegging van de 
Noordoostpolder.

Bron: www.voetstappen.nl



Jan Makkes, een gedreven   kunstenaar

”Zijn leven was   wonderlijk, maar zijn werk nog meer”

Excentriek, uniek, mystiek, gepassioneerd… woorden die 
van toepassing zijn op de in 1999 overleden kunstenaar 
Jan Makkes. Beroemd en geliefd op mondiaal niveau, ook 
gezien zijn vele ontmoetingen met de groten der aarde: 
de Paus, Koning Hoessein van Jordanië, John F. Kennedy, 
Michail Gorbatsjov, om er maar een paar te noemen.  

De kunstwerken van Jan Makkes vertonen een grote verschei-
denheid: bloeiende boomgaarden, oude dorpjes, kleurrijke 
landschappen, haventjes, stadsgezichten, kerkinterieurs en 
zijn geliefde bloemen.

Zijn werk is te bewonderen in de Museumboerderij in Velser-
broek die terecht zijn naam draagt. 

De traditionele Kersttentoonstelling loopt van  zaterdag 10 
december 2016 tot en met zondag 1 januari 2017. U kunt 
er onder andere olieverfschilderijen, gouaches, aquarellen, 
pastels, tekeningen bewonderen. Openingstijden: van 11:00 
tot 18:00 uur. 

Museumboerderij Jan Makkes, 
Hofgeesterweg 22A, 1991 AD Velserbroek, 
023 - 537 6227, 
www.museumboerderij-janmakkes.nl 6 7



Leven en werken op een oud binnenvaartschip

Het museum is gevestigd in het voormalige stoomgemaal “Vier Noorder Koggen” aan het 
IJsselmeer. Het stoomgemaal is bijna 150 jaar oud en werkt nog steeds!

Het museum houdt de geschiedenis van zowel het gemaal de “Vier Noorder Koggen” 
alsmede de ontwikkeling en betekenis van stoommachines levend. De originele pompen 
en een groot aantal prachtige machines, die bijna allemaal op stoom kunnen draaien, 
geven een mooi tijdsbeeld weer. Stoom was belangrijk en stoom is belangrijk in ons 
dagelijks leven.

Een belangrijk onderdeel van het museum is de oorspronkelijke installatie. De indrukwek-
kende centrifugaal pomp en zijn aandrijving geven een fantastisch beeld waartoe men 
ruim 100 jaar geleden al in staat was. De stoommachine die de aanleiding was van 
de grote Industriële Revolutie is heden ten dage vervangen door andere meer efficiënte 
krachtbronnen. In het museum restaureren en bewaren wij een scala aan machines uit dit 
stoomverleden. Zonder hun indrukwekkende kracht en prestaties waren wij niet gekomen 
waar we nu zijn. In en om het museum kunt u vele machines bewonderen en op gezette 
tijden kunt u zelf aanschouwen hoe de machines werken.

Het Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik, T: 0227- 544 732
www.stoommachinemuseum.nl

Een plek vol verwondering!

EMOEWEG 4 - 8218 PC LELYSTAD - WWW.FLANTUAS.NL

 STREEKPRODUCTEN

CULINAIR GENIETEN VAN PURE POLDERPASSIE

FLANTUAS-6003.indd   1 07-12-16   09:56

De Museumhaven Vreeswijk, de historische haven in 
de Vaartse Rijn, is onderdeel van het museum, er zijn 
prachtige schepen te zien! Tijdens evenementen is het 
Theehuys, met binnen- en buitenterras aan het water, 
geopend voor een gezellig hapje en een drankje. 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan kijken! 
De Museumwerf Vreeswijk vindt u aan de 
Wierselaan 113, 3433 ZS Nieuwegein. 

Meer informatie vindt u op www.museumwerf.nl

Had u altijd al eens willen weten hoe het was om te 
leven en te werken aan boord van een oud binnen-
vaartschip? Bent u nieuwsgierig naar wat er komt 
kijken bij het onderhoud of de restauratie van een 
historisch schip? Kom dan langs bij de Museumwerf 
Vreeswijk in Nieuwegein!

De Museumwerf Vreeswijk is een gezellig binnenvaart-
museum met een werkende ambachtelijke scheeps-
werf.  Er zijn binnen- en buitenexposities waar van 
alles te ontdekken is over de historische binnenvaart. 
Voor kinderen zijn er exhibits waarbij ze spelenderwijs 
ervaren hoe er werd gewerkt aan boord van een schip 
of op een scheepswerf. 

9
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Het Weeshuis is een prachtig 16e eeuws pand in Monnic-
kendam. Een locatie met geschiedenis. Veel kinderen heb-
ben hier hun thuis gehad in de 18e en 19e eeuw.

Momenteel huist  in dit monumentale pand een theeschen-
kerij, waar heerlijke thee, koffie, huisgemaakte appeltaart 
en de lekkerste broodjes worden geserveerd. Een ambach-
telijk gedeelte met  touwslagerij, een glasatelier, een houta-
telier, waar de mooiste producten worden vervaardigd. Het 
Weeshuis, onderdeel van Philadelphia Zorg, is een dagbe-
stedingsproject voor mensen met een beperking.
Tevens beschikt het Weeshuis over vier zalen voor uw bij-
eenkomst of vergadering.

Sferen van toen herleven en moderne faciliteiten zorgen 
ervoor dat u zich thuis bij ons voelt bij Weeshuis Monnic-
kendam, Weezenland 16, 1141 BN Monnickendam, 
0299 - 653 642, www.weeshuismonnickendam.nl

Ingrediënten

Voor 2 personen
135 ml karnemelk
85 gram bloem
5 gr bakpoeder
1 ei
1 zakje vanillesuiker
20 gr suiker
snufje zout
150 gram blauwe bessen
zonnebloemolie

Luchtige blueberry pancakes

Zo maak je het
•  Voor het beslag meng je eerst de karnemelk met de suiker 

en vanillesuiker in een grote kom. Daarna vermeng je de 
bakpoeder met de bloem en roer je deze mix vervolgens door 
de karnemelk met suiker heen. Roer vervolgens het ei door 
het beslag. Voeg als laatst het zout toe en roer alles nog even 
goed door tot het beslag mooi glad is.

•  Dan is het tijd om te bakken! Zorg dat je de blauwe bessen 
hebt gewassen en dat je er goed bij kunt, zodat je ze snel bij 
de pancakes in de pan kunt doen zodra het nodig is

.
•  Doe een klein beetje olie of boter in een koekenpan of pan-

nenkoekenpan. Giet vervolgens het beslag in het midden van 
de pan. Dit beslag loopt nog een beetje uit, dus let op hoeveel 
je erin gooit!

 Zodra je het beslag in de pan hebt gegoten leg je de blauwe 
bessen erin. Laat de pancake bakken tot het beslag er droog 
uitziet en er luchtgaatjes zichtbaar worden. Je zult zien dat 
de blauwe bessen nu al bijna helemaal ‘onder staan’ in de 
pancake. Draai de pancake om en laat ‘m nog ongeveer 30 
seconden bakken. Klaar!

•  De blueberry pancakes worden in Amerika vaak gegeten met 
maple syrup (ahorn siroop). Wij hebben dat ook geprobeerd en 
vonden het heerlijk. Andere mogelijkheden zijn honing, stroop, 
poedersuiker, griekse yoghurt, of lekker vers fruit zoals banaan, 
frambozen en bramen. Uiteraard kun je ze ook gewoon ‘natu-
rel’ eten, aangezien er al heerlijke blauwe bessen in zitten.

In het 110 jaar oude kaaspakhuis aan de Oude 
Rijn in Woerden rijpen de kazen zoals vroeger. 
De ruimten worden geventileerd met luiken en de 
kazen worden wekelijks met de hand gepoetst.
 
Er heerst een bijzonder microklimaat waar de natuurlijke 
wisselingen van temperatuur en luchtvochtigheid de rij-
ping versnellen en vertragen. Zo vormt zich in de loop van 
de tijd een complexe smaak met een bijzonder aroma en 
geur. De kazen verliezen tijdens het rijpingsproces 
veel gewicht maar blijven desondanks smeuïg.
 
In het Proeflokaal in het kaaspakhuis in Woerden kunt u 
zelf de smaak, de geur en de hoedanigheden proeven en 
beoordelen onder leiding van een ervaren proefmeester. 
Een kaasproeverij duurt ca. 1,5 uur.

Aanmelden via diana@wijngaardkaas.nl 
of via www.reypenaer.nl.

Proeverij van de fijnste kazen uit Nederland.



Oliemolenhof 90 
3812 BP - Amersfoort. 
www.hetlokaal.nl
06 2144 9785 
info@hetlokaal.nl

Het Lokaal. Puur, lekker, vers in hartje Amersfoort. Een podium voor 
producten uit de streek. Koop groenten, fruit, vlees, vis, brood, zuivel, bier, 
wijn, frisdrank en delicatessen in het Verslokaal. Geniet van een hapje en 
drankje, volg een workshop of vergader in ons Proeflokaal. Een compleet 
aanbod voor de dagelijkse boodschappen, maar ook voor de broodnodige 
ontspanning.

Het Verslokaal: Rechtstreeks van het land
Het Verslokaal staat vol pure producten. Al deze (bij voorkeur biologische) 
producten komen rechtstreeks van boeren en producenten in een straal 
van 50 kilometer rondom Amersfoort. Een korte, transparante keten met 
een prijsvoordeel voor zowel de boer als voor jou. De prijzen van onze 
groenten en fruit zijn bijna altijd lager dan het biologische aanbod in de 
supermarkt. Bij alle producten vertellen we je graag waar ze vandaan 
komen of zelfs wie het produceert.

Kijken en leren in Het Leslokaal
Brood, koffie, chocolade en bier worden live in Het Lokaal geprodu-

Het Lokaal: 
podium voor producten uit de streek

ceerd. Elsenburg Broodmaker bakt puur brood op basis van 
zuurdesem. Boot Koffie brandt in Het Lokaal een speciale 
koffiemelange. Dr. Chocolate tovert met chocolade. Eric’s Beer 
Craft brouwt bier, lokaler kan je biertje niet zijn. Zij organiseren 
ook workshops in ‘Het Leslokaal’ en geven met passie hun 
ambacht door voor  thuis.

Het Proeflokaal: eten, drinken, inspireren
In het Proeflokaal kun je terecht voor ontbijt, lunch en thema-
diners. Bij mooi weer zit je de hele dag in de zon op ons ruime 
terras. Uiteraard werken we in de keuken alleen met onze 
eigen producten. Onze kok geeft graag zijn recepten door. 
Smaakt het? Koop de ingrediënten en maak thuis indruk met 
een heerlijk streekgerecht!

Het Lokaal is een heerlijke werkplek (gratis WiFi), maar ook 
te reserveren voor vergaderingen en (bedrijfs)feesten. Onze 
zitkuil leent zich uitstekend voor presentaties.

Kom langs!
Het Lokaal is open van dinsdag t/m zondag. Op onze website 
www.hetlokaal.nl staan de actuele openingstijden.

Duik in de zee bij Ecomare

Ecomare is een veelzijdig natuurcentrum op Texel. 
Je ziet er zeehonden, bruinvissen, vissen en andere 
zeedieren. Daarnaast zijn er tentoonstellingen over 
de natuur van de wadden en de zee.

Zeehonden van dichtbij
Nergens kom je zó dichtbij zeehonden als in Ecomare. 
Soms klimmen de dieren van de vaste groep zelfs op 
de rand van hun bassin, naast de bezoekers! De zee-
honden worden om 11.30 en 15.30 uur gevoerd. In de 
opvang worden zieke dieren verzorgd en pups die hun 
moeder zijn kwijtgeraakt. Deze dieren worden na een 
aantal maanden weer vrijgelaten in de Waddenzee.

Bijzonder: bruinvissen
Bruinvissen zijn de kleinste walvissen die er bestaan. 
Ze zwemmen in onze Noordzee, maar je ziet ze bijna 
nooit. Bij Ecomare kun je ze niet alleen heel goed zien; 
je kunt er zelfs mee spelen. Ze maken graag contact via 
de onderwaterramen. Om 10.30 en 13.30 uur worden ze 
gevoerd en zie je hoe ze opdrachtjes van de dierverzor-
ger uitvoeren.

Een spetterend dagje uit
In het zeeaquarium ontdek je wat er allemaal leeft 
in onze zee. In grote, open aquaria zijn verschillende 
leefgebieden nagebootst. In de Walviszaal hangen de 
imposante skeletten van op Texel gestrande zeereuzen. 
Een bezoek aan Ecomare is leuk en informatief voor 
alle leeftijden.

www.ecomare.nl
13



Koken met zeewier
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In Nederland zien we de laatste jaren steeds meer belang-
stelling voor zeewier. De vraag naar voedsel in de wereld 
stijgt. Alle wetenschappelijke en industriële organisaties, 
die bij voeding betrokken zijn, investeren in zeewier 
onderzoek. Voedingsexperts vragen zich af hoe je, met de 
gebruikelijke manier van voedsel produceren, van granen, 
groenten, vlees en vis, de wereld in de toekomst kan blijven 
voeden.

De grote vraag is: hoe kom je aan genoeg eiwitten, koolhydra-
ten, vetten en mineralen op een duurzame manier, zonder dat 
natuur en dampkring gaan kraken in hun voegen.
Zeewier lijkt hiervoor de oplossing, door haar snelle groei, 
hoge opbrengsten en geringe milieubelasting.
De omschakeling naar zeewierproductie kan je vergelijken 
met de omschakeling van fossiele brandstoffen naar wind- en 
zonne-energie.

Een klein bedrijf maakt zich met het merk Atlantica in Neder-
land al bijna 25 jaar sterk voor zeewier in fijne en smakelijke 
gerechten. 
Atlantica brengt 17 producten verse zeewier. Volgend jaar 21. 
Allemaal verse producten, waarin hoge voedingswaarde en 

gastronomische eigenschappen van zeewier optimaal tot hun 
recht komen. De boodschap van Atlantica is: zeewier is gezond 
en lekker en verrijkt elk gerecht, als je met versproducten 
werkt en als je de juiste bereidingen toepast. Dat kan je zien en 
proeven in de Atlantica producten. Want zeewier voegt iets toe 
aan een gerecht, dat er voorheen nooit was. Zeewier is geen 
groente, zoals je sommige chefs wel een hoort beweren. Maar 
je kan ze wel met de bestaande kooktechnieken bereiden.
Om dat te bewijzen zie je hiernaast een paar gerechten, waarin 
zeewier de smaak bepaalt.
Ook zijn er nieuwsbrieven, facebook en twitter pagina’s 
waarop regelmatig foto’s en recepten verschijnen en komt er 
volgend jaar een website “ kokenmetzeewier.nl “.

Voor de nieuwsbrieven kun je je in-

schrijven via www.atlanticazeewier.nl

Atlantica producten worden op 

aanvraag gedemonstreerd. Je kan 

ze vinden in de betere Ekoplaza, 

Estafette en Natuurwinkels en bij de 

vestigingen van HANOS en SLIGRO.

Contact met 
Historische Moestuin
Adres:
Historische Moestuin
Driebergsestraatweg 44, 
3941 ZX Doorn, 
0343 - 52 6961



Heerlijk uit eten in een authentieke Westfriese sfeer!
*Sfeervol *Kindvriendelijk *Nostalgisch *Betaalbaar

*Terrassen *Ruime parkeergelegenheid *Open Haard

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur
Westerblokker 171 - 1695AE Blokker - Tel: (0229)232679 - www.nadorst.nl

ARDS Media / de Bourgondische Beleving 
ondersteunt Stichting de Parabool.
5,00 euro van elke adverteerder gaat 
rechtstreeks naar deze stichting.
Kijk ook eens op hun website: 
www.deparabool.nl

Stoofpot met wintergroenten

17

Voor 4 personen.
Bereidingstijd circa 30 minuten, gaartijd 2 tot 2,5 uur.

Ingrediënten

* 750 g rib- en runderlappen
* 2 eetlepels grove mosterd
* 50 g boter
* 2 teentjes knoflook, in plakjes
* 1 knolselderij, in blokjes
* 2 winterwortels, in plakjes
* 1 vleesbouillontablet
* 1 flesje bier, op kamertemperatuur
* 4 vastkokende aardappels, in stukken
* 2 dunne preien, in stukken
* 3 takjes selderij, grofgehakt

Bereidingswijze

Het vlees in grove stukken snijden en omscheppen met 
mosterd, zout en peper. In de braadpan boter verhitten 
en het vlees in 5 minuten rondom bruinbakken. Knoflook, 
knolselderij en winterpeen toevoegen en al omscheppend 
3 minuten meebakken. Vleesbouillontablet boven de pan 
verkruimelen. Bier en 200 ml warm water bij het vlees 
schenken. Vocht aan de kook brengen, vuur laag zetten 
en vlees met deksel op pan in 2 – 2,5 uur laten gaarsto-
ven. Vlees regelmatig omscheppen, halverwege de stoof-
tijd aardappel en prei toevoegen. Stoofpot op smaak 
brengen met zout en peper en bestrooien met selderij.

Tip: heel lekker met aardappelpuree en wortelsalade.



De smaak van vers in 
Flevoland en Noord-Holland

Vers en gezond voedsel staat volop in de belangstelling. 
Zien wat je eet en weten wat je proeft is het uitgangs-
punt van de consument van vandaag. Producenten zet-
ten zich in om met passie en ondernemerschap de fijnste 
producten aan onze inkopen toe te voegen. Zo dichtbij 
als mogelijk en in harmonie met de natuur.  En  natuurlijk 
met een eigentijds verhaal door de agro-ondernemer. 

De website regioproduct.nl maakt inzichtelijk  waar en 
welke producten te koop zijn in Nederland. Samen met on-
dernemers ontdekken klanten en consumenten welk eten 
in de regio wordt geoogst, gegeten en geserveerd.  
In Nederland is een veelzijdig en duurzaam geteeld produc-
tenassortiment aan groenten, vlees, vis, fruit en zuivel be-
schikbaar. Op Regioproduct.nl staan al meer dan 50 soorten 
producten verzameld die door meer dan 300 producenten 
worden geteeld. Het eten is vers van eigen bodem, goed 
van smaak, streekeigen en een eerlijke prijs voor iedereen 
is van belang. 

Het meeste eten is te koop via de supermarkt, buurt-en 
boerderijwinkels, ophaalpunten, de weekmarkt in dorp of 
stad, of persoonlijk thuisbezorgd via webshops besteld.
Ook ontstaan er steeds meer combinaties van activiteiten, 
die voedsel en onze eetgewoonten als uitgangspunt ne-
men. Zo combineert de boerderijwinkel met de kookstudio. 
Of biedt de vleesveehouder verschillende soorten vriesvers 
vlees aan van de koe, het varken en de kip.
Korte ketens realiseren staat flink in de belangstelling. 
Iedereen kent de bekende uitspraken zoals van ‘gras naar 
glas’ , van ‘boer tot bord’ of van ‘grond tot mond’. En inno-
vatieve verpakkingen helpen hierbij zoals met recyclebare 
coolpacks in combinatie met een geïsoleerde kartonnen 

doos. In Noord-Holland (Langedijk) telen de boeren al 
meer dan een eeuw diverse kolen door een combinatie van 
zeelucht, vocht en watervasthoudende kleigrond. 
Op regioproduct.nl/Noord-Holland vindt u de ZeeVerse 
Vismarkt Wieringen, Hemmes Blauwe Bessen (Breezand), 
Jamenzo (Oosterblokker) en Vriend Aardbeien (Benning-
broek).
In Lelystad koopt u heerlijke polderknoflook van Flevo-
landse bodem. Op Hoekstra fruitbedrijf in Luttelgeest vindt 
u de grootste kersenboomgaard in de Noord Oost Polder 
van Noord-Nederland.  

Meer informatie: Ineke Lemmen, founder Regioproductwww.regioproduct.nl
www.facebook.com/regioproductwww.foodculture.nl 

foto: Ineke Lemmen19

Chocolaterie Knusz: de leukste en gezelligste cadeauwinkel van Almere

Marktstraat 26
1354 LG Almere Haven.
Tel.: 06 - 206 88 518 en 06 – 313 96 549
info@knusz.nl – www.knusz.nl 
www.facebook.com/chocolaterieknusz/

Naast ambachtelijk gemaakte bonbons, chocolade, koffie en losse thee is 
Chocolaterie Knusz gespecialiseerd in het maken van kadopakketten voor 
elk budget.
De eigenaars Wilma Riebel en Linda van Rooijen hebben een voorliefde 
voor Italië en oriënteren zich steeds meer op Italiaanse lekkernijen, zoals 
noga, Dolci Baci koeken (glutenvrij) en Italiaanse chocolade van Venchi.
Ook voor een feestelijke fles prosecco bent u bij ons aan het juiste adres. 
Dit alles mooi ingepakt met linten en strikken.
Tevens is het mogelijk om een kopje koffie of thee te drinken, natuurlijk 
geserveerd met wat lekkers erbij. Theedrinkers kunnen kiezen uit diverse 
soorten verse thee, die veranderen met het seizoen

Kom gezellig lunchen in Dronten bij Lunchroom de Pionier
In het centrum van Dronten vindt u onze lunchroom in de over-
dekte passage. Dagelijks kunt u bij ons terecht voor een gezellig 
kopje koffie met gebak of een heerlijk belegd broodje. Met onze 
specialiteit van verschillende soorten koffie en thee en diverse 
kranten en tijdschriften kan iedereen bij de Pionier gezellig 
komen lunchen in Dronten tijdens het winkelen.

Onze lunchroom is al sinds 2010 de woonkamer van Dronten! 
Wij serveren u ovenverse belegde broodjes en eigen huisge-
maakte soep, salades, uitsmijters, omeletten, warme maaltijden 
en diverse snacks. Ook hebben wij diverse frietschotels. Bij ons 
staat kwaliteit voorop. Alle ingrediënten voor onze lunch worden 
dan ook met verse ingrediënten en met zorg voor u bereid.

De woonkamer van het centrum

Lunchroom De Pionier - De Redepassage 18 - 8254KD Dronten - 0321-701241



PANNENKOEKENHUIS
ZEEWOLDE

WWW.PANNENKOEKENHUISZEEWOLDE.NL
036-522 33 44

Pannenkoeken en meer...

Pannenkoekenhuis Zeewolde heeft zoveel méér te bieden 
aan haar gasten. Een uitgebreide kaart met een grote 
diversiteit aan hoofd- en nagerechten. En heeft u geen tijd 
om rustig plaats te nemen, dan kunt u aan de achterkant 
van ons restaurant ook een heerlijke maaltijd afhalen bij 
onze RIBS & WINGS.

Ons devies: lekker eten tegen een eerlijke prijs.
Wij verwelkomen u graag als onze gast, 
óók in ons knusse hotel!

Pannenkoekenhuis/Hotel Zeewolde, 
Horsterplein 30/32, 3891 ES Zeewolde. 
Telefoon 036 – 522 79 97 en 036 – 522 33 34.
www.pannenkoekenhuiszeewolde.nl 
www.hotelzeewolde.com 
www.facebook.com/pannenkoekenhuiszeewolde.nl/  
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Restaurant Vork&Mes
Paviljoenlaan 1, Hoofddorp

Tel.: 023 5572963, www.vorkenmes.nl

Bijzonder lunchen of dineren
Gevestigd in de Hydrapier van Asymptote 
Architects uit New York vindt u ons restaurant in 
Hoofddorp waar  van het voorjaar tot het najaar 
een waterval stroomt over het dak, die spec-
taculair naar beneden valt bij de entree.  Hier 
kunt u genieten van een wijds uitzicht over het 
Haarlemmermeerse bos en het meer en bent u 
omringd door onze moestuin.

We streven naar de 
beste ingrediënten uit 
onze eigen tuinen en 
kwekerij, vis van duur-
zame visserij en vlees 
van lokale producenten. 
Hier laten wij u graag 
het mooiste proeven 
aan wat ons land te bie-
den heeft. Verser dan 

vers, direct van het land, authentiek en eigenwijs 
maar altijd natuurlijk.

Is het mogelijk lekker te koken met groenten in 
de hoofdrol? Jonathan Karpathios, chef van 
restaurant Vork en Mes in Hoofddorp is ervan 
overtuigd.

Sinds 2007 kookt Karpathios hier met biologische, 
lokale, en seizoensgebonden producten. Geteeld in 
zijn eigen kas; in de moestuin bij het restaurant of in de 
tuinen van de tuinvrouw die hij in dienst heeft, en van wie 
hij boerenkool en abc-kruid leerde verbouwen. “Ik heb 
twintig jaar in sterrenkeukens gewerkt,” zegt Karpathios, 
“maar pas sinds ik zelf groenten teel, begrijp ik hoe smaak 
begint.

“Afgelopen jaar wonnen we de Green Gaya Award voor meest duurzame 
restaurant van Nederland, daar zijn we natuurlijk enorm trots op. 
Kwaliteit begint voor mij bij de bodem, want voedingswaarde begint bij 

een gezonde bodem die niet bespoten 
wordt. Maar mijn eten moet bovenal lekker 
zijn, het grootste compliment krijg ik van 
fervente vleeseters, wanneer ze bij mij 
de deur uit gaan en zeggen dat ze grote 
hoeveelheden vlees of vis niet gemist 
hebben”.  

Lekker koken met groentenNieuw in onze webshop!

Kleurrijke en originele producten, 
ontworpen door onze kleurmeesters.
 
Neem gauw een kijkje op onze 
webshop en geef jezelf of een ander 
een portie kleur cadeau!

www.webshopdeparabool.nl                  www.deparabool.nl

voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking
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Het oude gemeentehuis in Uithoorn
Geniet aan de Amstel is gevestigd in het oude gemeentehuis. Een 
prachtig monumentaal pand, gebouwd in 1936 waarvan veel originele 
elementen behouden zijn gebleven. Bijvoorbeeld de prachtige glas 
in lood deuren bij binnenkomst in het restaurant. Wij serveren onze 
gerechten op hand gemaakte planken. Op deze planken serveren we 
een selectie van kleine gerechtjes die samen een voor-, hoofd- of 
nagerecht vormen. 
Ons menu en de prijzen kunt u vinden op 
www.genietaandeamstel.nl
Geniet aan de Amstel, Marktplein 2a, 
1421 AC Uithoorn, Tel.: 0297 763488

Grande Brasserie 
Sjiek aan de Amstel in Uithoorn

Grande Brasserie Sjiek aan de Amstel ligt aan de mooie boulevard in het 
centrum. U kunt bij ons 7 dagen per week terecht voor een (h)eerlijke kop 
koffie met taart van Zoete Zonde, een (zaken)lunch, een heerlijk diner of ge-
woon een gezellige (bedrijfs)borrel. Wij houden van mooie gerechten met 
duurzame en waar mogelijk biologische seizoensproducten.
Kijk op de website voor culinaire en/of muzikale evenementen! 
Grande Brasserie Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11, 1421 AC Uithoorn, 
www.sjiekaandeamstel.nl

De Wijnschuur 
De Wijnschuur voert een gevarieerd assortiment met ruim 800 wijnen van 
over de hele wereld. Een selectie van onze wijnen, waaronder veel eigen 
import, is online te bestellen op www.DeWijnschuurWebshop.nl. Zowel 
online als in de winkel hebben wij op alle wijnen: 12 halen 10 betalen! 
Wij verwelkomen u graag in onze winkel voor wijn & spijs advies en rela-
tiegeschenken op maat. Meer informatie en onze extra openingstijden in 
december vindt u op www.DeWijnschuur.nl. 
Ontdek, proef en geniet bij De Wijnschuur! 
Amsteldijk Zuid 180 d, 1188 VN  Nes aan de Amstel, tel.: 0297 58 26 11

Gastvrij Uithoorn  en Ouder-Amstel

B&B Logeren aan de Amstel: rust, ruimte & privacy
De uitgelezen plek voor genieters. U heeft ruim 70 m2 wooncomfort tot uw beschikking 
voor maximaal 4 personen, in een vrijstaand huis naast dat van de eigenaresse. U hoeft 
de ruimte nooit te delen met vreemden, ook niet als u alleen in de B&B verblijft. Ideaal 
voor zakelijke gasten. Voor een paar nachten of als u op doorreis bent (Schiphol 17 
km). Gratis parkeren en WiFi. U kunt ongestoord nog wat werken en uitstekend dineren 
in een van de vele goede restaurants in de omgeving. Om vervolgens te genieten van 
een verkwikkende nachtrust en een heerlijk ontbijt, zodat u weer fit aan uw zakelijke 
verplichtingen kunt voldoen. 
Amsteldijk Zuid 193, 1188 VN Nes aan de Amstel, Tel.: 06 54 650 390
www.logerenaandeamstel.nl

Pizzeria Il Pappagallo
Wij willen eer van ons werk. Daarom maken we de beste 
pizza’s, de mooiste pasta’s en gebruiken we verse groenten. 
We nemen alleen genoegen met eersteklas ingrediënten: 
bloem, tomaten, mozzarella, hout voor de oven. Toch kunnen 
wij de pizza’s niet veel duurder maken - mensen begrijpen 
niet dat je voor kwaliteit moet betalen. 
Koningin Julianalaan 22, 1421 AH Uithoorn 
Tel.: 0297 - 53 48 37, www.ilpappagallo.nl



Cultuur, historie en culinair genieten in 
Ouderkerk aan de Amstel

Ouderkerk aan de Amstel verbindt het drukke Am-
sterdam met het Groene Hart.  Wie vanuit Amsterdam 
de Amstel volgt, komt aan in het pittoreske dorp 
Ouderkerk aan de Amstel. Van daaruit kunt u genieten 
van de natuur, het goed bewaarde cultureel erfgoed in 
de dorpskern en het culinair aanbod in het dorp en aan 
de Amstelzijde. 

In het dorp vindt u het Historisch Museum Ouder-Amstel. 
Dit is de spin in het web voor de bezoeker die geïnteres-
seerd is in het goed bewaarde cultureel erfgoed. In het 
museum vindt u informatie over de historische wandelin-
gen door het dorp. Een andere trekpleisters van Ouder-
kerk aan de Amstel is de Portugees-Joodse begraafplaats 
Beth Haim. De begraafplaats, met ongeveer 28.000 
graven, het Vegahuis (de bewaarderwoning) en het Rode-
amentoshuis is een monumentaal complex dat al 400 jaar 
oud is en in oorspronkelijke staat is gebleven. Het is de 
oudste nog in functie zijnde Joodse begraafplaats van het 
westelijke halfrond. 

Voor natuurliefhebbers is Ouderkerk aan de Amstel een 
ideale uitvalbasis. Vanuit Ouderkerk kunt u het welbeken-
de ‘Rondje Ronde Hoep” fietsen of een andere wandeling 
of fietstocht in het Amstelland beginnen. 

Wie na een cultureel bezoek of een dagje 
weg in de natuur nog wil nagenieten, kan 
terecht bij de diverse horecagelegenhe-
den. Rondom het centrale plein in het 
dorp, ’t Kampje, en aan de Amstelzijde 
vindt u verscheidenheid aan  culinaire 
restaurants. 27

Veelzijdig Uithoorn

De oorspronkelijke, middeleeuwse naam van Uithoorn is 
Ute Hoirne en betekent ‘uithoek’. Tegenwoordig is Uithoorn 
prima bereikbaar maar nog steeds een bijzondere ‘uithoek’ 
van onze hoofdstad. Direct aan de rivier de Amstel, zowel 
vlakbij Amsterdam als het Groene Hart. 

Voor liefhebbers van cultuur en natuur is Gemeente Uithoorn 
de perfecte plek voor een dagje uit. Bij het toeristisch 
overstappunt bij Fort aan de Drecht kun je parkeren en is 
het startpunt voor verschillende reactieve routes. De Forten 
Route brengt je te voet langs de forten aan de Drecht en bij De 
Kwakel. Beide maken deel uit van de Stelling van Amsterdam 
en staan op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Er zijn ook 
verschillende bewegwijzerde fietsroutes aangegeven die je 
de vele gezichten van Uithoorn laten zien. Ook een boottocht 
per sloep over de Amstel behoort tot de mogelijkheden. In 
Uithoorn is ook een jacht- en passantenhaven en boodschap-
pensteiger te vinden voor pleziervaarders. 
 
Er zijn ook  ideale activiteiten voor groepen. De Hansje Brinker 
Experience laat je het hedendaagse polderlandschap rondom          

De Kwakel beleven onder begeleiding van een ras-
echte polderbewoner. Van een bezoek aan de hy-

permoderne, kleurrijke kassencomplexen 
tot aan een rondgang over de Stel-

lingdijk behoren tot deze experi-
ence. Verder biedt Poldersport 

de Kwakel leuke activiteiten, zoals boerengolf, een zeskamp, 
boerenlunch en een kanotocht door de poldersloten. 

Wanneer je na een actieve dag stevige trek hebt,  of culinair 
wilt genieten, zit je in Uithoorn goed. 
Bij bierbrouwerij en destilleerderij De Schans in Uithoorn kun 
je de beste Jenevers en ambachtelijke gebrouwen bier uit Uit-
hoorn proeven en kopen. Aan de Amstelzijde, waar recent een 
mooie wandelpromenade is gerealiseerd, zijn vele restaurants 
en gezellige terrasjes te vinden. 
Als je na een dag nog geen genoeg hebt van Uithoorn kun je 
terecht in een van de hotels, zoals het historische Rechthuis 
aan de Amstel. 
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Restaurant De Oude Smidse
U kunt bij ons terecht voor een heerlijke lunch of diner. Maar 
natuurlijk ook voor een borrel, receptie, partij, high tea of ge-
woon even lekker een kop koffie met appeltaart.

Restaurant De Oude Smidse
Lekker aan de Amstel
Achterdijk 2 - 4, 1191 JK 
Ouderkerk aan de Amstel
T 020 4961262   www.deoudesmidse.nl

Gastvrij Uithoorn  en Ouder-Amstel

Restaurant  La Musette
In 1987 zochten Peter ter Wee en Karin Amsen een naam voor hun res-
taurant en zochten in het Franse woordenboek naar de betekenis van 
knapzak. Dit is La Musette. Vervolgens keken ze in het Frans-Nederlandse 
woordenboek naar andere betekenissen en vonden: schafttrommeltje, 
lunchpakketje, voederzak en doedelzak.
Peter en Karin kozen voor de doedelzak als logo. Ook La Musette in Uit-
hoorn kent vele betekenissen: Welkom, Warm, Klein, Puur, Ambachtelijk, 
Vers. Hier wordt met Liefde gekookt en dat proef je!
Wilhelminakade 39, 1421 AB Uithoorn, tel. 0297-560900, 
www.lamusette.nl 

Piccola Bottega 
Piccola Bottega is het nieuwe italiaanse en spaanse familie delica-
tessenwinkeltje met de beste Italiaanse en Spaanse producten, ge-
vestigd in Uithoorn. Onze chef Leonardo Iannantuoni uit Italië laat u 
genieten van de lekkerste Italiaanse en Spaanse afhaalgerechten. 
Piccola Bottega is een Delicatessen & Traiteur familie bedrijf waar 
je vooral biologisch Italiaanse levensmiddelen kunt kopen die vari-
eren van olijfolie, wijnen, pasta’s, Italiaanse en Spaanse koffie, ex-
clusieve soorten kaas. En natuurlijk hebben wij ook een uitgebreid 
assortiment in salami’s, gedroogde hammen, pancetta, spek.
Prinses Christinalaan 135, 1421 BH Uithoorn
www.piccolabottega.nl, Tel: 0297 269757

Restaurant Hertog Jan op ’t Water 
Restaurant Hertog Jan op ’t Water is gehuisvest in een voor-
malig beurtschipperkantoor met uitzicht op de Amstel. U wordt 
gastvrij ontvangen in ons mooie restaurant waarbij een per-
soonlijke benadering gebruikelijk is. Wij serveren onze ge-
rechten vanuit de open keuken… dagverse producten uit onze 
Frans-Nederlandse keuken. Onze locatie is uitermate geschikt 
voor een gezellig diner voor 2 of meer, maar ook voor feesten, 
partijen en personeelsfeestjes. 
Wilhelminakade 62, 1421 AB Uithoorn, Tel.: 0297 - 561 233, 
www.hertogjanophetwater.nl

Chinees Indisch Restaurant Jade 
 Het ‘All You Can Eat’ concept betekent dat u bij ons voor een vaste prijs kunt kie-
zen uit 100 gerechten, waaronder sushi, salade, grill, warme gerechten en dessert 
buffet. In ons compleet vernieuwde restaurant kunt u sfeervol genieten van een 
grote diversiteit aan heerlijke specialiteiten. Op onze uitgebreide à la cart menu 
vindt u de lekkerste gerechten uit de chinese, kantonese en indische keukens. 
Reserveren gewenst: 0297 565 269.
Stationsstraat 22-24, 1421 AA Uithoorn. 
Dagelijks geopend van 14.00 uur tot 22.00 uur.



Streekgerecht Noord-Holland
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Noord-Holland kent een zeer rijke traditie aan streekgerechten. De benamingen ervan  
zorgen ervoor dat je meer wilt weten, niet alleen hoe het smaakt en hoe het bereid moet  

worden, maar ook wat het verhaal erachter is. Om er een paar te noemen: Duivekater, water-
gruwel, luilakbollen of kletskoppen. Dat maakt de hongerige mens nieuwsgierig.  

Nu aandacht voor de Jan in de Zak. Was Jan stout geweest?

Had Jan Sinterklaas beledigd en moest hij in de 
zak mee naar Spanje? Was Jan een kat? Nee, het 
gaat hier om een dessertgerecht van Noord-
Hollandse bodem. Jan is de naam van het beslag 
dat in een broederzak wordt gedaan en na twee 
uur koken in een overheerlijke cakevorm naar 
buiten komt.

Het is leuk om dit gerecht zelf te maken. Indien u 
zelf uw collega´s, vrienden of familie eens wilt 
verwennen, neem dan ruim de tijd en verras hen 
met deze lekkernij!

Voor recepten verwijzen wij naar het internet. 
Kijk bijvoorbeeld eens op:
http://eetpraat.nl/wordpress/index.php/155/
http://tantetuut.blogspot.nl/2010/12/jan-in-de-zak.html

’Het simpelste deeg is het beste’

In Italië hadden we een pizzeria in de buurt van  Turijn. 
Daar vertrok op een dag de pizzabakker en moest Giorgio 
plotseling zelf bakken. Binnen twee weken waren we al 
onze klanten kwijt. Toen ging hij in de leer bij een kennis 
en dat is inmiddels ruim twintig jaar geleden. Zes jaar later 
vertrokken we naar Nederland, mijn vaderland. Op zoek 
naar een pizzeria kwamen we in Uithoorn, een dorp waar-
van we het bestaan niet kenden. De zaak was van een oude 
Napolitaan en had een houtoven. Toen we die zagen waren 
we op slag verliefd, want niets is smakelijker dan een pizza 
uit een houtoven.

In Nederland is het lastig om aan goed hout te komen. Je 
hebt hout nodig dat smeult en voor hitte zorgt, en hout dat 
vlammen produceert die vanaf de zijkant langs de koepel van 
de oven lopen, zodat ook die op temperatuur komt. Onder-
warmte zorgt ervoor dat het deeg gaar wordt, bovenwarmte 
verhit de vulling.’

‘De volgende stap is het deeg. Dat maak ik 
van biologische bloem uit Veneto - bij Vene-
tië - dat een mooi, elastisch deeg geeft. Ik 
heb jarenlang geëxperimenteerd met mijn 
deeg en ik kan nu zeggen dat het simpelste 
deeg het beste is: bloem, water, zout en 
gist. Meer niet. Veel mensen voegen er olie 
of suiker aan toe, waardoor de bodem snel 
krokant wordt. Maar dat heeft ook een 
nadeel: door de suiker en olie is de bodem 
krokant en bruin nog voor het deeg gaar 
is. Ik creëer een krokante bodem door de 
pizza goed te bakken.’
‘De hoeveelheid gist hangt af van het 

jaargetijde: meer in de winter, minder in de zomer, en op een 
regenachtige dag weer wat extra. Ik gebruik altijd zo weinig 
mogelijk gist. Per pizza maak ik een deegbolletje en de bol-
letjes rijzen heel langzaam, naast de oven. In Napels maken 
ze dikke deegbodems, wij houden van dunnere. Je mag de 
bodem absoluut niet uitrollen, niet met de hand en ook niet 
elektrisch. Het geheim van de perfecte bodem is dat je het 
met je vingers maakt. Zo blijft het deeg elastisch en luchtig, 
anders wordt de bodem hard, en dat is iets heel anders dan 
krokant.’

www.ilpappagallo.nl



33

De Prachtige Piëmonte wijnen van Pico Maccario

In het noordwesten van Italië ligt de wijnregio Pië-
monte. Wereldberoemd door geweldige wijnen als 
de Barolo en Barbaresco gemaakt van de Nebbiolo 
druif en de top wijnen gemaakt van de Barbera druif. 

Het wijnhuis Pico Maccario is gelegen in de provincie 
Asti in het hart van de Piëmonte. De broers Pico en 
Vitaliano Maccario maken moderne wijnen met respect 
voor de traditie van wijn maken. 
Het logo, de roos van Maccario, komt voort uit de 4500 
rozen die langs de wijnranken worden geplant. Zo 
kan men de eventuele wijnrank bedreigende ziektes 
signaleren voordat deze beschadigingen kunnen 
veroorzaken.  

Twee van onze favoriete Pico Maccario wijnen zijn 
de Lavignone Barbera d’Asti en de Tre Roveri Barbera 
d’Asti. 

Pico Maccario Lavignone Barbera d’Asti is een krach-
tige en toegankelijke wijn vol van aroma’s van kersen, 
pruimen en rode bessen. Complex met een goede 
structuur en een lichte kruidigheid. 

De Tre Roveri Barbera d’Asti is een Barbera met een 
houtopvoeding op Frans eiken van 12 maanden. Dit 
geeft de wijn een rijk en complex karakter met tonen 
van rijp fruit en vanille. Met rijpe tannines en een mooie 
frisheid in de afdronk is dit een van de topwijnen van 
Pico Maccario!   

Kade60 is gevestigd in een fantastisch, 
historisch pand met een mooi groot zon-
nig terras en uitzicht op het water.

Een ongedwongen, informele sfeer, met 
een kinderhoek. Een restaurant waar je 
lekker kunt lunchen en dineren, maar 
waar je ook kunt komen voor een lekker 
wijntje en ruime keuze hebt uit verschil-
lende soorten finger-food of overheerlijke 
heerlijke cocktails.

Kade60 is uiteraard ook geschikt voor 
bruiloften, bedrijfsborrels, verjaardagen, 
of voor een gezellig diner met collega’s 
of vrienden.”  

Kade60  |  Willemsoord 60B   |   1781 AS Den Helder 
Tel.: 0223-68 28 28   |   www.kade60.nl   |   info@kade60.nl

ETEN

DRINKEN

GEZELLIGHEIDGelegen 

naast het 

theater!



34

Reeds 30 jaar geleden was het de drie sterren chef Paul 
Bocuse die koks opriep een dam te werpen tegen het 
gebruik van kunstmatige toevoegingen in het eten. Koks die 
gehoor gaven aan deze oproep en schriftelijk verklaarden 
zich te houden aan de “Code van Eer” mochten lid worden 
van Euro-Toques. In deze “Code van Eer” is nadrukkelijk 
opgenomen dat de leden gebruik maken van natuurlijke, bij 
voorkeur, streek en seizoen gebonden producten.

In Nederland werd deze missie opgepakt door niemand minder 
dan o.a. Cas Spijkers, Constant Fonk, Fred Dijsselbloem, Paul 
Fagel en Robert Kranenborg. De boodschap van destijds is nog 
immer actueel en het aantal leden van Euro-Toques Nederland, 
dat na een strenge selectie wordt toegelaten, groeit. Vooral 
jonge toonaangevende chefs geloven in het nieuwe ambach-
telijke koken. Weg met de fastfood cultuur en terug naar de 
natuur, en dat in een passende prijs kwaliteit verhouding.

Het overzicht hiernaast wijst u de weg naar de restaurants 
waar u niet alleen warm en hartelijk wordt ontvangen, maar 
bovendien verrast wordt met smaakvolle gerechten. Het logo 
dat uitsluitend gevoerd mag worden door geïnaugureerde 
leden van Euro-Toques Nederland is voor u een garantie van 
een menukaart vol met verse regionale en seizoensgebonden 
producten.

In de restaurants van Euro-Toques Nederland wordt ambach-
telijk gekookt. De samenwerking met lokale, en streng gese-
lecteerde, landelijke producenten die voldoen aan de huidige 
duurzaamheid keurmerken, staat garant voor kwaliteit, smaak 
en behoud van culinaire tradities. Elke lid van Euro-Toques 
Nederland heeft zijn eigen keuken en identiteit, maar ge-
meenschappelijk is de passie, gedrevenheid en vakmanschap. 
Onze leden bewijzen dagelijks culinair toonaangevend te zijn 
in een mix van culinaire traditie en vernieuwing op basis van 
de eerlijke regionale keuken.

Het logo en naambord van Euro-Toques Nederland is al 30 jaar 
het herkenbare baken in de culinaire wereld, als u gelooft in de 
boodschap van Euro-Toques Nederland.
Graag nodig ik u uit om de proef op de som te nemen om bij 
onze aangesloten restaurants de unieke smaakbeleving van 
gezonde en natuurlijke producten te ervaren.

Ted Janssen M.A., MSc., CMC.
voorzitter Euro-Toques Nederland

Code van Eer
Euro-Toques Nederland is een vereniging van professionele 
koks en restaurateurs die staan voor gezonde voeding die 
ambachtelijk wordt bereid met natuurzuivere producten. 

Euro-Toques Restaurants
Het logo en naambord van Euro-Toque Nederland is al bijna 30 
jaar het herkenbare baken in de culinaire wereld van restau-
rants waar u goed kunt eten.

www.euro-toques.nl

Fort Resort Beemster
ZUIDOOSTBEEMSTER
www.fortresortbeemster.nl

Restaurant van Speijk
EGMOND AAN ZEE
www.restaurantvanspeijk.nl

Spoon Original Culinair Centrum
LOOSDRECHT
www.merkxoriginal.nl

De Vrienden van Jacob
SANTPOORT
www.duin-kruidberg.nl 

Flantuas
LELySTAD
www.flantuas.nl

Het Bosch
AMSTERDAM
www.hetbosch.com

Le Garage
AMSTERDAM
www.restaurantlegarage.nl 

Le Mirage eet- en drinksalon
EMMELOORD
www.lemirage.nl

Restaurant de Ooievaar
WARMENHUIZEN
www.deooievaar.eu

Restaurant/Partyhuis La Mère Anne
OUDENDIJK
www.lamereanne.nl
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Ware kwaliteit verloochent zich niet!



Eten bij Het Hert,
een oude, goede gewoonte!
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Wie in het oude vestingstadje Naarden komt, loopt 
ook door de Cattenhagenstraat. Hier staat op nummer 
12 ons gezellige eetcafé Het Hert. Al vanaf 12.00 uur 
openen wij onze deuren. Stap vooral even naar binnen 
om een kijkje te nemen. Ons monumentale pand is, 
met behoud van de sfeer, volledig gerenoveerd. De 
schitterende, traditionele bar hebben we natuurlijk in 
ere gehouden, hieraan worden nog steeds de mooiste 
verhalen verteld. Onze barman kan u er alles over 
vertellen.

Achterin ons restaurant bevindt zich een grote serre 
met aangrenzend een groot terras. Hier is het heerlijk 
vertoeven tijdens de zomerse lunch, het diner op de 
zwoele zomeravond, voor een lekker kopje koffie of 
rond borreltijd. We hebben dus plek genoeg, ook voor 
grotere groepen!

3 Gangen voor 18,50
De dinerkaart is uitgebreid en wordt elk half jaar weer 
een beetje opgepoetst met nieuwe lekkernijen. Bij de 
gerechten serveren wij ook uitstekende wijnen, wij 
adviseren u graag bij uw keuze. Ook hebben we altijd 
een wisselend keuzemenu van 3 gangen voor 18,50. 
Een unieke prijs voor 3 heerlijke gerechten. Wat we op 
dat moment serveren is op onze website te lezen. Hier 
kunt u tevens reserveren. Ook via onze facebookpagina 
houden we u graag op de hoogte. Zijn er al mosselen of 
verse asperges, die we altijd zelf uit Limburg ophalen? 
Ook kunt u een review achterlaten op onze faceboo-
kpagina. Wij vinden het fijn te horen hoe u ons café/
restaurant heeft ervaren.
Wij zijn 7 dagen per week open vanaf 12.00 uur. Wie 

al eens bij ons is geweest 
hoeven we niets meer te 
vertellen... toch herha-
len we het graag: Onze 
porties zijn royaal, ons 
personeel is vriendelijk en 
servicegericht en de prijs-
kwaliteitverhouding is uitstekend. 

Kortom; betaalbaar, heerlijk eten! 

www.facebook.com/eetcafehethert.
Reserveren: 035 694 80 55 of via de 
site op www.hethert.com

Het Hert, Cattenhagenstraat 12, 
1411 CT  in Naarden-Vesting.36

(Vervolg pagina 35) Euro-Toques leden 
Noord-Holland, Flevoland

Restaurant-Braserie Bos en Duin
DEN HOORN
www.bosenduin-texel.nl

Reuring
AMSTERDAM
www.cafereuring.nl

La Premiere, restaurant
ANNA PAULOWNA
www.lapremiere.nl

Restaurant Stroming
HEERHUGOWAARD
www.restaurantstroming.nl

Hotel-Restaurant De Fortuna
EDAM
www.fortuna-edam.nl

Restaurant Het Vestion
NAARDEN

Restaurant De Doelen
MUIDEN
www.restaurantdedoelen.nl

Huize Koningsbosch
BAKKUM (CASTRICUM)
www.huizekoningsbosch.nl

Restaurant Wambringe
DE KOOG TExEL
www.hotelgreenside.nl

De Hoop op d’Swarte Walvis
ZAANDAM
www.dewalvis.nl 

Horizon College ROC
HEERHUGOWAARD
www.horizoncollege.nl

Culinair Centrum Beverwijk
BEVERWIJK
www.culinaircentrumbeverwijk.nl

Marfo B.V.
LELySTAD
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Het restaurant is onderdeel van Vivium Zorggroep en bevindt zich in de GRZ Zorg-
instelling Naarderheem te Naarden. “Wij vinden het belangrijk dat er veel aandacht 
aan de eetmomenten van de revalidanten en de bewoners wordt besteed. Het zijn immers 
die momenten waar iedereen iedere dag weer naar uitkijkt.”
Zowel cliënten als bezoekers kunnen in het gezellige restaurant à la carte komen eten, 
met alles erop en eraan zoals je in andere restaurants ook vindt. De warme kleuren 
van het restaurant dragen ook bij aan het genieten van de gastronomische 
heerlijkheden. Er is een kaart en twee menu’s waarvan iedereen gebruik 
kan maken en dat gebeurt ook veelvuldig. 
Op feestdagen wordt er altijd in de lijn van het feest 
gekookt en zitten er soms wel tot 130 gasten 
heerlijk te genieten onder elkaar. 
“Daar doe je het uiteindelijk voor he?”

Amersfoortsestraatweg 1, 1411 HB Naarden
(035) 6 954 411
naarderheem@vivium.nl
www.vivium.nl/naarderheem

Rode bessenchutney
500 g rode bessen (geritst gewicht), 1 gesnipperde rode 
ui, 2 lepels rode wijnazijn, 1 lepel balsamico-azijn, 200 
g bruine basterdsuiker, 20 g geraspte gemberwortel, 
zout, peper. Breng de bessen, ui, azijn, suiker en 
gember aan de kook en blijf roeren tot de suiker is 
opgelost. Breng op smaak met peper en zout en kook in 
tot stroopdikte.

Marbré van gekonfijte wilde 
ganzen bout met eendenlever
2 ganzenbouten, 1 tak rozemarijn, tijm, laurierblaad-
jes, 6 jeneverbessen, 3 knoflookteentjes, 10 g zout, 2 l 
ganzenvet.

Konfijt de bouten met de kruiden in ruim ganzenvet op 
90°C tot ze van het bot vallen ( ±3 uur ). Haal de bouten 
uit het vet en haal het vlees van de  botten. Trek het 
vlees uit elkaar met 2 vorken en meng met iets van het 
ganzenvet. Breng op smaak met zout en peper. Snijd 
de eendenlever in dunne plakken. Leg om en om een-
denlever en ganzenvlees in dunne laagjes in een vorm. 
Zet minimaal 4 uur onder druk in de koeling. Snijd in de 
gewenste vorm. 

Gerookte wilde ganzenborst
Een licht gerookte en gepekelde ganzenborstfilet afge-
lakt met lindenhoning.

Pekel
ganzenborst, 2 l water, 2 laurierblaadjes, 100 g zeezout, 
6 gekneusde jeneverbessen, 3 kruidnagels, 60 g suiker.
Breng 1 liter water aan de kook met het zout en de 
suiker en laat oplossen. Laat afkoelen en meng met de 
rest van de ingrediënten. Leg de borstfilet erin en laat 
3 uur pekelen.
Droog de filet en rook ze 2 uur op 20 á 25°C. Bak de 
filets 10 minuten in de boter en laat ze daarna rusten. 
Snijd in de gewenste vorm en lak ze af met honing. 

Bitterbal van gekonfijte 
wilde ganzenbout
100 g gesneden gekonfijte ganzenbout, ½ l bouillon 
getrokken van de ganzenkarkassen, 2 dl room, 10 g 
gehakte bladselderij, 60 g boter, 60 g bloem, zout, 
peper, nootmuskaat, 6 gelatineblaadjes, 3 eiwitten, 
50 g bloem (voor het paneren), 150 g fijn paneermeel.
Maak van de boter en bloem een roux, voeg de bouillon 
en room toe en roer glad. Laat even doorkoken. 

Haal van het vuur en los er de geweekte gelatineblaad-
jes in op. Meng er het vlees en het gehakte bladselderij 
door en breng op smaak met zout, peper en nootmus-
kaat. Laat afkoelen. Maak bolletjes van ± 20 g, rol ze 
door de bloem, eiwit en daarna door het paneermeel. 
Herhaal het eiwit en paneermeel. Frituur op 170°C.

Proeverij   van Wilde Gans

“Een nieuwe kijk op eten in zorgcentra en de 
mens en zijn maaltijden centraal stellen.” 
Dat is het uitgangspunt van Willem Nijland, 
chef-kok in ambachtelijk restaurant Het Vestion.

Vivium Naarderheem
Willem Nijland
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Kunst voor de bakker…

In het lekkerste museum van Nederland, het Bak-
kerijmuseum van Nederland, gaat het sinds kort 
óók over kunst. Tussen de geur van verse gevulde 
koek en speculaas rijst de vraag of het sierwerk van 
de bakker nou kunst of kitsch is. Is mooi gemaakt 
hetzelfde als kunst? En is het kunst als de kunste-
naar de bakker als onderwerp heeft óf als hij of zij 
bakkerstechnieken gebruikt? Is het vakwerk van 
een Neoklassieke bruidstaart kunst? 

‘Bakkerskunst’ meandert in het gebied tussen kunst 
en kitsch, door een meerdere kunsthistorische peri-
odes en langs vele technieken. En op de tentoonstel-
ling is een klein schilderijtje van een onbekende mees-
ter opgedoken. Sterk vervuild en licht beschadigd 
dook het kunstwerk op, en na de grondige restauratie 
schittert prachtig. Aan de onderzijde zijn sporen naar de maker te vinden, het is gemonogrameerd met HW 

of HvV en 05, OS of 08. Meer is er niet over bekend. 
Maar de techniek verraad een virtuoze vakman en de 
voorstelling een geheimzinnige betekenis. Is het een 
geestelijke die het brood breekt? En waarom kijkt hij 
met verbazing? Vol fascinatie en enigszins verbijsterd 
blijft het je aandacht trekken… Zo kun je een wande-
ling langs ruim 100  kunstwerken tussen bakker en 
kunstenaar maken. 

Voor informatie: 
Nieuwstraat 8 , Medemblik 0227-545014
www.deoudebakkerij.nl De hele kerstvakantie winterpret in de Westerstraat.

Neem je hockeyschaatsen/rondrijders  (geen noren/of kunstschaatsen) mee of huur deze voor € 2,50 per 
paar. Winterse sferen op een warm winterplein met vachtjes, warmtekussens, heaters en natuurlijk heer-
lijke hapjes en drankjes bij Onder deWester. De Kerstvakantie is niet compleet zonder een bezoekje aan 
het Winterplein naast Onder de Wester. 

TAARTTAART DinerDiner
BORRELBORREL
TAPASTAPAS

LUNCHLUNCH

HIGHHIGH
WINE
BEER
TEA

WINE
BEER
TEA

Westerstraat 113
1601AD Enkhuizen

0228 322060
info@onder de wester.nl
www.onderdewester.nl



Grote foto: Cor Appelo

Enkhuizen, ook in de winter méér 
dan de moeite waard!

Knusse straten, verstilde grachten, gezellige horeca, een gastvrij onthaal… Al 
deze elementen kunt u in de winter ervaren in historisch Enkhuizen, VOC-stad 
met allure. Waar het in Enkhuizen in het zomerseizoen bruist van de activitei-
ten en gezelligheid, heerst er in de winter een bijna serene rust. Bijna, want ook 
in de wintermaanden is er genoeg te zien en te beleven. 
Regelmatig worden er bijzondere evenementen georganiseerd zoals de Fashion 
Outlet Enkhuizen, diverse voorstellingen in het filmhuis en boeiende optre-
dens. Ook het historisch centrum is prachtig verlicht. 

Stadswandeling
In Enkhuizen lijkt het of hier en daar de tijd heeft 
stilgestaan. Een stadswandeling zal u dan ook zeker 
verrassen. Bij de VVV kunt u het boekje Stadswande-
ling in Enkhuizen aanschaffen. Een wandeling onder 
leiding van een gids of zelf een route uitstippelen kan 
natuurlijk ook. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het 
Flessenscheepjesmuseum, struin door de Westerstraat, 
over de vestingwal en door de Boerenhoek of bezoek 
dagrecreatieterrein het Enkhuizenzand… allemaal 
prachtige plekjes die de moeite waard zijn!

Winterplein
Van 24 december t/m 8 januari is in hartje Enkhuizen de ijsbaan 
te vinden. Op het Winterplein zijn winterse sferen dankzij de 
vachtjes, warmtekussens, heaters en natuurlijk heerlijke hapjes en 
drankjes bij Onder de Wester. De kerstvakantie is niet compleet 
zonder een bezoekje aan het Winterplein.

Winterwandeling buitenmuseum
Tijdens de kerstvakantie is het buitenmuseum van het Zuider-
zeemuseum (m.u.v. eerste kerstdag) van 10:00 tot 16:00 uur open 
als wandelpark. Geniet onderweg van de bijzondere selectie 
uitvergrote ambachtenfoto’s. Het binnenmuseum biedt de hele 
winter door voor ieder wat wils met historie, fotografie, streek-
drachten en design.

Sprookjeswinterland
Op 17 en 18 december en van 24 december 2016 t/m 8 januari 
(25 december en 1 januari gesloten) is Sprookjeswinterland 
geopend. Tijdens de winteropenstelling van Sprookjeswon-
derland is het hele park omgetoverd in warme winterse sferen 
met vele originele decoraties, waaronder een 15 meter hoge 
kerstboom. Iedere namiddag om 16:00 uur komt de heks samen 
met het aanwezige publiek de boom betoveren zodat de lichtjes 
ontbranden. Het park is dagelijks geopend van 11:00 tot 18:30 
uur (op 24 en 31 december tot 17:00 uur).Foto: Henk Visser

Foto: Irma Kok
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Drie woorden... Gezond, eerlijk en gastvrij

Mooie gerechten, puur van smaak, gemaakt 
van verse producten uit onze streek.

Lekker lunchen en uitgebreid dineren met een 
glas bronwater of een mooie Argentijnse wijn.
Dat maakt dat u als gast Prins Heerlijk voelt en 
blij.

En daarom gebruiken wij in de titel drie woorden.
Gezond, eerlijk en gastvrij!
Prins Heerlijk is een initiatief van ’s Heeren Loo 
Zorggroep.

In Prins Heerlijk werken we met een mooie uitda-
ging, en dat is de gast een complete smaakbele-
ving geven met een bijzondere grondslag vanuit 
onze medewerkers. Een grondslag die begint 
vanuit het positief benaderen en het ontwikkelen 
van de individuele kwaliteiten.
 
U kunt al bij ons lunchen vanaf €5,50 en zelf een 
driegangenmenu samenstellen voor €19,95 per 
persoon.

Oranjelaan 56 - 58, Nijkerk, 088-0369370
www.prinsheerlijknijkerk.nl  -  033-2454300

Een mooier compliment 
konden we niet krijgen.

Jose & Marco Roodzant, 
Bed & Breakfast 
De Logeerkamer 
Schagen.

Oude Slotstraat 15, 1741 CH Schagen. Telefoon 06-375 74 994 
Website delogeerkamer.jimdo.com  

“Alsof we bij vrienden logeerden“

Dé kaasspeciaalzaak uit Schoorl. 
Met een heerlijke, zeer brede selectie 
bijzondere kazen, ambachtelijk gemaakt 
en van superieure kwaliteit. 
Ook voor boerenkaas is Kaasboer Niek 
een topadres!

Komt u proeven op de Paardenmarkt 25, 
1871 CV Schoorl? Telefoon 072-509 38 38 
website www.kaasboerniek.nl 



Stad Schagen is een levendig stadje 
met winkels en terrassen. Elke 
donderdagmorgen is er weekmarkt, 
met regionale aantrekkingskracht. 
Centraal in de stad staat de Grote 
kerk op de Markt. Hier rondom is 
de horeca met terrassen. Ook is 
hier de ingang naar een overdekt 
winkelcentrum, genaamd Makado. 
Elk jaar op de woensdag voor Pasen 
is er ‘Paasvee’: een grote agrari-
sche markt waarbij ’s morgens vee 
wordt verhandeld en ’s middags 
mensen feest vieren op het markt-
terrein voor de kerk. Hoewel er 
veel parkeerruimte is in de stad, 
nemen bezoekers ook graag het 

Gemeente Schagen heeft ruim 
twintig pittoreske dorpjes met 
kleinschalige voorzieningen voor 
jong en oud. De zuidelijk gelegen 
dorpen als Warmenhuizen en 
Tuitjenhorn zijn bekend om hun 
agrarische bedrijven. Hier worden 
vollegronds-groenten geteeld, zoals 
diverse koolsoorten. Bekend zijn 
ook de zaadveredelaars Bejo Zaden 
en Nickerson Zwaan, alsmede 
groenteverwerker (versgesneden 
groente en fruit) Vezet.

De kustlijn van gemeente Schagen 
is 14 kilometer lang. In de zomer 
komen hier badgasten uit eigen 
land, Duitsland en andere Europese 
landen genieten van strand en zee. 
Niet alleen verblijven hier hele 
families op de vele campings en in 
de recreatiewoningen, ook inwo-
ners van Schagen fietsen op mooie 
zomerse dagen naar het strand. In 
het Schager dorp Callantsoog is een 
naaktstrand aangewezen op een 
zuidelijk strandgebied. Hier is ook 
het beroemde natuurgebied Het 
Zwanenwater.

Het westen van Schagen is een 
laaggelegen agrarisch gebied tot 
aan de zee. Dit poldergebied heet 
de Zijpe. Ooit stroomde hier de zee. 
Strand, duinen en de voorma-
lige  Hondsbossche Zeewering 
beschermen nu dit gebied tegen de 
Noordzee.  Dit gebied is ook bekend 
om de bollenteelt, elk voorjaar 
heeft het land vele kleuren dankzij 
de velden vol tulpen.

openbaar vervoer van en naar het 
spoorwegstation in het centrum van 
Schagen. Ten westen van de stad 
ligt het Noordhollands Kanaal, dat 
een vaarverbinding vormt tussen 
Amsterdam en Den Helder.

Welkom   in gemeente Schagen

Gemeente Schagen, in de Kop van 
provincie Noord-Holland, heeft ruim 
46.000 inwoners.  Zij wonen verdeeld 
over stad Schagen en meer dan twintig 
dorpskernen, waaronder Warmenhuizen 
en Callantsoog. 

Stad, strand en platteland
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TEA & BEANS over koffie 
       en thee
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Wij vinden het belangrijk dat al onze koffie en theepro-
ducten natuurvriendelijk en duurzaam worden geprodu-
ceerd. Dit komt de smaak en uw gezondheid ten goede. 
Pure smaken, fijne melanges. In Nederland drinkt men 
gemiddeld zo’n 150 liter koffie en 90 liter thee per jaar. 
Dat zijn ruim drie kopjes koffie en twee kopjes thee per 
hoofd van de bevolking per dag. Koffie en thee staan in 
de top drie van de meest gedronken dranken in ons land.

Theetip 
Thee kan slecht tegen licht en vocht. Bewaar thee daarom 
altijd op een droge, koele plaats in een goed sluitend blik.
Thee blijft dan ongeveer een jaar houdbaar. Verder heeft 
thee de eigenschap om makkelijk geuren en smaken uit 
de omgeving aan te nemen. Bewaar daarom iedere thee 
apart, om geuroverdracht te voorkomen.

Verse koffie 
Koffiebonen: hoe komen ze aan hun karakter en specifieke 
smaak? Dat komt door het brandingsproces: daar ontstaan 
het aroma, smaak, geur en kleur. Tijdens het branden loopt 
de temperatuur langzaam op naar 200 graden. Afhankelijk 
van de brandingsgraad ontstaan er smaakverschillen  Bij 
een lichtere koffiebranding krijg je een zoetige, lichte 
smaak en bij zwaardere branding 
krijg je meer bittere smaken. Hoe 
langer de bonen worden gebrand, 
hoe donkerder de bonen en hoe 
sterker de smaak.

Opkikker en dorstlesser 
Onderzoek heeft uitgewezen 
dat koffie net als thee, volledig passen 
in een verantwoord en gevarieerd voedingspatroon en een 
gezonde leefstijl. Beide dranken leveren een belangrijke 
bijdrage aan de vochtbalans. Bovendien leveren zowel 
koffie als thee, mits gedronken zonder suiker en/of melk, 
geen calorieën. Kortom, drink gerust nog een lekker kopje 
verse koffie of thee.

Bij restaurant Leuk! kunt u rekenen op een warm ont-
haal en een huiselijke sfeer. U kunt genieten van huis-
gemaakte producten en leuke gerechten uit de nabije 
omgeving. Wij houden rekening met het welzijn van 
dier en natuur en maken zoveel mogelijk gebruik van 
biologische ingrediënten.
Diner, lunch, brunch, high tea, workshops… 
hoe leuk is dat?

U vindt ons in Schagen, Nieuwe Laagzijde 11, tel. 0224-760007 
en in Den Helder, Willemsoord 60a, tel. 0223-760025.

Wij zijn open woensdag t/m zaterdag vanaf 
10:00 uur en zondag vanaf 12:00 uur.
www.leukrestaurant.com 
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Een bezoek aan ‘Flantuas’ op Lelystad 
Airport betekent culinair genieten van 
de pure poldersmaak. Kenmerkend is 
bijvoorbeeld de Soervleisj ‘Boncon’, 
typisch zo’n gerecht van smaakmaker 
Gerhard Flantua. Smullen maar!

RECEPT  
SOERVLEISJ BONCON
2 kg Marchigiana runderpoulet 
(Stadsboerderij De Kemphaan, 
Almere) / 250 cl runderbouillon /  
500 cl lavendelazijn / 10 kruid
nageltjes / 6 laurierblaadjes / 4 dikke 
uien (Smits) / 450 gr appelstroop 
(Vereecken) / 2 flinke plakken 
peperkoek (Tietema) / 1 flesje oud 
bruin (Kasparus) / zout / peper / 
braadboter 

Boter laten uitbruisen en runderpoulet 
hier in aanschroeien; runderbouillon, 
laurier, kruidnagel en grof gesneden 
uien toevoegen; 60 minuten laten 
stoven; appelstroop, peperkoek en 
donkerbier toevoegen; dit rustig laten 
doorpruttellen en indikken. Een dag 
laten intrekken, serveren met frieten 
en mayonaise en gastvrij smullen 
maar! 

EMOEWEG 4 - 8218 PC LELYSTAD - T: 0320 288 230 - WWW.FLANTUAS.NL

FLANTUAS-6004.indd   1 07-12-16   10:00

In Naarderheem te Naarden zetten mensen, na een 
ziekenhuisopname of beroerte, hun eerste stappen naar 
herstel. 

Directeur Marco Wisse: “Wij hebben hierbij de deskundig-
heid maar de cliënt houdt de regie. Nu mensen langer 
zelfstandig blijven wonen wordt dit steeds belangrijker. 
Gezonde en lekkere maaltijden zijn bij ons essentieel voor 
een zo goed mogelijke revalidatie. Het lidmaatschap van 
Eurotoques is voor ons een kans om het gedachtegoed ach-
ter de ambachtelijk bereide maaltijd uit te dragen, juist als 
zorginstelling!” Restaurant Het Vestion van Naarderheem 
ontving op 17 maart jl., als eerste restaurant in een zorgin-

Beter revalideren met ambachtelijk 
bereide maaltijden

stelling in Nederland, het ‘Euro-Toques’ keurmerk. 
De uitreiking werd beklonken met een ‘sabrage’ 
waarbij met zwaarden drie flessen champagne 
werden ontkurkt (zie foto).

Sinds                                               2014

Crêperiebar 

Suzette
O l i e b o l l e n    

    

Mient 15 (naast portofino),
Alkmaar

072 2203073
www.suzettecreperiebar.nl

Belgische 
    Wafels 

  Franse
Crepes 

                         Hollandse
Poffertjes

      P o f f e r t j e s
W a f e l s C r ê p e s    



Duitse prinsen 
van Oranje

Op huwelijksreis door Huis Doorn

www.huisdoorn.nl

08-12-2016
05-03-2017

Speciale rondleiding in Huis Doorn:

Ontdek het verhaal van 
de Duitse Prinsen van Oranje

Van 8 december tot en met 5 maart 2017 biedt 
Huis Doorn een speciale rondleiding aan langs 
unieke koninklijke voorwerpen uit de collectie 
van museum Paleis Het Loo. In deze special tour 
staan de eeuwenwenoude banden tussen het 
Huis Hohenzollern en het Huis Oranje-Nassau
centraal.
Deze banden worden in de themarondleiding uit-
gelicht aan de hand van de gemeenschappelijke
afstamming, de onderlinge huwelijken, de titel 
‘Prins van Oranje’ en geschenken en bezoeken 
die deze banden tussen beide families bevestigden.

Museum Huis Doorn: Keizerlijke pracht 
en praal 
Hoe leefde de verbannen Duitse keizer Wilhelm II 
in zijn kasteel in Doorn? Beleef het mee en bezoek 
Museum Huis Doorn. De keizerlijke inrichting is 
onveranderd en vandaag de dag te bezoeken.

Nederland en de Eerste Wereldoorlog
Bezoek ook het paviljoen ‘Nederland en de Eerste 
Wereldoorlog’. De tentoonstelling ‘Tusschen twee 
vuuren’ vertelt het verhaal van het neutrale Neder-
land tijdens de Groote Oorlog. 

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 12.00 - 17.00 uur. 
Meer info: www.huisdoorn.nl
Adres: Langbroekerweg 10
3941 MT Doorn, Tel. 0343 - 421 020


