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TWEEDE STER VOOR ’T NONNETJE

BROODJE KOK DOOR NAAR FINALE ‘HET LEKKERSTE BROODJE VAN NEDERLAND’

’t Nonnetje op de Vischmarkt in Harderwijk heeft een tweede Michelinster behaald. Daarmee
behoort het restaurant van eigenaar en gastheer Robert-Jan Nijland en chef-kok Michel van der
Kroft tot een illuster gezelschap. Nederland kent namelijk ‘slechts’ negentien restaurants met
twee sterren. ’t Nonnetje bezat al sinds 2008 één ster. Het eveneens op de Vischmarkt gevestigde restaurant Basiliek wist haar ene Michelinster ook dit jaar te behouden.

RAADSLEDEN EN ONDERNEMERS WERKEN SAMEN MET HUN MAATJES VAN DE INCLUSIEF GROEP

Vijftien gemeenteraadsleden en ondernemers uit Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Nijkerk en Putten hebben meegedaan aan de maatjesbijeenkomst van de Inclusief Groep.
De sociale onderneming uit Nunspeet wil de raadsleden en ondernemers op deze manier laten
kennismaken met de mensen die daar werken door te ze koppelen aan een maatje, meestal iemand uit hun eigen woonplaats. In het bedrijfsrestaurant werden de maatjes aan elkaar
voorgesteld. Vervolgens gingen ze samen aan de slag bij de afdelingen Verpakken/Montage,
Technische Montage, Post, catering, bij de receptie en de nootjes/snoep-inpakafdeling waarbij
speciale HACCP-hygiëne-voorschriften gelden.

Begin december vonden in Studio Senses in Zwolle de voorrondes plaats voor ‘Het Lekkerste
Broodje van Nederland’. Enkele maanden geleden is Broodje Kok uit Harderwijk benaderd om
ook deel te nemen aan deze wedstrijd en tijdens de voorbereiding hiervan werd als snel duidelijk
dat dit geen gemakkelijke opgave is.
Het doel van ‘Het Lekkerste Broodje van Nederland’ is het stimuleren van de creativiteit en
de inventiviteit bij het samenstellen van een broodje. De wedstrijd wordt beschouwd als een
culinaire uitdaging voor iedereen die in de horeca en de catering werkzaam is. De deelnemers
krijgen een opdracht mee om een broodje te bereiden dat samengesteld is uit gezonde en verantwoordelijke voeding. Thea Kok en haar dochter Astrid, van Broodje Kok hebben de ‘Triangel
Speciaal’ ingebracht als zijnde het broodje dat voor hen aan alle criteria voldoet. Deze ‘Triangel
Speciaal’ is bereid met bieslookroomkaas, dun gesneden kipfilet, selderiesalade, pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en afgedekt met een bedje van rucola sla. Het juryrapport gaf aan
dat de ‘Triangel Speciaal’ aan alle voorwaarden voldoet, opmaak en smaak zijn bij dit broodje
doorslaggevend. Met dit resultaat heeft Broodje Kok een finaleplaats gehaald. Het mag tijdens
de Horecava van januari volgend jaar strijden om de felbegeerde titel ‘Het Lekkerste Broodje
van Nederland’.

HULSHORST EXCLUSIEVE VERGADERLOCATIE RIJKER

HARDERWIJK OP IJS DANKZIJ BEDRIJFSLEVEN WEER EEN FEIT
Met een spectaculaire opening is Harderwijk
op IJs weer in gang gezet. Dankzij de vele
sponsors uit het bedrijfsleven biedt de kunstijsbaan op de Markt tot en met zaterdag 3 januari weer veel plezier voor peuters, schoolkinderen, of ondernemers voor wie speciale
activiteiten op de agenda staan. Bedrijven
kunnen de baan en het daarnaast gelegen
horecapaviljoen afhuren voor bijvoorbeeld
een eindejaarsborrel, of een andere zakelijke
bijeenkomst.

Op de tweede maandag van december is PineGrove Estates, een exclusieve vergaderlocatie in
Hulshorst geopend. Helen Magdalena Klaassen, bekend van Helen Klaassen Galleries, richt
zich daarmee op het hogere segment voor het houden van zakelijke bijeenkomsten. PineGrove Estates biedt gezelschappen van 10 tot 12 personen de gelegenheid elkaar in alle privacy
te ontmoeten, met elkaar te vergaderen en te tafelen. PineGrove is een magnifiek ingericht
landhuis met verschillende themaruimtes, zoals de ‘Morning Lounge’, ‘Terra Court’, ‘The Green
Room’ en ‘The Den’. Gasten bewegen zich van de lichte ontvangstruimte naar de vergaderruimte; van de private office space naar de sportieve indoor- en outdoor ontspanningsruimte. Op
culinair gebied biedt Helen Magdalena Klaassen een brede keuze, van een smaakvolle lunch
tot een sterrendiner bereid door een eigen privé chef. PineGrove ligt op de kop van de Veluwe
in het bos zodat men zich desgewenst alleen of met een gesprekspartner terug kan trekken
tijdens een wandeling.

