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Het natuurlijk 
parelende water

BRU® ontspringt natuurlijk bruisend  
in een beschermd natuurgebied  

in de Belgische Ardennen. 

Zijn unieke smaak, fijne natuurlijke parels  
en minerale evenwicht doen gerechten  

en wijnen alle eer aan, waardoor élke smaak 
helemaal tot zijn recht komt. 

Geen wonder dus, dat grote chefs  
altijd voor BRU® kiezen  

als perfecte tafelgenoot  
bij hun gastronomische creaties.

 www.bruwater.nl 

Maak nu kennis met het 
mooie en pittoreske Makkum

Kom “Overnachten bij de Hofleverancier” vooraf 
gegaan door een heerlijk diner bij It Posthûs Makkum.

Overnachting voor 2 personen 
incl. 2 x 3-gangen diner € 179,50.

Reserveer nu 
info@vannuyenmakkum.nl of 

info@itposthus.nl.

Landgoed Lauswolt is trots op 
waardering Michelin 

‘Wat brengt dit toch ieder jaar weer 
spanning met zich mee. Na de bij-
zondere afgelopen jaren, smaakt 
de bekoring nog zoeter! U zult vast 
en zeker trots en blijdschap voelen 
bij de medewerkers op het mooie 
landgoed,’ zegt directeur Marc van 
Gulick.

Hij is erg dankbaar en trots op de res-
taurants en de zwarte en witte briga-
de: ‘Op dit moment zijn we de enige 
ster in Friesland, ik nodig Michelin 
dan ook van harte uit, we hebben 
namelijk nog een paar verborgen 
parels in onze geweldige regio,’ al-
dus Arjan Bisschop, executive chef 
van het Landgoed. Goed nieuws dus 
voor Friese restaurants die zich willen 
onderscheiden en mooi dat Lauswolt 
de ambassadeursrol op zich neemt.

Na dit geweldige nieuws gaat het 

team vol goede moed een prachtige, 
lange en zwoele zomer tegemoet. 
Waarbij de gasten van Landgoed 
Lauswolt hopelijk vaak op het ge-
zellige, vernieuwde terras kunnen 
genieten van de keukens. 

De menukaarten van beide res-
taurants staan vol met fantastische 
seizoensgerechten. De Heeren van 
Harinxma heeft vanaf nu naast de 
mooie, vaste menu’s ook weer een 
à la carte menukaart. Arjan Bisschop 
heeft prachtige gerechten met lokale 
ingrediënten gecreërd. 
Ook de gerechten op de menukaart 
van Bistro Nijeholt wisselen maan-
delijks. 
Arjan legt uit waarom: ‘Op deze ma-
nier kunnen we nog meer werken 
met lokale seizoenproducten. Bo-
vendien staat duurzaamheid bij ons 
hoog in het vaandel. Ook willen we 

graag onze gasten bij ieder bezoek 
iets nieuws laten proeven.’

Landgoed Lauswolt nodigt u graag 
uit op het prachtige landgoed deze 
zomer! 

Bezoek de nieuwe kaas- en bo-
termakerij van de Nylander in ’t 
Heidenskip. Leer er alles over 
boter en kaas midden in de 
prachtige, grazige en kruiden-
rijke landerijen.

Hier wordt op woensdag 21 sep-
tember door Fryslân Culinair een 
mini-event gehouden, verzorgd 
door restaurant de Hinde in Hin-
deloopen.

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij restaurant de 
Hinde 0514-523868 of mail naar 
info@fryslanculinair.nl.

Mini-event op 
de NylanderHet team van Landgoed Lauswolt is ontzettend trots op het behoud van de 

ster voor restaurant De Heeren van Harinxma én het behoud van de BIB 
Gourmand voor Bistro Nijeholt. 

Het is al de vierde Bib Gourmand 
voor Jan Gerard. De eerste ver-
diende hij in Sir Sébastian aan de 
Herenwal in Heerenveen. Ook toen 
deze zaak naar een bedrijvenpark 
eveneens in Heerenveen verhuis-
de, ging de Bib mee. In Sneek, waar 
de patron/cuisinier Le Petit Bistro 
begon, volgde de Bib wederom. 
En nu dus aan de Voorstreek in 
Leeuwarden, waar Aragosta vorig 
jaar de deuren opende. Een knap 

staaltje van Jan Gerard want het is 
waarachtig niet eenvoudig om dit 
niveau tegen deze prijs te leveren.

De Bib Gourmand werd door Mi-
chelin in het leven geroepen om 
de betaalbaarheid van uitstekende 
gerechten te stimuleren. Lange tijd 
hield dat in dat een restaurant een 
driegangenmenu voor beneden de 
35 euro kon bieden. Deze grens 
heeft men losgelaten want ook in 

de horeca zijn de prijzen gestegen. 
Het komt nu op billijkheid aan. Wel, 
de prijs die Aragosta voor drie gan-
gen hanteert –  € 41,50 – is een 
vriendelijk bedrag. En zeker voor de 
topkwaliteit op het bord. Je moet de 
Bib trouwens wel elk jaar opnieuw 
verdienen.

‘De regels zijn wel verscherpt,’ aldus 
Jan Gerard. ‘Voorheen gold alleen 
een menu als criterium, tegenwoor-
dig gaat het om het totaalconcept 
en de totaalnota. Dat is ook eerlijker 
want er werd weleens met menu en 
bedrag gemanipuleerd.’ 

‘Het is de mooiste erkenning die er is,’ zegt Jan Gerard van der Wal over 
de Bib Gourmand die Bistro Aragosta cuisine régionale kreeg van Michelin. 
‘Deze waardering zegt alles over een optimale prijskwaliteitverhouding.’
Wat heet, er zijn in Friesland slechts drie Bib Gourmands: naast Aragosta 
zijn dat Bistro Nijeholt (Lauswolt) en Élevé in Leeuwarden.

Bib Gourmand voor Aragosta: 
mooiste erkenning die er is

Wouter Brandsema en Jan Gerard van der Wal: weer een Bib 
Gourmand-schildje erbij.

Marc van Gulick en Arjan Bisschop
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PRODUCENTEN MET HET
 LABEL

Onderstaande bedrijven brengen streekproducten op de markt onderscheiden 
zich daarbij door hoge kwaliteit, vakkennis, ambachtelijkheid en duurzame teelt, 
kweek of productie. Het Fryslân Culinair Label garandeert deze kwaliteiten. Alle 
bedrijven verkopen hun producten vanaf hun zaak.

Kaasmakerij De Nylander
Begine 52
Workum
www.nylander.nl

Boomsma Distilleerdij
Edisonstraat 4-6
Leeuwarden
www.boomsma.frl

Bakker Kluft
Kerkstraat 31
Makkum
www.bakkerkluft.nl

Pieter Peit’s Hoeve
Buitenwalweg 6 Lies
(Terschelling)
www.pieterpeitshoeve.nl

De Molenaar
Mouneplein
Witmarsum
www.mevrouwdemolenaar.nl

Bakker De Vries
Hoofdstraat 5 
Koudum

Ambachtelijke Slagerij
Menno Hoekstra
Bumaleane 2 Anjum
www.slagerijmennohoekstra.nl

Weduwe Joustra
Kleinzand 32
Sneek
www.weduwejoustra.nl

Kaasboerderij De Gelder
Heawei 42
Tynje
www.kaasboerderijdegelder.nl

Fiskerijbedriuw Ale de Jager
Oan it Swin 9
Reduzum
www.praamvissenadejager.nl

IJsselmeervisbedrijf
Bootsma
Buren 5 Hindeloopen

Bakkerij Schotanus
Doarpsstrjitte 10
Twijzelerheide
www.bakkerijschotanus.nl

Havenbrouwerij Het Brouwdok
Nieuwe Willemskade 8
Harlingen
www.hetbrouwdok.nl

van Huisstede dé Slager
De Alde Mar 24
Dronryp
www.vanhuisstede.nl.

Een paar jaar geleden voerde de overheid een campagne tegen 
de uitwassen in de samenleving. De strekking ervan was dat 
eenieder zijn of haar verantwoordelijkheid moest nemen. ‘De 
maatschappij, dan ben jij’, luidde de slogan waarmee de mensen 
in het land werden aangesproken. Sindsdien is dit besef aardig 
ingeburgerd.

Ook ondernemers kennen hun verantwoordelijkheid. Zij zijn 
vaak de aanjagers van goede initiatieven en ontwikkelingen. Wij 
als Fryslân Culinair willen niet achterblijven. Zo hebben we de 
opbrengst van ons eerste Trophy gegeven aan de stichting die 
de opvang van Oekraïense oorlogskinderen begeleidt. Het was 
duizend euro. Een bescheiden bedrag, maar alle beetjes helpen. 
Wij hebben ons steentje bijgedragen. De autorit was een groot 
succes en is voor herhaling vatbaar. De deelnemers genoten 
van een prachtige route door het Friese landschap. Dat we 
zoveel aan de instandhouding van ons platteland doen is voor 
iedereen profijtelijk. In de eerste plaats voor de inwoners zelf, 
maar ook voor de recreatieve gasten. En dus ook voor ons als 
horecasector. Op onze beurt doet Fryslân Culinair ook aan de 
ondersteuning waar het kan. Wij promoten Friese producten en 
wijzen op de bodemrijkdom hier en de lekkere streekproducten 
die er vandaan komen. Wij profiteren dus ook!

Tijdens onze mini-events laten wij mensen kennismaken met 
voedsel van eigen bodem. Dat kan rogge uit Gaasterland zijn, 
maar ook paling uit het IJsselmeer of de aardappelen uit de 
Friese kleihoek. 

Het volgende adres dat we gaan bezoeken is kaasboerderij de 
Nylander bij Workum. De familie Bokma gebruikt de heerlijke 
romige melk van de Jerseykoeien op de boerderij in It Heidenskip 
voor de eigen kaasmakerij. Daar wordt ook pure, rauwmelkse 
kaas gemaakt en verkocht. Proef dat eens!

Fryslân Culinair gaat met de tijd mee. Er is meer aandacht voor 
duurzaamheid en voor eettrends. Groente speelt een steeds 
belangrijke rol in de keukens. Vormden vroeger vlees en vis de 
hoofdmoot en waren groenten vooral de garnering, tegenwoordig 
krijgen groenten de plaats die ze verdienen en zijn ze dikwijls de 
spil in de samenstelling van een gerecht.
Laten we verder niet vergeten: wat we 
ook eten, vrijwel alles komt bij de boer 
vandaan.

Tjitte de Wolff, 
voorzitter Fryslân Culinair  

en directeur van  hotel-
restaurant Golden  

Tulip Tjaarda. 

DE MAATSCHAPPIJ: DAT ZIJN WIJ
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Hâld Moed Cidery
Mientwei 6-8
Hemelum
www.cider.frl

Veltman Visservice
Industrieweg 18 | Harlingen
www.veltmanvis.nl

Weduwe Joustra
Kleinzand 32 | Sneek
www.weduwejoustra.n

Unik Wijnhuis/LFE
Moleplaat 59
Leeuwarden
www.unikwijnhuis.nl

Mocca d’Or
Curieweg 25
Zwolle
www.moccador.nl

Slagerij van Huisstede
De Alde Mar 24 | Dronrijp
www.vanhuisstede.nl

Vanilla Venture
Contactweg 30e
Amsterdam
www.vanillaventure.nl

Spadel Nederland BV
Brieltjenspolder 28-D | Made
www.spadel.com

Hanos Heerenveen
Houtdraaier 2 | Heerenveen
www.hanos.nl

Bouwhuis  
Horeca en Grootverbruik
De Wieken 2 Sint Nicolaasga
www.bouwhuis.nu

Culinaire Groothandel G. 
Krikke & Zn. B.V.
Biensma 34 Grou
www.krikke.nl

Kwast Wijnkopers B.V.
Roggestraat 30 
Nieuw-Vennep
www.kwastwijnkopers.nl

Fortuin Wilhelmina Pepermunt
Fortuinweg 2
Dokkum
www.fortuin.com

Velzen Textielreiniging B.V.
De Marne 108A
Bolsward
www.velzentextiel.nl

Boomsma Distilleerdij
Edisonstraat 4-6
Leeuwarden
www.boomsma.frl

Fourcroy
Parklaan 43
Bussum
www.fourcroy..nl

NNRD
Het Helmhout 5
9206 AZ. Drachten
www.nnrd.nl

Wielinga Wijnimport
Molenstraat 34
Leeuwarden
www.wielinga.nl

Icarius
Hendrikalaantje 14
Laren
www.icarius.nl

VRIENDEN VAN  

Tineke leeft voor de horeca

Streekproductverkiezing oranjekoek

Dit werk combineert ze met haar 
eerstejaarsopleiding Manager On-
dernemer Horeca Niveau IV op het 
Friesland College in Leeuwarden. 
Een druk bestaan dus.
‘Ja, zeg dat wel, maar ik hou van wer-
ken,’ lacht Tineke.
Een vriendje heeft ze momenteel 
niet, maar als die zich aandient moet 
hij niet proberen Tineke af te remmen 
of te claimen.
‘Oh nee, dan ben ik er gauw klaar 
mee, haha!’
Ambitieus is ze zeker. Tineke wil 
graag na haar opleiding de Cas Spij-
kers Academie in Nijmegen gaan vol-
gen: ‘Maar dat is niet eenvoudig. Je 
moet auditie doen en je wordt dan 
beoordeeld door topchefs.’

Ze wil van alle markten thuis zijn en 
allerlei andere specifieke opleidingen 
volgen zoals gastronomie, wijnken-
nis, sociale hygiëne. De ervaring die 
ze tot dusver heeft opgebouwd – Ti-
neke heeft, hoe jong ze ook is, ook 
gewerkt bij Stania State en Van der 
Valk Hurdegaryp – komt haar goed 
van pas. Zowel in bediening als keu-
ken bekwaamt ze zich. Beide rollen 
zijn haar op het lijf geschreven.
Keukentechnieken wil ze niettemin 
ook onder de knie krijgen: ‘Mensen 

thuis uit eten laten gaan gaat een 
trend worden. Dan wil ik kunnen uit-
leggen wat er op tafel staat en hoe 
de gerechten zijn bereid.’ 

Op school kijken ze mee in haar 
praktijk: ‘Ze zeiden, Tineke, we heb-
ben gezien hoeveel uren je hebt 
gedraaid, dat is wel veel. Toen heb 
ik geantwoord dat van hard werken 

nog nooit een mens is doodgegaan.’
Soms blijft ze overnachten in Tjaarda 
als het niet meer lukt naar huis te 
gaan, zo gedreven is ze.

Haar droom is om later een eigen 
zaak te hebben. Een luxe restaurant 
met suites waar mensen voor een 
avond lang tafelen gaan, waar acht 
gangen serveren normaal is en waar 
de beste wijnen worden gedronken. 
Haar zaak hoeft niet persé in Fries-
land te zijn: ‘Het Oosten of het Wes-
ten lijkt me wel wat, of in Spanje, 
waar we graag vertoeven. In Denia 
bijvoorbeeld, een mooie streek. Een 
plattegrond heb ik al gemaakt. Zelfs 
de naam is al bedacht. Oh, ik ben 
heel erg.’     

Bij Tjaarda voelt ze zich als een vis in 
het water: ‘Dit bedrijf is volop in be-
weging. Onlangs zijn naam en huis-
stijl vernieuwd. Hier leer ik veel om-
dat alle aspecten van het horecavak 
er samenkomen. Volgend jaar wordt 
er begonnen met een verbouwing 
en modernisering van het restaurant. 
Heel interessant. Ik vind het heerlijk 
om mee te denken. Onderweg in de 
auto of thuis aan de keukentafel heb 
ik het er regelmatig met mijn vader 
over.’

Oranjekoek 
is het Friese 
feestproduct 
bi j  ui tstek. 
Dus is het 
toepasselijk 
dat de jubile-
umeditie van 
de streekpro-
ductverkie-

zing van Fryslân Culinair (de 20ste 
keer!) ditmaal – zaterdag 13 augustus 
in de Midstraat van Joure op het ter-
ras van restaurant De Jouster Toer bij 
de kerk – om de oranjekoek draait. 
De animo is geweldig. Tientallen 
bakkers dingen mee naar de Joop 
Braakhekke Bokaal. Het staat een 
ieder vrij hoe de oranjekoek wordt 
gemaakt maar crème heeft een ho-

gere uitgangswaarde dan slagroom 
omdat het moelijker te bereiden is. 
Aan de verkiezing ging, in samen-
werking met Omrop Fryslân, een 
voorverkiezing voor hobbybakkers 
vooraf. Romke van der Meulen (de 
laatste oranjekoekwinnaar) van bak-
kerij Korenbloem Schaafsma jureer-
de. Winnaar werd Jeltje Hovinga. Zij 
mag deel uitmaken van de streek-
productjury onder leiding van Robèrt 
van Beckhoven (Heel Holland Bakt). 
Zoals altijd presenteert culinair pro-
ducent Reitse Spanninga dit prachtig 
evenement.

De vijf beste oranjekoeken worden 
in de finale beoordeeld. De inzendin-
gen worden door een koerier opge-
haald. Kom dus naar Joure!

Datum: zaterdag 13 augsutus.
Locatie: terras De Jouster Toer in 
Joure.
Aanvang: 11.00 uur. 

Talent blijft zich aandienen. Tineke van der Heide (16) is geboren voor de horeca. Ze is ermee opgegroeid als doch-
ter van ouders die hun sporen in de branche hebben verdiend. Vader Thom en moeder Joukje runden voorheen 
restaurant Frouckje State in Ryptsjerk (1 Michelinster). Daarna werd Thom patron/gastheer bij Élevé in Leeuwarden 
en Van der Valk Leeuwarden voordat hij in Parkhotel Tjaarda aan de slag ging als F&B-manager. Daar werkt Tineke 
parttime als gastvrouw in de bediening. Weekends liep ze stage in Oan Tafel in Wergea die ze net als haar examen 
succesvol heeft afgerond. Momenteel is ze demi-chef de parti in Wiesen (*) in Eindhoven. Topzaken dus! 

Tineke van der Heide

Reitse Spanninga en Robèrt van 
Beckhoven 
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Volle terrassen bieden altijd een prachtige aanblik. De combinatie 
van stralend weer, straatvertier en gezelligheid aan tafel laat dorpen 
en steden bruisen. De horeca laat zich dan op z’n best zien. In 
Leeuwarden aan de Nieuwestad is de ontwikkeling opmerkelijk 
geweest. Aan de ene kant, de zuidzijde met o.a. V&D, waren de meer 
luxueuze merkwinkels, aan de andere kant veel minder. Die overkant 
werd ‘de stille kant van de Nijstêd’ genoemd. Moet je nu zien. Omdat 
je daar ’s middags in de zon zit, zijn er nu volop terrassen, tot zelfs 
op scheepsdekken in de gracht. Vroeger waren er geen terrassen, 
vandaar die ‘stilte’. Maar het is er nu dus helemaal niet stil. 

Al gauw denken mensen bij het zien van de gezelligheid dat er dikke 
winsten worden gedraaid. Dat kan tegenvallen, heb ik gemerkt. Zo 
was ik eens in Zwolle, waar het kroost zich uitleefde op de kermis. 
Ik zat op een bankje de terrassen te aanschouwen. Wat opviel was 
dat veel jongeren loungen en alle tijd van de wereld hebben. Veel 
bestellen doen ze niet. Onderuitgezakt op de loungebanken doen ze 
zomaar twee uur over één drankje. Zo’n plekje om te chillen is best 
intensief qua bediening. Ik volgde het heen en weer geloop. Eerst 
het opnemen van de bestelling en terug, dan het serveren en terug, 
vervolgens nog een keer vragen naar een volgende bestelling maar 
zonder resultaat, tenslotte het afrekenen en weer terug naar de 
kassa, weer naar de tafel en na het vertrek van de gasten afruimen, 
weer terug om schoon te maken en de stoelen recht te zetten. Dat is 
geen kassadraaien, zag ik. 

Tegenwoordig is het lastig om aan personeel te komen. Sommige 
zaken lossen dat op door zelfbediening. Is het geschetste beeld van 
terrasbeleving veel minder bewerkelijk bovendien. Zakelijk gezien 
begrijpelijk en meer rendabel. Echter, het is ook een beetje armoe. 
Horeca is een vak, zie je vooral in het buitenland. Met in de betere 
restaurants bediening die professioneel en representatief is, die de 
gast kan ontvangen en begeleiden, die op de hoogte is van wat er 
komt kijken bij eten en drinken, die goede (wijn)adviezen kan geven 
en gerechten kan aanbevelen.
Maar er is natuurlijk niks tegen op zelfbediening. De horeca 
is een heel pluriforme business en dat is de kracht van de 
gastvrijheidssector.

Albert van Keimpema

ZELFBEDIENING

Zomerconcert NNO topevenement

Voor de pauze werd werk van Pucci-
ni, Gounod en Gershwin gespeeld, in 
het tweede bedrijf kwam de filmmu-
ziek van componist John Williams 
(90) aan bod, bedoeld als hommage 
aan de filmacteur Rutger Hauer die 
in 2019 vlak voor het 15de Zomercon-
cert (door corona ging het feest twee 
jaar niet door), in Beetsterzwaag pal 
naast Lauswolt op 75-jarige leeftijd 
overleed.
‘Hij genoot zittend op zijn Landrover 
nog erg van de muziek, waarmee hij 
ons complimenteerde,’ zei directeur 
Marc van Gulick in zijn openingstoe-
spraak. Hij liet weten hoe goed de 
overname van het landgoed door FB 
Oranjewoud is uitgepakt: ‘Alles ziet 
er top uit. We hebben het hele huis 
onder handen genomen en onlangs 
40 kamers gerenoveerd met schit-
terend tegelwerk van ons FB-zusje 
Koninklijke Tichelaar uit Makkum.’
De Zweedse dirigent Per-Otto Jo-
hansson trok alle registers open. 

Het 160-jarige NNO (72 musici van 
11 verschillende nationaliteiten) was 
op dreef. Het publiek was onder de 
indruk en presentatrice Francis van 
Broekhuizen evenzeer. Op naar de 
17de editie volgend jaar!

Wat een kwaliteit! Het 16de Zomerconcert van het Noord Nederlands Orkest (NNO) op Landgoed Lauswolt blonk 
in alles uit: de muziek, de sfeer, de entourage, de culinaire verzorging op het gastenpaviljoen, de High Tea voor de 
1.300 bezoekers en de bediening. Restaurant De Heeren van Harinxma en Bistro Nijeholt hebben een topprestatie 
geleverd. ‘Dit wie Fryslân wer op syn bêst,’ zei commissaris Arno Brok. Cor van Zadelhoff was dat met hem eens: 
‘Dit evenement mag nooit van de kalender verdwijnen, Lauswolt mag nooit verdwijnen!’

Marc van Gulick en Arno Brok.

Champagne van Laurent-Perrier in 
overvloed.

Alle topgerechtjes werden à la minute 
bereid.

Jeroen Blaauw van Mount (marketing), 
hier met zijn Annie, laat bedrijven een 
frisse herstart maken.

Nynke Hoogsteen en Ank Strampel. 
Nynke maakte de eerste Zomerconcer-
ten ook mee met haar partner wijlen Jan 
Riedstra (destijds met Rimag sponsor).

Mark en Trees Brouwer. Mark heeft 
samen met compagnon Zus Berger de 
helft van de aandelen van de lande-
lijk opererende kraamzorgorganisatie 
KraamZus overgedaan aan ABN Amro 
Participaties. ‘Groeien doen we door 
overnames. Wij kopen als het ware 
mensen,’ verklaart Mark de strategie.

Gea Kuiper, Josien en Philip Valk van Valk Yachts in Frane-
ker en Jacco en Hanneke Kuiper (Kuiper Verzekeringen).

Het NNO.

Erik en Tamara van Veen. Erik liet 
weten dat zijn DaVinci Yachts (Heeg) 
met een nieuwe 44-er komt. DaVinci is 
toonaangevend in sportieve retroboten.

Telecom Service Groep in Leek is mega 
actief in met name de zorgmarkt. ‘Wij 
bedenken, maken en leveren hoog-
waardige, oplossingsgerichte syste-
men zoals oproep op afstand, dwaal-
detectie en zorgalarmering. Wij kunnen 
nauwelijks aan de vraag voldoen,’ zegt 
commercieel directeur Sjoerd Reitsma 
(l). Algemeen directeur André Pastoor 
staat 3e van links, tussen hen in Alex 
Mulder van Caparis en rechts diens 
zoon Nathan Mulder, student busi-
nessmanagement in Groningen.

Marijke Rijke, wier man Chris vorig jaar 
overleed, krijgt veel warme reacties. Ze 
wordt geflankeerd door Cor van Zadel-
hoff en zijn echtgenote Janet. Alle drie 
zijn culturele vrienden/weldoeners en 
Cor ondersteunt het NNO.

Pieter en Karin Bijlsma. Pieter heeft in 
Gorredijk de mooiste en beste Albert 
Heijn van het Noorden.

Officier van justitie Berend Broerse, jonkheer Tjalling van Eysinga 
die van zijn pensioen geniet, Rob Meines die in Den Haag een 
lobbykantoor heeft en in Woudsend een recreatiewoning, en 
Ger van Langen, directeur van Wagenborg Passagiersdiensten.

Notaris Piet de Boer met zijn Marion 
Boskamp.

Twee voormalige commissarisstellen: Ed Nijpels en Elsbeth Janmaat en John 
en Georgette Jorritsma, het huidige burgemeestersechtpaar van Eindhoven.
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Bakker Vakkeuken, Bûtenpôle 1, Berlikum, www.bakkervakkeuken.nl

De beste oplossing vraagt om maatwerk
Bij Bakker Vakkeuken werken we aan prachtige 
projecten in de horeca, het onderwijs, de zorg 
en de maritieme sector. 

Kennismaken? Bel 0518 - 46 30 00

ambacht
maakt het
verschil
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 Bistro Nijeholt Beetsterzwaag
 De Waard van Dokkum Dokkum
 Restaurant logement De Hinde Hindeloopen
 Restaurant de Jouster Toer Joure
 Restaurant Zuiver Joure Joure
 Bistro Aragosta Leeuwarden
 It Posthûs Makkum
 Restaurant De Oranjetuin Tjaarda Oranjewoud
 Restaurant Vis en Meer Woudsend
 Restaurant Zuiver Vlieland Oost-Vlieland
 Restaurant Le Petit Bistro Sneek

Deze restaurants zijn aangesloten bij Fryslân Culinair.
Een samenwerkingsverband van 11 gedreven restaurateurs, 
die naast hun eigen stijl en uitstraling het regionale product 

op een creatieve manier promoten.

Fryslân Culinair Secretariaat
postbus 30, 9270 AA de Westereen

info@fryslanculinair.nl
www.fryslanculinair.nl

De Waard van Dokkum
Markt 30a - Dokkum
T 0519-220350
www.abdijvandokkum.nl 

Restaurant logement
De Hinde
‘t Oost 4, Hindeloopen 
T. (0514) 52 38 68
www.dehinde.nl

Restaurant  
de Jouster Toer
Midstraat 54, Joure 
T. (0513) 41 82 16
www.dejoustertoer.nl

Restaurant Zuiver - Joure
Douwe Egbertsplein 1a, 
Joure, T. (0513) 41 70 70
www.joure-zuiver.nl

Bistro Aragosta
Voorstreek 12, Leeuwarden
T. (058) 30 30 481
www.bistro-aragosta.nl

It Posthûs Makkum
Plein 15, Makkum
T. (0515)231 153
www.itposthus.nl

Restaurant  
De Oranjetuin Tjaarda
Kon. Julianaweg 98,  
Oranjewoud 
T. (0513) 43 35 33
www.tjaarda.nl

Restaurant Vis en Meer
De Dyk 6, Woudsend
T. (0514) 591 748
www.restaurantvisenmeer.nl

Restaurant 
Zuiver - Vlieland
Willem de Vlaminghweg 2, 
Oost-Vlieland, T. 0562-451857
www.zuiver-vlieland.nl

Le Petit Bistro
Muntstraat 2 - Sneek
T 0515-433460
www.petitbistro-sneek.nl

Bistro Nijeholt
Van Harinxmaweg 10
Beetsterzwaag
T. (0512) 38 12 45
www.lauswolt.nl

Deze restaurants zijn aangesloten bij 
Fryslân Culinair
een samenwerkingsverband van 9 gedreven 
restaurateurs, die naast hun eigen stijl en 
uitstraling het regionale product op een 
creatieve manier promoten.

Restaurant De Hinde
Hindeloopen - www.dehinde.nl

Restaurant de Jouster Toer 
Joure - www.dejoustertoer.nl

Restaurant Zuiver Joure
Joure - www.zuiver-joure.nl

Restaurant It Posthûs Makkum
Makkum - www.itposthus.nl 

Le Petit Bistro
Sneek - www.petitbistro-sneek.nl

Restaurant de Waard van Dokkum
Dokkum - www.dewaardvandokkum.nl

Hindeloopen

Vlieland

Joure Oranjewoud

Dokkum

Sneek

Restaurant De Oranjetuin Tjaarda
Oranjewoud - www.tjaarda.nl

Restaurant Zuiver Vlieland
Vlieland - www.zuiver-vlieland.nl

Restaurant Vis en Meer
Woudsend - www.restaurantvisenmeer.nl

Makkum

Woudsend

 = Fryslân Culinair restaurant
 = labelhouder (zie: www.fryslanculinair.nl)

Fryslân Culinair labelhouders

 Echte Bakker Marten Boonstra Akkrum
 Bakker Kluft Makkum
 Patisserie De Korenbloem Schaafsma Franeker
 Bakker De Vries Koudum
 Kaasboerderij “De Gelder” Tijnje
 Kaasmakerij De Nijlander Workum
 Pieter Peit’s Hoeve BV Lies
 Natuurtuin It Hummelhûs Oudehorne
 Ambachtelijke Slagerij Menno Hoekstra Anjum
 Van Huisstede dé Slager Dronrijp
 Weduwe S. Joustra & Zn. Sneek
 Boomsma Distilleerderij Leeuwarden
 Fiskerijbedriuw De Jager Reduzum
 Ijsselmeervisbedrijf Bootsma Hindeloopen

scan de QR code en meld u aan voor de FC nieuwsbrief.

Leeuwarden

Beetsterzwaag

Dé Culinaire 
adressen van 

Fryslân

bier-winkel com

kom ook in onze winkel Tsjûkemarwei 20 • Sint Nicolaasga

BIEREN VAN OVER 
DE HELE WERELD 
OP 1 WEBSITE!

Levensverhaal, familiegeschiedenis of 
bedrijfshistorie laten beschrijven?

Bel of mail Mentis Media: 0514-531868 – avk@mentismedia.nl

Boek – Magazine – Krant – Web

Boek – Magazine 

Krant – Web

Bel of mail Mentis Media: 
0514 - 53 18 91

 avk@mentismedia.nl

Introductie Aragosta Rosé in 
het middelpunt van Friesland

Oorspronkelijk was het idee om de 
start van de Aragosta rosé 2020 te 
vieren in de tuin van het Stadspaleis 
de Princessehof. Door het dreigen-
de slechte weer, werd het evene-
ment verplaatst naar het kerkje van 
Swichum. Hier hadden de eigenaren 
van Aragosta best wel even stress 
van, biechtte Jan Gerard op. 

Het gaat goed met het vorig jaar ge-
opende restaurant: ‘Dankzij jullie.’ De 
twee zijn trots op hun gasten: ‘Zon-
der jullie kunnen wij niks.’ “En wij ook 
niet zonder jullie,’ interrumpeerden 
de aanwezigen. Dankbaar zijn de he-
ren voor Stefan van den Berg van 

UNIK wijnen, die deze Italiaanse wijn 
voor Aragosta heeft geselecteerd. 

Jan Gerard: ‘Zonder goede leve-
ranciers kunnen wij ook niks. En het 
mooie aan hen is dat zij alle wijnen 
die wij willen hebben, over de we-
reld kunnen verkrijgen. Daarin zijn zij 
uniek.’ Vervolgens werd er geproost 
want JG heeft een royale hand van 
schenken. De rosé vloeide rijkelijk en 
vormde een soepele overgang tus-
sen verschillende amuses. De amuses 
uit de Franse keuken met Italiaanse 
invloeden bestonden uit vijf verschil-
lende gerechten: 
•  Boerenbrood en boter van ge-

droogde pruimen, citroen, zeezout 
en knoflook, een melange van ge-
marineerde coeur de boeuf, tomaat 
met basilicum knoflook en olijf.

 •  Een champagneglas gevuld met es-
puma van biologische ganzenlever 
met geschaafde verse zomertruffel 
en grof zeezout.  

 •  Ragfijn gesneden steak tartaar van 
ossenhaas, aangemaakt met ket-
chup, worcester, gesnipperde sjalot, 
bieslook, zoutzuur van kappertjes 
en Italiaanse olijfolie met huisge-
maakte mayonaise van morilles en 
on top een krokant aardappelchipje 
van Friese kleiaardappel.

 •  Frisse tartaar van biologische 
bloemkool. Daar bovenop Zoutkam-
per garnalen met een cocktailcrème 
fraîche en krokante croutons.

 •  Huisgemaakte gevogeltepaté met 
pistache, groene peper, vinaigrette 
en marmelade van preiselbeeren.

In de drukke gezelligheid werd er 
ook nog een goede daad verricht. 
Een jonge kraai viel uit een nest en 
kwam in het feestgedruis terecht. Een 
aantal gasten bekommerden zich om 
het dier. De dierenambulance kwam 
langs om het beestje op te halen. 

Een aantal gasten maakte voor het 
eerst kennis met Aragosta omdat ze 
met een vaste gast van het restaurant 
meekwamen. Maar de meerderheid 
heeft er al minstens een keer gege-
ten. De gasten zijn lovend over het 
restaurant. Nienke de Wolff heeft er 
een keer gegeten en vindt Aragosta 
een super restaurant ‘waar alles 
hartstikke lekker is’. ‘Het zijn boven-
dien geen standaardgerechten maar 
heerlijke combinaties die ik nog niet 
kende. Het zijn echt smaaksensatie.’
Nicolas van Amerom eet graag bij 
Aragosta omdat zijn internationale 
achtergrond er tot leven komt. 
‘Ik heb een internationale achter-
grond, ben zelf geboren in Kinshasa, 
Congo. Mijn moeder was Française. 
Mijn vader komt uit Nederland, maar 
zijn moeder was Italiaanse. Ik herken 
recepten van mijn moeder bij Ara-
gosta. Dat vind ik fantastisch.’

Geu Luik komt samen met zijn vriend 
vier keer per jaar eten bij Aragosta: 

‘We wonen zelf op steenworp van 
het restaurant. De ambiance is heel 
fijn. Het is echt een avondje uit bij 
Aragosta. We krijgen een avond ge-
vuld met heerlijk eten, goede wijnen 
en heel prettige gastheerschap. We 
voelen ons er thuis. Het restaurant is 
niet heel groot. De gasten zitten dicht 
op elkaar, maar dan heb je ook gauw 
contact met je buurman of buurvrouw. 
We krijgen er elke keer weer fijne 
nieuwe contacten bij.’

Jantina de Vries

SWICHUM – Bij het kerkje van Swichum, als je twee diagonalen door de 
provincie trekt het snij- en middelpunt van Friesland, introduceerden Jan 
Gerard van der Wal en Wouter Brandsema van Bistro Aragosta hun nieuwe 
rosé. Naast de Aragosta rosé 2020, genoten de gasten van vijf amuses uit 
de Franse keuken met Italiaanse invloeden, van muziek en gezellige ont-
moetingen tijdens deze ongedwongen middag. 

Jan Gerard van der Wal en Wouter Brandsema (m) met het UNIK-team: 
vader Andreas van den Berg en zijn zonen Stefan (l) en Daniël. Nicolas van Amerom.

Plastisch chirurg Berend van 
der Lei, de eerste hoogleraar 
Esthetische Plastische Chirurgie 
in Europa en verbonden aan het 
UMCG, heft het glas.

Nienke de Wolff, Paula Huisman en Baukje Talma.


