
Humanoid
In dertig jaar uitgegroeid van klein label 

naar volwassen wereldmerk. Humanoid 

staat ook ver buiten Arnhem bekend  

om zijn vrouwelijke, draagbare kleding. 

Alleen al vanwege de locatie is de winkel 

een bezoekje waard: in een voormalige 

kerk. Naast kleding verkopen ze woon

accessoires als lampen van Ay Illuminate, 

geurkaarsen van Malin + Goetz en een 

eigen homecollectie. Heren opgelet:  

in de voormalige pastorie zijn labels als  

7d, Acne en Won Hundred te vinden.  

# Weverstraat 14, 6811 EL Arnhem, T 026 4451698, 

www.humanoid.nl 

Van mode shoppen in Arnhem en hamburgers 

happen in Nijmegen tot kamperen in Vuren: 

Gelderland – de grootste provincie van 

Nederland – heeft heel veel te bieden. 
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Mood 
Wat? Deze Nijmeegse  

conceptstore verkoopt  

producten van jonge  

Nederlandse designers. 

Hier gaat het niet alleen om 

het ontwerp zelf, maar ook 

om het verhaal erachter. 

Collectie? Van kleding tot 

interieuraccessoires: het 

aanbod is altijd afwisselend, 

minimalistisch en tijdloos. 

Denk aan labels als Crisp 

Sheets, Doing Goods, Els & 

Nel en Pikaplant. Bijzonder? 

Het open atelier van huismerk 

Bruinlabel bevindt zich 

onder in de winkel, waar 

tassen met de hand worden 

gemaakt. # Houtstraat 59, 6511 JM 

Nijmegen, T 06 43583243, 

www.moodconceptstore.nl 

Tape
Espressobar, café en expositieruimte ineen: 

dat is Tape ten voeten uit. Op de kaart staan 

biologische producten zoals Afri Cola, John 

Lemonrabarberlimonade en bieren van kleine 

Nederlandse brouwers. Hun Groenland broodje 

– wit zuurdesembrood met tuinerwtenpuree, 

oude geitenkaas en komkommerijschips – is 

een aanrader. Het frisse interieur is een mix 

van retro elementen met een moderne twist. 

Vergeet niet de expositieruimte in de kelder  

te bezoeken. # Hommelstraat 66, 6828 AL Arnhem,  

T 026 7370070, www.ilovetape.nl

@
First Eet
Flory Hartog, eindredacteur: ‘Dit is nou zo’n lunch

tentje waar je je meteen thuis voelt. En dat komt zeker 

door de meest lieve en gastvrije eigenaren Ted en Lisa. 

Zij verwennen je met goeie koffie en heerlijke, gezonde 

lunches. Zin om iets bijzonders te doen? Houd dan hun 

Facebookpagina in de gaten, want ze organiseren 

geregeld workshops in het souterrain. In het restaurant 

hebben Ted en Lisa ook een kleine winkel met mooie 

kook en woonspullen. Het is dat ik zo ver van Arnhem 

woon, anders zat ik er elke dag.’

# Markt 27, 6811 CH Arnhem, T 06 52 45 10 50, www.firsteet.nl

EINDREDACTEUR FLORY HARTOG   

FIRST EET 

‘Het is dat ik zo ver van 
Arnhem woon, anders zat 
ik elke dag bij First Eet!’
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Bar Spijker
V&A met Niels Treffers, mede-eigenaar 
van Bar Spijker in Arnhem  
Hoe komt de bar aan zijn naam?  

‘We zitten midden in het Spijkerkwartier,  

vroeger de rosse buurt van Arnhem, maar 

sinds een paar jaar wordt de wijk flink 

opgeknapt. Het ligt vlak bij het station en 

is populair bij studenten, kunstenaars en 

advocaten. De ideale locatie dus voor 

een zaak met internationale uitstraling 

waar je kunt eten, drinken én slapen. 

Spijker ticks all the boxes.’ Wat is jullie 

concept? ‘Bijzonder is dat het pand 

dwars door twee woonblokken heen 

loopt, met entrees in twee straten. Aan de 

ene kant is de ingang van het restaurant

gedeelte, dat wij de foodbar noemen. 

Daar serveren wij ’s avonds traditionele 

bistrogerechten met een moderne twist. 

Na tienen verandert de ruimte in een 

bar en kun je een lekker drankje bij ons 

drinken, bijvoorbeeld een gintonic, onze 

specialiteit. Aan de andere kant van het 

pand zit de ingang van de espressobar. 

Precies in het midden, rondom een sfeer

volle en zonnige binnenplaats, zijn de 

Spijker Suites: het hotelgedeelte met vier 

luxe kamers. Op de binnenplaats kweken 

we in grote bakken verse kruiden die we 

gebruiken in de keuken. In de toekomst 

gaan we een daktuin maken, met zelf

geteelde groenten.’ En hoe zit het met 

het interieur? ‘Voor het restaurant hebben 

we een grote bar laten maken door twee 

jonge, lokale ontwerpers. En we hebben in 

elke ruimte oud en nieuw gecombineerd 

door veel vintage meubels en accessoires 

toe te voegen. We houden van een  

internationale sfeer, zoals je die veel 

tegenkomt in steden als Berlijn en New 

York. Dat is goed te zien in de espresso 

bar, waar hotelgasten kunnen ontbijten 

en andere bezoekers voor een euro een 

espresso kunnen drinken – net als in een 

echte Italiaanse bar. De prachtige oude 

tegelvloer is origineel. Toen een vriend 

van mij hier binnenstapte, herkende hij 

die direct. Op deze plek runde zijn vader 

vroeger namelijk een brommergarage. 

Mooie verhalen, die Bar Spijker nog  

meer tot de verbeelding laten spreken.’  

# Driekoningenstraat 39a, 6828 EM Arnhem 

(foodbar), Hartogstraat 40, 6828 EV Arnhem 

(espressobar), T 026 3793270, www.barspijker.nl

  Eten, drinken én 
 slapen: Spijker ticks 
  all the boxes
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Hemels
Ze hadden geen betere naam 

kunnen bedenken voor deze 

patisserie en espressobar. Van 

de eenpersoons tartelettes met 

witte chocolade en framboos, 

hemelse moddertaart met 

notenkaramel tot Bretonse 

appeltaart: alles is hier hemels. 

Geen zoetekauw? Je kunt er 

ook terecht voor lunch. En  

omdat het op de wereld altijd 

wel ergens ochtend is, serveren 

ze het ontbijt met bijvoorbeeld 

wentelteefjes of boerenyoghurt 

met huisgemaakte muesli de 

héle dag door. # Kerkstraat 3, 

6811 DL Arnhem, T 026 260 03 69, 

www.hemelslekker.nl 

Jones
Toen Jean Paul Gaultier en 

Diesel in Nederland nog grote 

onbekenden waren, haalde  

Judith ter Haar ze al naar Arnhem. 

In 1988 opende ze met Gerhard 

Harmsen de deuren van hun 

modewinkel. Vijf jaar later 

verhuisden ze Jones naar een 

oude drukkerij in de Arnhemse 

binnenstad, waar de zaak nu 

nog steeds zit. De collectie 

bestaat uit labels als Closed, 

Dries van Noten, Kristensen du 

Nord, Margaret Howell, Marni 

en Sofie d’Hoore. Toegegeven,  

niet heel goedkoop, maar Judith 

verkoopt ook hebbedingen 

als lifestylemagazine Kinfolk 

en geurkaarsen van Maison 

Margiela. Klaar met shoppen? 

Met goed weer verandert de 

straat in een Frans pleintje vol 

gezellige terrassen. # Eiland 6, 

6811 DC Arnhem, T 026 4432212,  

www.jonesarnhem.com 

De Meesterproef
Moniek Visser, stylist: ‘De locatie op het terrein 

van de oude Honigfabriek is lekker stoer, precies 

wat wij zochten voor ons huwelijksfeest. We wis

ten al dat je er heerlijk kunt eten. Ze pekelen en 

roken zelf hun vlees en vis, maken worsten, patés, 

mosterd, jams en chutneys en serveren vlees dat 

de hele nacht heeft gegaard. We gingen eerst 

met veertig man eten aan lange tafels en daarna 

gaven we een groot dansfeest. Een dag om nooit 

te vergeten!’ # Waalbandijk 14, 6541 AJ Nijmegen,  

T 024 2020002, www.demeesterproefnijmegen.nl 

Make my day
Drie redenen om Make my day te 

bezoeken: 1. Ze verkopen relatief 

onbekende modelabels uit onder 

meer Engeland, Italië, Amerika en 

Australië. 2. Je kunt je haar laten 

knippen, je laten opmaken of een 

espresso drinken van de Nijmeegse 

koffiebranderij Blommers. 3. Twee

honderd vierkant meter shopplezier, 

dus je bent even zoet. 

# Stikke Hezelstraat 65, 6511 JW Nijmegen,  

T 024 3234000, www.makemydaynijmegen.nl 

STYLIST MONIEK VISSER 

 DE MEESTERPROEF 

‘Een geweldige locatie  
om een feest te geven en 
ik kan het weten’
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Wally
Where’s Wally? In het centrum van Nijmegen. In het kort? Wally is een 

fastcasual hamburgerrestaurant met een heel simpel motto: doe één ding 

en doe het goed. En de hamburger? Ze bakken burgers van biologisch 

rundvlees uit Nederland en die gaan daarna op een heerlijk vers, zacht 

broodje van de lokale bakker. Interieur? Wat meteen opvalt, is de stoere 

lettermuur met de woorden ‘samen’, ‘verse frieten’ en ‘genieten’. En dat 

doen we! # Hertogstraat 47, 6511 RW Nijmegen, T 024 3242202 www.restaurantwally.nl

The Hangar
Wat? Deze brasserielounge 

zit aan de landingsbaan van 

het vliegveld in Teuge Extra? 

Op het terras waan je je in 

een hippe strandtent, maar 

je ziet en hoort vliegtuigen 

en parachutisten. Stijl? 

Gekleurde, sloophouten 

tafels, kristalen kroonluchters, 

veel steigerhout, witte  

kussens, vuurtafels en leren 

banken. Overnachten? Dat 

kan in de vliegtuigsuite, een 

vliegtuig omgebouwd tot 

hotelkamer. # De Zanden 105, 

7395 PG Teuge, T 055 3017626, 

www.thehangar.nl 

N

Vivre Interieur 
Authentique
Vivre Interieur Authentique is 

zo’n winkel waar je urenlang  

kunt snuffelen. Het oude veiling

pand van 2000 vierkante meter 

staat vol oude fabriekslampen, 

Franse schoolstoelen, vintage 

toonbanken en er is zelfs een 

winkelinterieur uit een jaren 30 

barbershop te koop. Eigenaar 

Ebert Roest haalt de oude  

meubels en accessoires overal 

vandaan. ‘Vroeger klopten we 

aan bij Franse boeren om te 

vragen of zij nog interessante 

voorwerpen in de schuur hadden 

staan. Maar dat lijkt romantischer 

dan het is; we werden weleens 

het erf gejaagd.’ Pronkstukken 

zijn een oude Zündappmotor uit 

1937 en een Franse kleppenkast. 

Wees gewaarschuwd: de kans is 

groot dat je na een bezoek aan de 

winkel thuiskomt met iets waarvan 

je niet wist dat je het nodig had.  

# Stationsweg 19, 6515 AC Nijmegen, 

T 024 3238257, www.interieurvivre.nl 
Deja Vu 
Hoog op ons verlanglijstje: 

1. Eiken fotoframe van 

Moebe met geïntegreerd 

ophangsysteem voor  

illustraties of droogbloemen.  

2. Zilveren ring van Charlotte 

Wooning. 3. Metalen Job 

Cabinet met opvallende 

gouden sleutel, ontworpen 

door Studio Job voor  

Lensvelt. # Houtstraat 57, 

611 JM Nijmegen, T 024 3239493, 

www.dejavu.nl 
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Coming Soon
Deze fashion en designwinkel richt zich 

voornamelijk op Nederlandse ontwerpers. 

De eigentijds ingerichte shop biedt een 

podium aan jong talent, maar verkoopt 

ook gevestigde namen als Scholten & 

Baijings en het Arnhemse label Weltevree. 

Al het moois dat ze hier verkopen is een 

lust voor het oog en een gevaar voor de 

portemonnee. # Kerkstraat 23, 6811 DM Arnhem, 

T 026 3703044, www.arnhem comingsoon.nl

Sugar Hill
Laat het Arnhemse centrum links  

liggen en doe een rondje Mode

kwartier. Op de Klarendalseweg 

zitten veel ontwerpers en kleding

zaken. Vlak voordat je een beetje 

buiten adem begint te raken, het is 

best een steile straat, is daar Sugar 

Hill. Plof neer op het terras voor een 

glas wijn en laat je verrassen door 

het wisselende menu. Wat je ook 

kiest, het eten – en de taart – is hier 

altijd goed! # Klarendalseweg 192, 6822 

GJ Arnhem, T 026 3892010, www.sugarhill.nl

Ochre and Red
Moniek Visser, stylist: ‘Als 

je bij Ochre and Red over 

de drempel stapt, kom je in 

een sprookjeswereld  

terecht. Ze hebben prachtige 

kelims, exotische stoffen en 

mooie hamamdoeken. Ik  

gebruik hun producten 

graag voor de styling van 

woonproducties met een  

eigenzinnig thema. Soms 

kan ik het niet laten om 

iets mee naar huis te 

nemen. Mooie houten 

blockprintstempels uit India 

bijvoorbeeld en een grote 

wasmand van gevlochten 

palmblad.’ # Bakkerstraat 24, 

6811 EH Arnhem T 026 4436422; 

Lange Hezelstraat 54, 6511 CL 

Nijmegen, T 024 3600658,  

www.ochreandred.nl

Willemien Eetwaar 
Voedingsspecialist Willemien weet als geen ander 

hoe je lekker, goed en gezond kunt eten. In haar 

winkel in hartje Culemborg vind je pure en eerlijke 

producten zoals olijfolie, kruiden en pasta. Heb je 

trek? Zoek een plekje achter in de winkel. Willemien 

serveert namelijk ook de heerlijkste macarons, 

taart en een high tea. # Markt 12, 4101 BX Culemborg, 

T 0345 548084, www.willemieneetwaar.nl 

STYLIST MONIEK VISSER 

 OCHRE AND RED 

‘Voor mijn werk 
als stylist doe ik 
hier ontzettend veel 
inspiratie op’ 
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ZafVino
Drie redenen voor een bezoekje aan deze 

trattoria en wijnbar: 1. Van hun borrelplanken 

krijg je spontaan trek. 2. Op het knusse pandje 

met open keuken en slechts een paar tafels 

ben je meteen verliefd. 3. In de zomer staan 

er biertafels voor de deur en wordt het leven 

gevierd. # Zwanenstraat 22, 6811 DD Arnhem, 

T 026 3790009, www.facebook.com/zafvino 

Thialf
In de oude sportkantine van dit voor

malige zwembad zit nu brasserie Thialf. 

Het interieur is ontworpen door Studio 

Arnhemse Meisjes. Het resultaat: 

schoolstoelen, industriële lampen,  

vintage fauteuils, veel hout en een 

enorme glazen pui die toegang geeft 

tot het terras. De uitgebreide kaart biedt 

voor elk wat wils. Buiten is een grote 

speelplaats, dus de kinderen kunnen 

mee. # Dullertstraat 331, 6828 HJ  

Arnhem, T 026 3828277, www.thialf.nu 

512
Design en modeminnend Nederland 

opgelet: Nijmegen is een gevaarlijk 

leuke winkel rijker. Plantenmeisje Ilse 

van Asten heeft hier haar winkel 

Bleshyou geopend, waar ook mooie 

planten van (hobby)kwekers zijn te 

vinden. Theesommelier Marloes serveert 

in haar theebar T’S kwaliteitsthee, sapjes 

en zelfgemaakte stroopwafels. En Jettie 

van 512 verkoopt kleding, handgemaakte 

designartikelen en haar huismerk Wakker. 

En dat alles onder één dak! 

# Van Broeckhuysenstraat 20, 6511 PJ Nijmegen, 

T 024 6636864, www.512nijmegen.nl

Silo 6
Seline Steba, redacteur: ‘Deze woonwinkel ligt op een half uurtje rijden 

van mijn huis in Almere. Ik zoef er regelmatig even heen, hij ligt vlak bij 

de snelweg A28. De naam dankt de zaak aan de eerste locatie, een 

oude graansilo. Inmiddels zitten ze in een pand van ruim 3000 vierkante 

meter, maar de stoere sfeer is er nog steeds. Hier kun je terecht voor 

stoelen, banken, tapijten en houten vloeren, maar ook voor kussens en 

servies (de complete vtwonencollectie!).’ 

# Marie Curiestraat 2B, 3846 BW Harderwijk, T 0341 495700, www.silo6.nl 

F
O

T
O

G
R

A
F

IE
 E

R
IK

 J
A

N
 B

R
U

G
G

IN
K

 

N

vtwonen
GUIDE

vtwonen
GUIDE

VT  GELDERLAND  

055054



Camping de Lievelinge
Een eigenzinnige vrijplaats en een familie

camping ineen, gelegen in een groene oase 

in de Betuwe: op Camping De Lieveling  

kan en mag bijna alles! Er is een zwemmeer, 

een bibliotheekcaravan, een zweefmolen, 

een restaurant en er vinden geregeld  

evenementen plaats. Wie een rondje over  

de camping loopt, ziet een bonte mix aan 

kampeerplekken, zoals een dubbeldekker, 

safaritenten, originele yurts en een pipo

wagen. Natuurlijk ben je met een tweepersoons 

tentje ook van harte welkom. # Haarweg 6,  

4214 KL Vuren, T 0183 630631, www.lievelinge.nl 

No. 7
Net open: consteptstore No. 7 in het oude  

centrum van Harderwijk. In de winkel van  

Tamara Timmerman, gevestigd in een historisch 

pand met twee verdiepingen, vind je mode,  

design, sieraden, cadeaus en woonaccessoires 

van beginnende ontwerpers. De favorieten 

van Tamara: ‘Ik ben gek op de schapenvachten 

van Dyreskinn en de licht slingers van House 

Doctor en vlaggetjes van Afrodutch Paperstone 

zorgen ervoor dat het bij ons thuis altijd een 

feestje is. En het streepjestuniek van mijn 

eigen label Goodies by Tamara draag ik het 

liefst elke dag.’ # Hondegatstraat 1113, 3841 CG 

Harderwijk, www.noseven.nl 

Van Mij 
Een dagje Arnhem is niet compleet zonder 

een bezoek aan Van Mij. Even lekker rond

struinen tussen woonaccessoires van House 

Doctor, &Klevering en Arnhemse labels  

zoals Het Paradijs. Een enthousiaste Mariëlle 

Joosten over haar winkel: ‘Ik heb een mini

wonderwarenhuis met spullen waarvan mijn 

hart sneller gaat kloppen. Mijn criterium bij het 

selecteren van nieuwe items? Ik moet er een 

fijn gevoel bij krijgen, dwars door de trends 

en hippigheid heen.’ # Kerkstraat 1, 6811 DL 

Arnhem, T 026 4420307, www.vanmij.nl

 ‘De lichtslingers  
     zorgen ervoor 
dat het t huis elke  
  dAg een feestje is’
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Coef
Snel met je lief naar Coef, want: 1. Het is een van de 

mooiste herenzaken van Nijmegen. 2. Ze verkopen er 

labels als Closed, Denham, Filling Pieces en Samsøe 

Samsøe. 3. Je kunt er ook voor mooie horloges, boeken 

en leren portemonnees terecht. 

# Ziekerstraat 165167, 6511 LG Nijmegen, T 024 323 9962, www.coef.nl 

Fika
In de binnenstad van Nijmegen zit 

lunchcafé Fika: een Scandinavisch 

paradijsje met nieuw en vintage Deens 

design, pasteltinten en natuurlijke 

materialen. Ze serveren onder  

meer smörrebröd: rijkelijk belegde 

boterhammen met Zweedse garnalen 

salade en gerookte zalm. Zo komt dit 

zaakje aan zijn naam: in Scandinavië 

betekent Fika een moment van rust 

om van koffie met wat lekkers te  

genieten. Aan het eind van de middag 

is het zonnige terras de perfecte  

plek om een cocktail te drinken. 

Met dat genieten zit het hier wel 

snor! # Van Broeckhuysenstraat 5, 6511 PE

Nijmegen, T 024 2060159, www.fikanijmegen.nl 

Schenkers
Hier hebben ze koffiezetten tot kunst verheven: 

bij koffiehuis Schenkers in Apeldoorn zijn alle 

cappuccino’s en latte’s een (Instagram)foto 

waard. Geen wonder dat ze hun eigen koffie 

branden, die je hier ook kunt kopen. Net als 

de koffie is het interieur om van te smullen: 

bak stenen muren, industriële lampen, lounge

banken van pallets en kussens van jutezakken 

waar ooit koffiebonen in zaten. Aanrader: hun 

ontbijtplankjes met een glaasje pompelmoes 

van Exota. # Van Kinsbergenstraat 8a, 7311 BM 

Apeldoorn, T 06 45650253, www.schenkers apeldoorn.nl 

De Veldkeuken
Marie-Gon Vos, stylist: ‘Eerst een stuk 

wandelen door de uiterwaardenvan  

Culemborg en daarna ploffen we vaak 

neer in een strandstoel bij De Veld

keuken. Buiten zitten is daar echt een 

feestje; ik krijg er altijd een vakantie

gevoel van. Je zit in een arena van 

gras, waar kinderen heerlijk kunnen 

spelen en in de zomer films worden 

vertoond. Bijzonder is dat alles duur

zaam is gemaakt: van het eten tot het 

gebouw. Bestel een bietensoepje of 

een vegetarische quiche met salade en 

je wilt er niet meer weg.’ 

# Goilber dingerdijk 40a, 4106 LC Culemborg, 

T 0345 779900, www.veldkeuken.nl 

STYLIST MARIE-GON VOS  DE VELDKEUKEN 

‘Ik krijg hier altijd 
een vakantiegevoel’ 
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Bos & Heij
Marleen Huurman, vormgever: ‘Onlangs 

was ik bij Bos & Heij in Arnhem. Het zit in 

een smal, sfeervol straatje, waar je van het 

ene inspirerende adresje naar het andere 

loopt. Binnen is er veel te zien: van fossielen 

en mooie kettinkjes tot posters en fijne 

babycadeaus. Ik had best spijt dat we net 

ergens anders koffie hadden gedronken, 

want de cappuccino’s en zelfgemaakte 

cheesecake van eigenaren en zusjes 

Janneke en Daphne zagen er verrukkelijk 

uit.’ # Kerkstraat 36, 6811 DM Arnhem, T 026 7370157, 

www.bosenheij.nl 

BL-ij 
Kom binnen in de wereld van ontwerper Bibi 

de Lang. In haar studio werkt ze aan een 

collectie stationery en maakt ze ontwerpen op 

maat, zoals huisstijlen en geboortekaartjes. 

In het winkelgedeelte van de studio verkoopt 

ze haar eigen ontwepen, maar ook producten 

die ze zelf graag gebruikt, zoals biologische 

thee, een bureaulampje van Ubra Shift  

en scharen en linialen van Hay. Snel even 

langsgaan! # Verlengde Hoflaan 98, 6822 ED 

Arnhem, www.blij.nl 

De Firma 
Ze hebben misschien wel het 

mooiste terras van Nijmegen: 

gelegen aan het verlengde van 

de Waalkade met uitzicht op de 

kabbelende rivier, voorbijvarende 

schepen en historische pakhuizen. 

Eigenaar Bas Hoebink werd voor 

zijn zaak geïnspireerd door de 

New Yorkse horeca: ‘kwalitatief 

goed, maar wél easy going’.  

Bij De Firma serveren ze kleine 

gerechtjes die je samen kunt  

delen, geïnspireerd op streetfood 

uit alle windstreken. Probeer eens 

Koreaans rundvlees met rode 

peper,Japanse viskoekjes met 

wasabi of Italiaanse frittata met  

gekarameliseerde pastinaak. 

# Lage Markt 47, 6511 VK Nijmegen, 

T 024 3226040, www.defirmanijmegen.nl

Iveau 
Alsof het niet genoeg is: Ivo en Gijs bakken niet alleen de beste hamburgers, 

de vrienden schenken ook de heerlijkste wijn. In hun Iveau Burgers & Wijn 

in hartje Arnhem draait alles om lekker eten en gezellig samenzijn. Aan de 

voorzijde van hun eettentje zit een zonnig terras en aan de achterkant een 

groene stadstuin. In de zomer gaan de lampjes en de vuurkorf aan en is 

het hier uren tafelen. Aanrader: een broodje geitenkaas met ras el hanout 

en pistachenoten. Hun Ereburger is onlangs uitgeroepen tot beste 

burger van Nederland: een goede reden om naar Arnhem af te reizen. 

# Kleine Oord 78, 6811 HZ Arnhem, T 026 3796825, www.burgersenwijn.nl 

N
VORMGEVER MARLEEN HUURMAN  BOS & HEIJ 

‘Volgende keer ga ik hier de 
cheesecake proberen!’ 
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