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Huisje James in Ugchelen (1) bij
Apeldoorn is in 2017 het best beoor-
deelde restaurant in deze rubriek.

Het restaurant scoorde een 8,6 als eindcijfer
bij een prijs/kwaliteit-verhouding van 8,0. 
Het geheim: bij dit restaurant klopte alles.

Een glaasje prosecco bij de ontvangst (maar
dan wel van het huis en niet later voor 7,50
euro op de rekening). Chef-kok Heine Rui-
tenbeek zette ons oog- en mondstrelende
gerechten voor. We waardeerden het voor-,
hoofd- en nagerecht met respectievelijk een
9, 9 en 8,5. Gastvrouw Inge Scholten te-
kende voor de sfeer en de kwaliteit van de

bediening. Beide goed voor een 8,5.
De Boet in Urk (2)maakte het alleen al

waard het voormalige eilandje te bezoeken.
Gevestigd in twee monumentale panden,
met uitzicht op de bedrijvige beroeps- en
pleziervaart. Veel vis op de kaart. En daar
genoten we volop van. We aten onder meer
zeeduivel en griet. En waardeerden het
voor-, hoofd- en nagerecht met achtereen-
volgens een 8,5, een 9 en een 8,5. Een min-
punt dat meteen vrij storend was: we aten
beiden een driegangenmenu à 39,50 euro.
Voor de zeeduivel moest echter een supple-
ment van 10 euro worden betaald, waardoor
de prijs van een van de menu’s doorschoot
naar bijna 50 euro.  Het eindcijfer voor De

Boet was een 8,4 bij een prijs/kwaliteit-
verhouding van 8.
Een gedeelde derde en vierde plaats was

er voor restaurant Navet in Apeldoorn (3-
4) en Wildthout in Ommen. Chef-kok en
mede-eigenaar van het restaurant Navet
Cees Jonker zette ons perfect bereide en op-
gemaakte gerechten voor. We waardeerden
het voorgerecht in het voormalige Tolhuis
aan de Arnhemseweg met een 8,5. Het
hoofdgerecht kreeg hetzelfde cijfer en het
riante dessert verdiende een 8,5. Dat alles
was goed voor een 8,2 als eindcijfer. Voor de
prijs/kwaliteit noteerden we een 7,5.
Wildthout in Ommen (3-4) viel in de ca-

tegorie plezierige verrassingen. We wisten
niet veel van het restaurant. Maar Niek en
Petra van Duuren, die het wat in versukke-
ling geraakte hotel-restaurant enige jaren

geleden kochten, investeerden (naar eigen
zeggen) in de kwaliteit van de keukenbri-
gade. Want het restaurant moest die bena-
ming ten volle verdienen en niet een eetzaal
bij het hotel worden. Missie geslaagd. Een
kaart die de speekselklieren tot heftige acti-
viteit aanzet. Uitstekend eten, prachtig ge-
presenteerd. De score: exact hetzelfde als bij
Navet. Wie behoefte heeft aan toch een hië-
rarchische rangschikking: bij Navet reken-
den we 106,60 euro af. Bij Wildthout fracti-
oneel meer: 111,00 euro. 
Jan van de Krent in Zutphen (5) eindigt

nipt achter de voorgaande twee met eindcij-
fer 8,1 en een 7,5 voor de prijs/kwaliteit-
verhouding. Dat restaurant Jan van de Krent
in Zutphen hoog eindigt is nauwelijks een
verrassing. Het geniet al jaren faam als vis-
specialiteitenrestaurant.  Chiel Dohmen is
er al zeven jaar chef, eerst in loondienst, nu
al geruime tijd als eigenaar. (Sindsdien
heeft de naam Jan van de Krent de toevoe-
ging ‘By Chiel’). We aten er coquilles, kreeft,
tournedos Rossini en griet en gingen als
blije mensen naar huis. De waardering voor
de drie gerechten: 8, 8 en 8,5.

En de beste is: Huisje James
Het gaat goed met onze restaurants.Omzetten
stijgen en de kwaliteit is ruim voldoende tot prima.
Onze fijnproevers bezochten dit jaar 51 restaurants.
Dit is de top vijf in de regio van de Stentor.

Bij Huisje James klopte
alles: het glaasje prosecco
bij aankomst was echt een
cadeautje van de zaak

De omzet van hotels, restaurants en cafés
steeg in het derde kwartaal van 2017 met
1,2 procent ten opzichte van het vorige
kwartaal, zo meldde het CBS recent. Het
economische klimaat is gunstig en dus
consumeren mensen ook meer in de Ne-
derlandse horeca.
Bij restaurants groeit de omzet al zeven
jaar. In het derde kwartaal was de omzet

zelfs 7 procent hoger dan in dezelfde peri-
ode in 2016. De prijzen stegen daarbij met
2 procent. 
Het grootste deel van de omzetstijging
komt door groei van het volume: het aantal
verkochte consumpties is grofweg met 4,9
procent toegenomen. Toch gaan er ook
nog restaurants failliet: in het derde kwar-
taal 2017 waren dat er 28. 

Ook fastfoodketens, ijssalons en dergelijke
doen het goed met nog een iets ruimere
omzetstijging dan de restaurants: 7,1 pro-
cent ten opzichte van een jaar eerder.
Daarvan kwam 4 procent voor rekening van
het aantal verkochte consumpties.
Dat zal mede de snelle groei van het aantal
horecabedrijven verklaren. In het derde
kwartaal van 2017 kwamen er 750 nieuwe

bij. In het tweede kwartaal waren dat er
500. Koninklijk Horeca Nederland laat bij
dat alles een waarschuwend geluid horen:
de kosten stijgen ook. Hogere huur- en
bierprijzen en stijgende commissies die on-
line platforms aan restaurants en fastfood-
bedrijven vragen voor onder andere het be-
zorgen van maaltijden, drukken de marges
voor ondernemers.

Horeca blijft het goed doen
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