
DRIE DAGEN GENIETEN  
in de binnenstad van Enschede

DIT JAAR NIEUW OP PROEF EET
Meer dan eten en drinken

>   �Proef�Eet�Enschede�staat�voor�een�fijne�sfeer,� lekker�eten�en�vooral�veel�gezelligheid.�Tijdens�deze�34e�editie�
kan�er�weer�kennis�worden�gemaakt�met�het�diverse�aanbod�dat�culinair�Enschede� te�bieden�heeft.�Proef�Eet 
wordt�georganiseerd�door�de�Vereniging�Horeca�Stad�Enschede�(VHSE)�in�samenwerking�met�Enschede�Promotie�
en�vindt�dit�jaar�plaats�op�vrijdag�30�augustus,�zaterdag�31�augustus�en�zondag�1�september.�

Ruim vijftig deelnemers zorgen er samen voor dat de 
duizenden bezoekers kennis maken met het brede 
culinaire aanbod van Enschede en omstreken. Door 
het aanbieden van kleine gerechtjes wordt het voor 

bezoekers mogelijk om tal van lekkernijen te proeven, 
waaronder veel nieuwe en verrassende. Alle deelnemers 
halen het onderste uit de kan om de prestigieuze 
Gouden Duyt te winnen.. *

>  Naast� een� culinair� kloppend� hart� heeft� Enschede�
tijdens� Proef� Eet� nog� veel� meer� te� bieden� en� te�
beleven.�Een�greep�uit�de�nieuwe�activiteiten:

»  Wilminktheater komt met een speciale theatertent. Lees 
verder op pagina 15. 

»  Concordia organiseert een aansprekende expositie over 
kunst en film.

»  Mystiektheater is verhuisd en maakt dit kenbaar met 
humoristisch straattheater.

»  Stichting Stadswandeling heeft een speciale wandeling 
uitgezet aan de hand van verhalen over horecapanden. 

»  Holland Casino is aanwezig met Street Roulette.
»  Hogeschool Saxion en Twente Milieu presenteren samen 

het Duurzaamheidsplein. Lees verder op pagina 7.  *

30 aug. t/m 1 september 201930 aug. t/m 1 september 201930 aug. t/m 1 september 2019

Holland Casino Street Roulette.

Straattheater van Mystiektheater.

Speciale theatertent van Wilminktheater. 

Pagina 15.



Alle kopers 
in één keer 
aan tafel.

   Met de Thoma Post Makelaars Woningproeverij zetten we jouw 
huis op de (menu)kaart! In plaats van meerdere losse bezich-
tigingen te organiseren, nodigen we potentiële kopers allemaal 
tegelijk uit voor een uniek ‘woonevent’: de Woningproeverij.

De amuse, om de interesse te wekken
Bij het ‘opdienen’ van het huis beginnen we met de ‘amuse’. In 
deze eerste fase gaan we het huis online promoten en teasen we de 
kopers met korte video’s, woningdetails en buurtinformatie.

Het voorgerecht, alle informatie op een rijtje
De tweede fase, het ‘voorgerecht’, staat in het teken van het delen 
van uitgebreide informatie, zoals meerdere foto’s en plattegronden. 
De gasten zullen zich vervolgens aanmelden voor een ‘plek aan 
de tafel’. 

Het hoofdgerecht, iedereen aan tafel
Het hoofdgerecht is uiteraard de Woningproeverij zelf. We maken er 
een feestelijke gebeurtenis van met een hapje, drankje en gezellige 
aankleding. 

Het nagerecht, een goede afsluiting
Tijdens het ‘nagerecht’ houden we alle bezoekers achteraf goed op 
de hoogte en blijven we in contact tot ze een bod uitbrengen en het 
huis verkocht is. Eet smakelijk!

> Optimaal verkoopresultaat
> Sneller verkocht 
> Slechts één ‘open huis’-moment
> De koper faciliteren
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Thoma Post Makelaars met vestigingen in: 
Amsterdam, Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Enschede, Hengelo, Lochem, Winterswijk en Zutphen

NIEUW OP DE TWENTSE WONINGMARKT

www.thomapost.nl/woningproeverij

ThomaPost Makelaars met vestigingen in:  
Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Enschede, Hengelo, Lochem, Winterswijk en Zutphen
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 Steeds verder ontwikkelen
We hebben vanuit de basis steeds verder 
uitgebouwd. Ons personeelsbestand is 
verviervoudigd, er is een nieuwe toilet-
groep, de keuken is twee keer verbouwd 
- met de volgende verbouwing gepland in 
september -, we hebben nieuwe tafels en 
stoelen voor binnen en op het terras staan 
nieuwe, professionele parasols, waardoor 
je ook bij regen lekker droog zit. 

Iedereen naar de zin maken
Optimalisatie van processen en ruimtes 
staat voorop, om het je als gast nog meer 
naar je zin te maken. Oók indirect, door-
dat onze eigen mensen zo op een prettige 
manier kunnen werken.

Italiaans georiënteerd
Ons concept blijft ongewijzigd: een 
grand-café, Italiaans georiënteerd. Een 
plek waar je kunt eten en drinken, van 
’s ochtends tot laat in de avond, van 
lunch tot en met diner en borrel. Waar 

je sfeervol kunt ontspannen, praten,  
lachen, maar ook kunt werken. Van jong 
tot oud, van student tot arts, van docent 
tot ambtenaar.

Traditioneel of met een twist
We proberen de kracht van de Italiaanse 
keuken en cultuur te vertalen naar gast-
vrijheid en gerechten. Onze receptuur is 
traditioneel, denk aan onze huisgemaakte 
tiramisu, of kent een twist, zoals onze 
lasagne met vijgen en milde gorgonzola, 
ricotta en spinazie.  *

NOVI
Oude Markt 2 
www.novi-enschede.nl

>   December�dit�jaar�vieren�we�ons�eerste�
jubileum:� NOVI� bestaat� dan� vijf� jaar!� 
Inmiddels�kunnen�we�er�trots�op�zijn�dat�
we� niet� alleen� bekend� staan� om� onze�
terrasstoelen�maar� ook� dat� we,� naast�
een�grote�vaste�gastenkring,�dagelijks�
nieuwe�gasten�mogen�ontvangen.

Nieuwe,�verrassende�gerechten
Je kunt hier voor een paar Duyten per  
gerecht je keuze maken bij De Melkbus, Bij 
de Burger, Daddy Cool Food (Indonesisch), 
Foodbar RAUW (vegan) en Imli (Indiaas). 

Een aantal keukens heeft voor de gelegen-
heid nieuwe  verrassende gerechten op de 
kaart gezet, maar ook de vertrouwde lekker-
nijen uit de Foodhal ontbreken niet. Uiter-
aard is er een gezellige bar en draagt een 
vinyl-dj met fijne tunes bij aan een heerlijk 
relaxte zomerse sfeer.

Veel�waardering
Tijdens Proef Eet 2017 gaven keukens van de 
toen nog niet geopende Twentsche Foodhal 

voor het eerst een voorproefje van hun kunnen. 
Dat was een eerste kennismaking met het  
Enschedese fijnproeverspubliek. En die beviel, 
want toen de publieksstemmen werden geteld, 
bleek dat Proef Eet-bezoekers de keukens van 
de Twentsche Foodhal het hoogst hadden  
gewaardeerd. Daarnaast werd de Twentsche 
Foodhal door de bloggerjury unaniem tot  

winnaar gekozen op basis van criteria als hot-
spotlevel, kidsproof en instagramproof. 

Opnieuw�(h)eerlijke�gerechten
Ook dit jaar gaan de keukens van de Twent-
sche Foodhal de bezoekers weer verrassen 
met (h)eerlijke gerechten en een uiterst fijne 
sfeer op het Ei van Ko! *

Twentsche Foodhal
Hoge Bothofstraat 39a

www.twentschefoodhal.nl

De Twentsche Foodhal

>   De�Twentsche�Foodhal�verhuist�tijdens�
Proef�Eet�van�de�Performance�Factory�
aan�de�Hoge�Bothofstraat�39a�naar�het�
Ei�van�Ko�met�het�meest�relaxte� terras�
van�Proef�Eet.

DUURZAME�EN�LOKALE�GERECHTEN�OP�HET�EI�VAN�KO

NOVI vijf jaar aan de Oude Markt

DAT�TERRAS�MET�DIE�
ZWART-WITTE�STOELTJES



Restaurant Joann biedt eten en gastvrijheid  
op niveau zonder ‘opgeprikte’ setting.

Al onze gasten moeten zich bij restaurant Joann op zijn of 
haar gemak voelen, alsof je thuiskomt! Dus: lekkere muziek, 
koks die het restaurant in lopen en geen klassieke horeca-
hiërarchie. Als één team functioneren en dat ook uitstralen.

Wij bieden een menu waarin de gerechten en wijnen 
dagelijks, wekelijks of maandelijks kunnen wisselen.  
Hierdoor kunnen wij onze gasten blijven verrassen en altijd  
de beste producten bieden. Zijn er dieetwensen of allergieën?  
Geen probleem, laat het ons weten bij het maken van uw 
reservering en dan houden wij hier rekening mee.

Restaurant Joann   |   Nijverheidstraat 2, 7511 JM Enschede   |   053-720 0820   |   www.restaurantjoann.nl

WORD NU ABONNEE VAN TWENTELIFE EN ONTVANG 
TWEE KAARTEN VOOR DE MILITARY GRATIS!
Word een jaar lang abonnee van Twentelife voor €19,95 en ontvang twee gratis 
toegangskaarten voor de Crosscountry op zaterdag 12 oktober 2019 (t.w.v. € 55,-). 

TOEGANGSKAART CROSSCOUNTRY OP=OP

l i f e s t y l e  m a g az i n e :  k u n s t   c ul t u ur   n a t u ur   m o d e   wo n en   c ul i n a i r

 www.twentelife.nl 
 /Twentelife
 /Twentelifemagazine

Meer informatie of een abonnement afsluiten? Mail dan naar info@twentelife.nl.

Een gezellige borrel of uitgebreid dineren. Bij Oaks Gastrobar staat heerlijk eten, 

gastvriendelijkheid en gezelligheid centraal. Gasten wordt een unieke Sharing Dinner 

Experience geboden met verse producten en een authentieke smaakbeleving.  

Door te sharen dineert u echt samen met uw gezelschap en geniet u  

van veel verschillende smaken.   

Voor meer informatie: www.oaksgastrobar.nl.

 
Tijdens de Proef Eet, krijgt u 10 % KORTING op het Chef’s Sharing menu

Oaks Gastrobar • Stadsgravenstraat 47, Enschede • Tel: 053 - 737 0089

PROEF EET AFTER-BORREL:
Vanaf 21.00 uur wordt er gezorgd voor muziek  

in een leuke ambiance en de borrelhapjes zijn  

deze avonden van het huis!

Fellini

Concordia

Blue 
Sakura



> 5 <

>    De� smakelijke� keuken� van� ons� à� la�
carte�restaurant�trekt�niet�alleen�hotel-
gasten,�maar�mensen�uit�de�hele�regio.�
Chef-kok�Sjors�Riewald�vaart�zijn�eigen�
koers.�Ambitieus,�en�met�het�beste�dat�
Twente�te�bieden�heeft.

Veelzijdige inrichting 
Lekker eten en drinken begint al vóór-
dat uw bord of glas is gevuld. Het  
begint met de sfeer, die uitnodigt tot een 
ontspannen ontbijt/lunch of een heerlijk 
avondje tafelen. De inrichting van zowel 
onze bar als ons restaurant is veelzijdig: 
verschillende stijlen, die samen precies 
kloppen. 

Gevarieerde kaart
Dat geldt ook voor de menukaart (vlees, 
vis, vegetarisch), waarop u invloeden uit 
verschillende keukens vindt. Van Indiaas 
en Italiaans tot Frans en Portugees. Volop 
variatie dus, zowel voor restaurant- als 
hotelgasten.

Uitstekend eten op z’n Twents
Streekproducten hebben een prominente 
plek op ons menu. Smakelijke, vaak bio-
logische pareltjes van het Twentse land. 
Ingrediënten die je als gast alleen in deze 
omgeving kunt proeven en die garant staan 
voor een rijke smaakbeleving.  *

U Parkhotel
De Veldmaat 8
www.uparkhotel.nl

>   Dit� jaar� nieuw� op� Proef� Eet.� De� ideale�
combinatie�van�bier�en�BBQ.�San�Remo�
en�Matties�Grill�slaan�de�handen�ineen.��

Tijdens Proef Eet 2019 proef je bij hen de lek-
kerste bieren en finger lick’n good BBQ bites! 
San Remo is een café, maar niet zomaar een 
café. Het is een café dat al sinds 1967 in de 
mooie binnenstad van Enschede te vinden 
is en bekend staat om zijn stenen kannen 
waarin San Remo-bier geschonken wordt. 
Gewoon omdat het kan! 

Unieke beleving
San Remo is een zeer geschikte locatie 
voor privé feesten en staat onder een groot 
aantal studenten bekend als dé studenten- 
kroeg van Enschede. Mattie’s Grill heeft 
geen vaste stek en dat is nu juist hun spe-
cialiteit: Met een grote smoker en BBQ’s, 

robuuste uitstraling en live grilling hebben 
zij de ingrediënten om ieder event onver-
getelijk te maken. Zowel culinair, met heer-
lijke gerechten, als visueel zorgen ze voor 
een unieke beleving. Van BBQ-workshops 
tot een te gekke BBQ-catering, ze maken er 
een feest van. 

BBQ Bites op Proef Eet
Tijdens Proef Eet 2019 kunnen bezoekers 
kennismaken met BBQ-Bites en heerlijke 
BBQ-hapjes, die ook besteld kunnen wor-
den voor ieder (bedrijfs)feest. De stand 
van Matties Grill Meats Café San Remo is 
te vinden op de Oude Markt. Zij halen alles 
uit de kast om de beroemde Gouden Duyt  
te winnen.  *

Matties Grill
Haaksbergerstraat 705
www.mattiesgrill.nl

Café San Remo
Stadsgravenstraat 53
www.cafesanremo.nl

>   BRUUT�draagt�een�uniek�en�vernieuwend�
concept�in�de�regio�uit:�genieten�van�
klassieke�gerechten�in�een�BRUUT�jasje�
in�onze�bistro,�loungen�in�onze�sfeervolle�
wijnbar�op�de�eerste�verdieping.

Art Deco-ambiance
Bij BRUUT staan gastvrijheid en geweldig 
goed eten en drinken centraal. De Art Deco 
ambiance in onze bistro en wijnbar nodigt 

de gast uit in het Parijs van begin twintigste 
eeuw, in de mix met Berlijnse én onze per-
soonlijke gezelligheid.

Meer dan goed eten
Bij BRUUT kun je niet alleen ontzettend goed 
eten: je kunt op de eerste verdieping en het 
dakterras ook terecht voor vergaderingen, 
feesten en bruiloften. We verzorgen ook 
catering en wijnproeverijen op locatie. 
Kortom, kom snel eens langs!  *

Bistro & Wijnbar BRUUT
Noorderhagen 42
www.bistrobruut.nl 
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EVEN�VOORSTELLEN:�NIEUWE�DEELNEMERS�PROEF�EET
WINE�AND�DINE�LIKE�IN�
THE�ROARING�TWENTIES!
Welkom bij BRUUT

MEAT�ROAN�EN�MAARTEN...
Matties Grill Meats 
Café San Remo

HET�BESTE�VAN�TWENTE
U Parkhotel



In Klanderij-Twentec kun je de beste inspiratie opdoen op gebied van mode, 
verzorging en elektronica. Daarnaast kun je er ook terecht voor dagelijkse 
boodschappen of voor een lekker kopje koffie. Wil je uit eten? Ook dan kun 
terecht bij Klanderij-Twentec! Met de aansluitende Van Heekparkeergarage, 
de grootste van Enschede, is er altijd wel een parkeerplek te vinden.

DE KLANDERIJ EN 
TWENTEC ZIJN 
BRUISENDE DELEN 
IN HET CENTRUM 
VAN ENSCHEDE

THE 
PLACE 

TO SHOP

IEDERE 
ZONDAG

OPEN  
12:00 – 17:00 UUR

SWEET  
SATURDAY

ZATERDAG
26 OKTOBER

NATIONAL  
GLAMOUR DAY

ZATERDAG  
28 SEPTEMBER 

Belastingparadijs is het eerste Twentse speciaalbier van Jongbloed 
Cerveza Abogados Fiscales. De smaak van dit blonde bier is fris met 

een prettige, licht pittige afdronk. 

Gebrouwen in onze mooie regio en bedacht door de collega’s van 
Jongbloed Fiscaal Juristen. De opbrengsten van het bier gaan naar 
de Jongbloed Foundation en worden besteed aan goede doelen in 

de regio Twente.

Tijdens de Proef Eet is Belastingparadijs verkrijgbaar bij  
Bardot, NOVI, Restaurant Joann en in de Business Lounge.

Wilt u ons bier of leuke cadeaus bestellen? Kijk dan op onze website.

jongbloed-cerveza.nl



Waardevolle grondstof
Op het nieuwe Duurzaamheidsplein laten 
we zien dat afval een waardevolle grondstof 
kan zijn. Op verschillende manieren willen 
we je tonen en laten ervaren dat afval, indien 
het goed gescheiden wordt ingezameld, 
een waardevolle grondstof is. We bekijken 
afval vanuit verschillende perspectieven. 

Nieuw product: compost
Op het Duurzaamheidsplein wordt, in samen- 
werking met Twente Milieu en Saxion, de 
mobiele composteermachine gepresen-
teerd. Deze machine zorgt ervoor dat we 

niet alleen op een efficiënte, duurzame  
manier met organisch afval omgaan, 
maar we creëren ook een nieuw product: 
compost! De machine wordt voor en tijdens 
Proef Eet gevuld met afval van de ver-
schillende deelnemers, waardoor we met 
elkaar zorgen voor minder afval en meer 
compost. Daarnaast vind je op het Duur-
zaamheidsplein een shop met circulaire 
producten. Dit betekent dat alle producten 
in de shop gemaakt zijn van afval.

Afval als grondstof
Laat je op het nieuwe Duurzaamheidsplein 
meenemen in de wereld van afval. Onze 
coaches vertellen je graag meer over afval 
als grondstof. Het Duurzaamheidsplein 
zal te vinden zijn naast het Kidsplein bij 
het stadhuis.  *

>   Dit� jaar� wordt� naast� de� culinaire� en�
culturele� aspecten� een� derde� thema�
toegevoegd� aan� Proef� Eet,� namelijk�
duurzaamheid.���

Composteermachine op het Duurzaamheidsplein  
VAN�AFVAL�NAAR�GRONDSTOF
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Voor ieder wat wils
TwenteNannies organiseert tal van leuke 
activiteiten met de kinderen. Op het Kids-
plein kan worden geknutseld, getekend en 
geschminkt. Maar er worden ook snoepket-
tingen gemaakt en kookschortjes versierd. 
Kortom, voor ieder wat wils! 

Kinderen, papa’s en mama’s blij
Maar dit jaar hebben we ook wat nieuws! 
Kinderen mogen blijven spelen terwijl papa 
en mama een rondje over de Proef Eet kunnen 
lopen. Kinderen mogen een half uur blijven, 
daarna komen papa en mama even kijken 
of het goed gaat. Nog niet uitgespeeld? 

Geen zorgen, dan mogen ze gerust nog een 
half uurtje blijven. Alle kinderen krijgen een 
polsbandje om met een telefoonnummer 
in geval van nood. Kinderen, papa’s en  
mama’s blij! 

Veel lieve Nannies
TwenteNannies beschikt over een groot 
aantal, enthousiaste en lieve Nannies die 
allemaal graag willen helpen tijdens Proef 
Eet. Daarom zijn er voor zowel de vrijdag, 
de zaterdag als ook de zondag voldoende 
TwenteNannies beschikbaar om de kinderen 
alle aandacht te geven en om een oogje in 
het zeil te houden.  *

Kidsplein naast het stadshuis 
>   �Het�mag�de� kleinste� fijnproevers� aan� niets� ontbreken.�Ook� dit� jaar�wordt� het� Kidsplein� 
georganiseerd�door�ervaren�TwenteNannies.�Het�Kidsplein�is�te�vinden�naast�het�Stadshuis.�
Kinderen�vanaf�drie�jaar�mogen�komen�spelen.�

OPPASSERVICE�TIJDENS�PROEF�EET

Lever je ingekleurde tekening in bij  
De Koekenbakkers (stand 25)  
voor een gratis pannenkoek*.

* Kinderen t/m 12 jaar, maximaal een per persoon, zolang de voorraad strekt. 
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Praktische  
Proef Eet-zaken
Locaties
Proef Eet vindt plaats in de binnenstad van 
Enschede, verspreid over de Oude Markt, Lan-
gestraat, Ei van Ko, Van Loenshof (Zuidmolen), 
het Jacobusplein en de Walstraat.

Openingstijden
Vrijdag 30 augustus 17.00 - 23.00 uur
Zaterdag 31 augustus 13.00 - 23.00 uur
Zondag 1 september 13.00 - 21.00 uur

Duyten
Hapjes en drankjes kunnen worden gekocht 
door middel van Duyten. Eén Duyt kost €1,35. 
Ze zijn te verkrijgen bij een van de kassa’s 
op het terrein. Er zijn zowel pinkassa’s als 
contantkassa’s aanwezig. Heb je Duyten over? 
Dan kunnen deze weer worden ingewisseld 
of gebruikt worden bij de volgende editie.

Goede doel
Proef Eet steunt Voedselbank Enschede-
Haaksbergen. Met de aanschaf van Duyten 
help jij ook mee om dit doel te steunen. Lees 
meer over het goede doel op pagina 13.

Vervoer
Proef Eet is erg makkelijk te bereiken met de 
fiets, de auto of het openbaar vervoer. Kom 
je met de auto? Dan kun je deze parkeren 

in een van de vier parkeergarages rondom 
de binnenstad. Houd er rekening mee dat je 
moet betalen om te parkeren in of rondom 
de binnenstad. Kom je lekker met de fiets 
naar Proef Eet? Maak dan gebruik van de 
fietsenstallingen rondom de binnenstad. 
Dit is gratis, maar niet bewaakt. De bus- 
en treinhaltes liggen op een paar minuten 
loopafstand van het evenemententerrein.

Kinderen
Kom je gezellig met het hele gezin naar Proef 
Eet? Ook dit jaar staan de TwenteNannies 
weer klaar om de kleinste fijnproevers te 
vermaken. Het Kidsplein is te vinden naast het 
Stadhuis. Lees meer over het Kidsplein en de 
TwenteNannies op pagina 7. *



De houtspecialist met  
een groen hart 
› Gekwalificeerde specialisten

› De beste goedgekeurde materialen

› Eigen productie ‘in huis’

 

Wij bieden maatoplossingen tegen de beste prijs met een minimale 

project doorlooptijd. Nagenoeg alles wat u wenst is mogelijk.

Jaargetijdenweg 6 ∙ 7532 SX  Enschede ∙ 053 – 461 96 07
info@voshaar-schuttingen.nl ∙ www.voshaar-schuttingen.nl 

√ Enkel glas
√ Gefigureerd glas
√ Spiegels

√ Gelaagd glas
√ Gehard glas
√ Isolatieglas

Uw professionele glaszetter voor:

Oliemolensingel 28-A  |  7511 BC Enschede
T. 053 - 428 21 24  |  WWW.ALLGLAS.NL 

Altijd gevarieerd aanbod

Woonruimtes in verschillende prijsklassen

Sneller (ver)huren dan u dacht!

WWW.VLUGWONEN.NL  •  053 - 8200 820

Altijd gevarieerd aanbod

Woonruimtes in verschillende prijsklassen

Sneller (ver)huren dan u dacht!

Binnen podia • Buiten podia • Stagedesign • Layher constructies • VIP decks • Truss • Catwalk • Barriers

Gentle Rent • T. 074 - 250 30 20 • info@gentlerent.nl • www.gentlerent.nl



STEL ONS 
MAAR EENS 
OP DE PROEF
Wij zijn al meer dan 85 jaar een begrip in Nederland in de 
verhuursector. Wij bieden u een totaalpakket als u iets te 
vieren heeft met uw bedrijf of als u uw zakenrelaties eens 
een verrassing wilt bezorgen. Van begin tot eind op het 
hoogste niveau en afgestemd op uw wensen en budget.

WWW.WESTERHUISVERHUURTWENTE.NL

WE KOMEN EEN FEESTJE BOUWEN
FIRST SUPPLIER OF

Carlina’s Latin Cuisine
Bij Restaurant Carlina’s gaat u op culinaire reis naar Zuid-Amerika. Uw reis begint 

met streetfood uit de grote steden, vervolgens trekt u door de jungle en proeft u de smaken 
van het Amazonegebied, waarna u eindigt met traditionele gerechtjes uit kleine dorpjes. 

Ieder gerecht met een eigen verhaal, dat u ‘onderweg’ krijgt uitgelegd aan tafel.  
Uiteraard kunt u ook vegetarisch reizen. Laat u meevoeren door Sandra Vasquez Burbano 

en haar team en ervaar authentieke en gevarieerde gerechten met tropische smaken,  
vers voor u bereidt vanuit de open keuken. 

In 2018 ontving Carlina’s twee prijzen:  
Het Leukste Restaurant van Enschede én van de Provincie Overijssel.

Carlina’s Latin Cuisine 
Walstraat 69,  Enschede 
053 - 750 25 25 
info@carlinas.nl | www.carlinas.nl

WINNAAR
GOUDEN  
DUYT 2013

WINNAAR
ZILVEREN  

DUYT 2014/2017

Al sinds 1968 is Harry’s Stoffen in de wijde omgeving een begrip in de 

zelfmaakmode, al 50 jaar gespecialiseerd in mode, gordijn en decoratiestoffen.  

Wij bieden een zeer uitgebreide collectie aan in mode, decoratie, meubel,  

gordijn, vitrage, inbetween stoffen en luxe raamdecoratie, die wekelijks  

worden aangevuld met de nieuwste modekleuren en trends.

Weth. Nijhuisstraat 17a   •   Enschede   •   Tel. (053) 430 42 40   •   www.harrysstoffen.nl



In het centrum van Hengelo, aan de Wemenstraat/hoek De Wetstraat, vind je Morsink:  
de grootste kook- en serviezenzaak van Twente. De collectie is bijzonder uitgebreid en er is 
een ruime voorraad aanwezig. Op zoek naar goed advies? Dan ben je bij Morsink aan het 

juiste adres! Veel van de medewerkers zijn er al ruim 25 jaar werkzaam. 

Met kookartikelen van onder andere:  
Kitchenaid | Magimix | Smeg | Fissler | Henkels Zwilling | Demeyere | en meer 

En serviezen van onder andere: 
Villeroy en Boch | Iittalla | Arzberg | Pip | Wedgwood | Blond Amsterdam | Bunzlau | en meer

Morsink is tevens het laatste verkooppunt in Twente van de Swarovski-collectie  
(uitgezonderd de sieraden).

Morsink | Wemenstraat 6 Hengelo | www.morsink-serviezen.nl | T. 074 - 291 78 32

SINDS  1947

1-4Adv Morsink ProefEet.indd   1 08-08-19   11:40

AySay Corporate Events      Handelskade West 15, 7547 AW  Enschede
T. 053 - 478 21 35      info@AySay.nl      www.AySay.nl

EXPERTS IN: BEURSTECHNIEK    CONGRESTECHNIEK 
BEDRIJFSEVENEMENTEN    EVENEMENTENORGANISATIE

je vindt het
bij SPAR city 

Enschede 
en #verder

SPAR city
Enschede
Marktstraat 13
7511 GC Enschede

053-2030166

enschedecity@despar.info

www.spar.nl

openingstijden
maandag         07:00–22:00
dinsdag             07:00–22:00
woensdag       07:00–22:00
donderdag     07:00–00:00
vrijdag          07:00–00:00
zaterdag          07:00–00:00
zondag          12:00–22:00

In, Comillas, het geboortedorp van Manuel Aristayeta vind 

je het gezellige ontmoetingsplein El Corru. De typische 

Spaanse gerechten, genaamd tapas, serveert Manuel nu 

in zijn eigen tapasbar, variërend van albondigas en 

calamares tot verse paella’s met vis of vlees.

Bij Tapasbar El Corru voel je de warmte, openheid en 

gezelligheid en proef je de authentieke Spaanse smaken.

Proef het échte Spanje!

Tapasbar El Corru  ·  Poolmansweg 3, Enschede
T. 053 - 430 88 52  ·  WWW.ELCORRU.NL
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De Voedselbank werkt samen met zo’n 
negentig vrijwilligers die zich inzetten om 
anderen te helpen door middel van voedsel-
pakketten. 

Waardevolle donatie
Vorig jaar hebben we met elkaar € 10.498,23 
ingezameld voor Voedselbank Enschede- 
Haaksbergen. Deze donatie heeft geholpen 
bij de aanschaf van een nieuwe vriescel die, 
sinds januari dit jaar, zorgt voor de opslag 
van meer verse producten en dus voor het 
samenstellen van meer voedselpakketten 
per week. 

Help jij ook mee?
Tijdens Proef Eet worden de kassa’s 
bemand door vrijwilligers van de Voed-
selbank Ook dit jaar steunen wij de 
Voedselbank door de verkoop van Duyten. 
Van iedere Duyt gaat er een deel naar 
de Voedselbank en haar mooie initiatieven. 
Dit jaar gaan we voor de realisatie van 
zonnepanelen om zo het stroomver-
bruik te reduceren. 

Wie Duyten over heeft kan deze daar-
naast ook doneren bij de kassa. Help jij 
ook dit jaar weer mee?  *

>   �Voedselbank�Enschede-Haaksbergen�helpt�wekelijks�circa�1300�mensen�in�Enschede�
en�Haaksbergen�die�ondersteuning�nodig�hebben�voor�kortere�of�langere�tijd.�

Voedselbank Enschede-Haaksbergen
DONATIE�PROEF�EET�2019�GAAT�NAAR�ZONNEPANELEN DEELNEMERS�MASTERCHEF�2018�

in de jury bij Proef Eet

Frederick hielp zijn moeder al met het  
bereiden van ‘Zoervleisj’ en andere lekker-
nijen. Sindsdien staat Frederick veel in de  
keuken. Hij heeft onder andere een cate-
ringbedrijf, Tafel Van Emstede. 

Juryleden 
De jury bestaat naast Frederick uit Laura, 
Olivier en Jan-Willem, die ook deelnamen 
aan Masterchef 2018. Laura heeft na 
haar deelname een cateringbedrijf opge-
richt, Koken met van Beest in Amsterdam. 
Ze heeft met haar Indonesische roots 
een voorliefde voor de Aziatische keu-
ken. Olivier kookt bij Wijmpje Beukers in  
Amsterdam. Jan-Willem liep stages bij 
sterrenchefs en heeft als doel om een 
klein restaurantje te openen in Amster-
dam. Naar het culinaire aspect worden alle 
deelnemers ook beoordeeld op styling en 
uitstraling. Stylistes Mariël van Unen en 
Marion Olde Dubbelink van Buiten-Geluk 
lopen mee met de jury om de deelnemers 
op deze punten te beoordelen.
 
Iedere deelnemer eerlijke kans
De jury zal dit jaar worden verdeeld 
in twee groepen die in tegengestelde 
richting van elkaar een ronde langs de 
deelnemers lopen. Op deze manier is er 

geen enkele deelnemer als laatste aan de 
beurt, en krijgt iedere deelnemer een eer-
lijke kans om zichzelf te presenteren. *

>  Elk� jaar� worden� de� deelnemers� beoordeeld� door� een� vakjury.� Hierbij� wordt� gelet� op 
verschillende�aspecten.�Dit� jaar�keert�de�Masterchef�winnaar�van�2018,�Frederick�van�
Emstede,�terug�als�jurylid.�

Frederick van Emstede

Grolsch heeft het Proef Eet-weekend 
gekozen voor de lancering van haar 

nieuwe speciaalbier. En daar zijn 
wij natuurlijk super trots op. De 
voorraad is beperkt, dus wees er snel 
bij. Kom langs op het Bierplein, drink 
en geniet.   *

>   Grolsch�heeft�een�nieuw�bier�en�jij�kunt�
het�proeven�tijdens�Proef�Eet!�

Kom het proeven op het Bierplein
GROLSCH�INTRODUCEERT�NIEUW�BIER

P R O E F  K A R A K T E R

PROEF GROLSCH
PREMIUM PILSNER

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.



WILLEMSEN-SCHOONMAAK.NL

AL 34 JAAR  
SCHOONMAAKPARTNER  

VAN DE PROEF EET

2e Emmastraat 14, 7513 CZ Enschede
T. 053 431 11 66, info@willemsen-schoonmaak.nl

THEMABEVEILIGING.NL 2e Emmastraat 14, 7513 CZ Enschede
T. 053 431 11 66, info@willemsen-schoonmaak.nl

AL JAREN  
BEVEILIGINGSPARTNER  

VAN DE PROEF EET

Geniet van Twentse gastvrijheid in Hotel Restaurant  
De Twentse Nar. In ons restaurant kunt u lekker en  
ongecompliceerd eten voor een eerlijke prijs. We  
werken met de beste producten uit de streek. 

U bent welkom voor ontbijt, lunch en diner. Tevens 
hebben we arrangementen voor brunch, verjaardagen, 
kinderfeesten en bruiloften. 

Bentheimerstraat 80 • 7587 NJ De Lutte • www.detwentsenar.nl • Tel: 06 42 72 59 26

Ons maisdoolhof  
is weer geopend!

De Twentse Nar

Ook voor het ledigen van vetafscheiders  
en het inzamelen van oud frituurvet
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De Proef Eet krant is een uitgave van  
Van Deinse Media in opdracht van Proef Eet.
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Met dank aan onze sponsoren:

Kosie Restaurant
Van Lochemstraat 226
7511 PM  ENSCHEDE
053 - 478 9938
WWW.KOSIE-RESTAURANT.NL

Een culinaire verrassing  
in hartje Enschede 

Dineren bij Kosie is een 
totaalbeleving met een ontspannen 

sfeer, kennis en gastvrijheid en  
veel gezelligheid.

De Europese keuken met een twist 
bestaat uit pure gerechten van 

lokale producten, gecombineerd 
met mooie wijnen.

WINNAAR 2018
BESTE NIEUWKOMER

‘t Schaep met de 5 Pooten
We bouwen onze tent om tot het 
Amsterdams Schaepcafé, geheel in de stijl 
van ‘t Schaep met de 5 Pooten. Met een 
hapje en drankje in de hand zing je mee met 
bekende Amsterdamse klassiekers. Bij de 
Schaepbingo kun je leuke theaterprijzen 
winnen. En iedere avond is er een special 
guest, dus wie weet staat jouw favoriete 
acteur wel achter de bar… *

Wilminktheater
KOM�CULTUUR�PROEVEN�IN�ONZE�THEATERTENT

>  Het�Wilminktheater�staat�voor�de�allereerste�keer�op�Proef�Eet�en�u�bent�uitgenodigd�voor�de�première!�Kom�naar�onze�
theatertent�en�laat�je�verrassen�door�onze�culturele�versnaperingen.�We�geven�een�voorproefje�van�wat�er�komend�seizoen�
zoal�te�zien�is�bij�Wilminktheater�en�Muziekcentrum�Enschede.

> 15 <

R e s t a u r a n t  &  C a t e r i n g
Boenders

Familiebedrijf Boenders is  
al jaren onze betrouwbare  

partner voor catering.

Bekijk het programma van het nieuwe 
seizoen op www.wilminktheater.nl.



BNN VARA Kassa – uitzendingen 13 april 2019,
12 mei 2018 en 8 april 2017

Enschede

3 JAAR OP RIJ CONCLUDEERT TV-PROGRAMMA KASSA

JUMBO IS GOEDKOPER
DAN ALDI EN LIDL


