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  Restaurant Juffrouw Tok Tok 
    gaat met ‘eindeloos proeven’
weer een nieuwe uitdaging aan

INGRID, RAYMOND EN DERYL WILLEN 

KLANTEN HET ALLERBESTE VOORSCHOTELEN:

Eindeloos proeven, voor een vast bedrag! Ingrid 
en Raymond Eeken van restaurant Juffrouw Tok 
Tok aan het Zuideinde introduceren, zeker voor 

Landsmeerse begrippen, weer een nieuw 
concept. Naast de vertrouwde gerechten a la 

carte kunnen klanten vanaf heden ook 
onbeperkt voor- en hoofdgerechtjes bestellen 

voor een bedrag van in totaal slechts 24,75. Een 
gewaagde ‘move’? Ingrid: “Elke nieuwe ‘move’ 
heeft zo zijn uitdagingen. Wij zijn er echter van 

overtuigd dat wij hiermee niet alleen onze 
vertrouwde klanten iets bijzonders kunnen 

bieden, maar ook potentieel nieuwe klanten 
kunnen prikkelen ons restaurant eens te 

betreden. Wij zullen ze niet teleurstellen.”

Tekst en fotografi e: Olav Lammers
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BUSINESS BORREL

NIEUWSFLITS
Vrijdag 30 oktober a.s. van 17.30 tot 19.30 uur 

Uw gastbedrijf: Restaurant Jufrouw Tok Tok 
Gastdame en heer: Ingrid en Raymond Eeken

Locatie:  Restaurant Jufrouw Tok Tok , 
Zuideinde 48 Landsmeer
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Scherp blijven
Het is al weer meer dan 20 jaar geleden dat 
Ingrid en Raymond het historische eierpak-
huis betrokken waarin tot dan toe Herberg 
De Eierkorf was gevestigd. Met hun komst 
introduceerde het horeca-echtpaar het toen 
populaire concept ‘Eetcafé’ in Landsmeer, 
waarmee zij zelf al de nodige ervaring hadden 
opgedaan in hun eerdere horecavestigingen in 
Amsterdam en Haarlem. “Maar zoals dat gaat, 
is dit concept ook voor Landsmeer inmiddels 
achterhaald. De ontwikkelingen op kookge-
bied en presentatie van gerechten gaan zo 
snel, dat je er als restaurant niet aan ontkomt 
om scherp te zijn en al je creativiteit aan te 
boren om onze gasten het allerbeste voor te 
schotelen”, vertelt Raymond.

Eigen karakter en publiek
“Daarbij zijn we zeker niet over één nacht 
ijs gegaan”, vult Ingrid hem aan. ”Natuurlijk 

hebben wij ons oor goed te luisteren gelegd 
bij onze vaste klanten, want die zijn voor ons 
nummer 1. Na verschillende opties te hebben 
onderzocht en besproken, werd onze interes-
se uiteindelijk gewekt door het ‘All you can 
eat’ concept dat in populariteit enorm aan 
het toenemen is binnen onze branche. Maar 
elke formule is niet altijd vanzelfsprekend 
toepasbaar op elke horecagelegenheid. Elk 
elke formule is niet altijd vanzelfsprekend 
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toepasbaar op elke horecagelegenheid. Elk 



restaurant heeft zijn eigen karakter en eigen publiek, 
dus je moet eerst grondig nagaan of zo’n concept wel 
echt bij je past.”

Oriëntatie en inspiratie
“Daarom zijn we ons eerst breed gaan oriënteren van 
wat betekent dat bijvoorbeeld voor de werkzaamhe-
den in onze keuken, de bediening, de inkoop en de 
combinatie met de gerechten op de vertrouwde kaart. 
Daar heeft de nodige voorbereidingstijd in gezeten. 
Onze zoon Deryl, die ambities heeft om de zaak naar 
een ander niveau te tillen en nu full time aan het 
werk is in de keuken, heeft bijvoorbeeld verschillende 
koks in de regio geraadpleegd en daar ook de nodige 
inspiratie kunnen opdoen. Tenslotte moesten we een 
keuze maken van welke gerechtjes we dan zouden 
willen serveren; welke gerechtjes passen het best bij 
het imago van ons restaurant. Al te exquise gerechten 
bijvoorbeeld niet.”

Subtiele uitstraling
De term ‘All you can eat’ wordt niet gehanteerd, 
vertelt Ingrid. “Daar zijn we niet zo van gecharmeerd 
en dat is ook niet direct wat we willen uitstralen met 
dit nieuwe concept. Bovendien past dat ook niet 
bij de wijze waarop wij de gerechtjes presenteren. 
Dat is de reden dat we hebben gekozen voor de - 
ook vanwege de aardige woordspeling - subtielere 
omschrijving ‘Eindeloos proeven…’ ”

Stillevens
Raymond en Ingrid laten vervolgens vol trots een 
aantal afbeeldingen zien van de voor- en hoofdge-
rechtjes die zij willen gaan serveren: Twintig in totaal 
waarvan een groot aantal ware stillevens, fantasierijk 
vorm gegeven, kleurrijk en met direct effect op de 
speekselklieren.
Maar dat vergt toch enorm veel werk elke avond 
weer?

Praten over eten
Ingrid: “Dat is misschien wel zo, maar aan de andere 
kant lijkt het ons heel inspirerend om het commen-
taar van onze klanten bij het serveren te mogen 
vernemen. Ik verwacht dat er ook veel meer gespro-
ken gaat worden over wat er op het bord verschijnt. 
En wat is er leuker dan het over mooie en lekkere 
dingen in het leven te hebben?”
Ingrid en Raymond hopen ook dat hun klanten de 
ervaringen met het nieuwe concept met anderen 
delen. “Wij moeten het vooral hebben van mond tot 
mondreclame en wat dat betreft mogen wij overi-
gens zeker niet mopperen. Ik hoef  alleen maar te 
verwijzen naar wat onze gasten aan reacties op onze 
website schrijven.”

Voorzichtige start
Inmiddels is het horeca-echtpaar al begonnen met 
het voorzichtig uittesten van hun nieuwe formule. 
“Want inderdaad vergt het een geheel andere organi-
satie dan wat we hier tot nu toe gewend zijn. Om het 
voor ons hanteerbaar te houden en om onze gasten 
de kans te geven optimaal te kunnen profi teren van 
‘Eindeloos proeven’, hebben wij besloten dat het 
onbeperkt bestellen van voor- en hoofdgerechtjes 
van onze kaart mogelijk is tussen 17.00 en 21.30 
uur. Men kan tot 19.30 uur beginnen aan de eerste 
ronde. Vervolgens bestelt men steeds twee gerechtjes 
tegelijk voor de aankomende twee rondes en daarbij 
kan indien gewenst Turks brood, frites en salade 
worden besteld.”

Verfrissing en toekomst
Raymond en Ingrid gaan vol goede moed dit nieuwe 
avontuur aan. Een avontuur in een periode dat 
Amsterdam-Noord op horecagebied een steeds 
grotere rol gaat spelen. Raymond: “Daar zijn wij 
niet benauwd voor en na twintig jaar ‘Eetcafé’ is het 
ook voor ons verfrissend om weer nieuwe dingen uit 
te proberen. We hebben daartoe ook onze huisstijl 
vernieuwd, een nieuwe wijnkaart samengesteld en de 
goed oplettende passant zal inmiddels ook hebben 
waargenomen dat er aan de voorzijde een nieuw 
uithangbord prijkt waarop het woordje ‘Eetcafé’ is 
gewijzigd in ‘Restaurant’. Het is nu dus ‘Restaurant 
Juffrouw Tok Tok’ en we hopen hier met hetzelfde 
plezier als voorheen nog zo’n tien jaar onze gasten 
te mogen verblijden. Daarna dragen wij het restau-
rant geheel over aan de goede zorgen van onze zoon 
Deryl” 

Opmaak: Nile Grafi care, Landsmeer

Week van de Ondernemer

VAN DE BESTUURSTAFEL

Op 25 en 26 november is de BVL trotse partner van de ‘Week 

van de Ondernemer’ in Amsterdam. Deze editie staat volledig 

in het teken van Futureproof Ondernemen, alles wat noodza-

kelijk is om uw bedrijf klaar te maken voor de toekomst komt 

aan bod.

De leden van de BVL hebben nu de mogelijkheid zich 

gratis in te schrijven! Gebruik daarbij uw persoonlijke code: 

CPTZ1924. Tijdens deze dagen komen diverse interessante 

sprekers aan het woord en u kunt Break-out sessies volgen 

(2 sessies naar keuze). 

Veel kopstukken uit het bedrijfsleven en de sport

geven deze sessies. 

Programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur Ontvangst

10.00 – 11.30 uur Ochtendprogramma

11.30 – 12.00 uur Business Lunch

12.00 – 16.00 uur Break-out sessies

16.00 – 17.00 uur  Netwerkborrel

Uitgebreide info op www.weekvandeondernemer.nl.
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