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Vrijdag 27 september a.s. van 17.30 tot 19.30 uur
Uw gastbedrijf: Restaurant De Pepermolen
Locatie: Restaurant De Pepermolen
Dorpsstraat 38, Landsmeer
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De nieuwe culinaire trend van M&M in Landsmeer

‘In Betweens’

Ze zijn het enige restaurantkoppel dat het al meer dan een kwart eeuw lukt om hun
Restaurant De Pepermolen op de kaart te zetten en te behouden voor Landsmeer.
Monique en Micà Stojanovic (M&M) hebben hart voor de zaak en zorgen ervoor dat
hun restaurant de Pepermolen niet meer uit het Landsmeerse straatbeeld weg te
denken valt. Misschien ligt het aan de naam Pepermolen dat hun restaurant nog
steeds bestaat en een bijzondere uitstraling heeft. Peper is een pittige specerij en
Micà en Monique Stojanovic zijn een pittig stel!

“We zijn al 36 jaar samen vertelt Monique
en we doen ons best om van de zaak iets
bijzonders te maken. We zijn bevlogen types,
die zes dagen per week met ons bedrijf bezig
zijn. We proberen heel creatief te werken.
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‘In Betweens’, een culinaire,
creatieve verrassing
Zo zijn we deze maand gestart met een nieuw
concept onze ’In Betweens’ naar Amerikaans
voorbeeld. ‘In Betweens’ zijn kleine gerechtjes,
die qua formaat tussen een voorgerecht en
hoofdgerecht inzitten. 3 of 4 gerechtjes zijn
meestal voldoende om de gast een voldaan
gevoel te geven. Het leuke van het ‘In Betweens’
concept is dat je op deze manier samen op één
avond meerdere smaaksensaties kunt beleven

wat het uit eten gaan een extra dimensie
geeft. Men kan er voor kiezen om een aantal
gerechtjes tegelijkertijd op te laten dienen
maar het uitserveren in twee of drie gangen
kan natuurlijk ook. Het ‘In Between’concept
is zeker een garantie voor een fijne culinaire
avond, wat ook geldt voor de gewone kaart, die
naast het ‘In Betweens’ wordt gehanteerd. “De
reacties van onze gasten zijn na twee weken ‘In
Betweens’ heel positief”, aldus Monique. De
nieuwe loot aan de Pepermolenstam biedt een
bijzondere variëteit aan gerechten. Cannelloni
Vitello Tomato naast Gamba’s Al Ajillo en
Lasagna van Patrijs en Seroet Rendang,
gestoofd rundvlees met Basmati rijst om enkele
voorbeelden te noemen. Micà is ook een ster
in het samenstellen van een verrassingsmenu
voor zijn gasten, die in een mooie ambiance,
het oude raadhuis van Landsmeer in English
Librarystijl ingericht, kunnen eten.

Restaurant in oude raadhuis met
koninklijke allure
“Bij de trapopgang naar het restaurantgedeelte
op de bovenverdieping hangen de trouwfoto’s
van paren die in het oude raadhuis trouwden.
Deze stellen zouden heel goed in de bovenzaal
van de Pepermolen hun gouden huwelijksfeest
of diner kunnen vieren. Ook foto’s van de
watersnoodramp die Landsmeer trof in 1916
sieren de wand. Koningin Wilhelmina bezocht
toen het rampgebied per boot en deed ook het
oude raadhuis aan, ons huidige restaurant”,
geeft Micà aan. “In 2016 is dat honderd jaar
geleden, misschien spelen we daar dan wel
op in met een ’In betweens’. Het is alweer
voor het 11e jaar dat we op de locatie aan de
Dorpsstraat 38 ons restaurant runnen met onze
chef-kok Barry Pus. Dit jaar bestaat ons bedrijf
de Pepermolen in Landsmeer 26 jaar. We zijn
ruim een kwart eeuw geleden begonnen in een
oude boerderij achter de Eierkorf, een prachtige

locatie waar heel Landsmeer elkaar achter de
grote bar ontmoette. We hadden daar een
gouden stek maar moesten noodgedwongen
plaats maken voor woningbouw op die plek.”
Horeca of kantoor?
Monique, die als gastvrouw actief is, heeft geen
spijt van de keuze die ze op haar 19e maakte voor
de horeca. “Toen ontmoette ik Micà in discotheek
VROOM VROOM. Micà werkte in die tijd bij zijn
broer in de zaak JAMA in de Jan van Galenstraat.
Ik kwam net van Schoevers, de opleiding voor
secretaresses, en werkte op kantoor. Micà haalde
me over om in de horeca te komen werken. Na
een half jaar stage bij een aantal zaken op het
Leidseplein voelde ik me voldoende geschoold
om bij JAMA te gaan werken. In 1988 zijn we
voor onszelf begonnen in de Pepermolen aan het
Zuideinde. Het is hard werken en werken op tijden
dat je vrienden vrij zijn, maar het is ook inspirerend, gezellig en levendig en het houdt je jong.

Nieuwe trend: in between-en
bij M&M
We blijven steeds zoeken naar nieuwe
gerechten. ‘In Betweens’ is onze nieuwe
uitdaging. Voor 17,50 Euro hebben we ‘de
proeverij van de chef’ met een glaasje soep
en 3 koude en 2 warme gerechtjes. De ‘in
between’gerechtjes variëren in prijs van 4,75
euro tot 7,75 Euro. Na het werk even ’in
between-en’ met een lekker glas wijn wordt
misschien de nieuwe trend in Landsmeer.”
Micà en Monique staan met hun nieuwe
culinaire trend garant voor een unieke culinaire
ervaring.
Restaurant de Pepermolen,
020-4821974/ 0654217521
info@pepermolen.org
www.pepermolen.org

VAN DE BESTUURSTAFEL
De vakantie periode zal voor de meeste leden weer
voorbij zijn. Wij hopen dat u allen een goede vakantie
hebt gehad en uitgerust aan een nieuwe zakelijke
periode kunt beginnen. De miljoenennota is niet altijd
even optimistisch, maar u als ondernemer weet altijd
wel een modus te vinden om de crisis het hoofd te
bieden. Wij wensen u dan ook veel ondernemers
succes toe.
Rapporten opening bussluis en
parkeren binnen Landsmeer
Donderdag 19 september heeft er een gesprek plaats
met het adviesbureau Goudappel Coffeng en de
BVL, waarbij de laatste hand gelegd wordt aan deze
rapporten. Het verheugt de BVL zeer, dat de Kamer van

Koophandel, door bemiddeling van Ton Geuzedam, de
helft van de totale kosten van deze rapporten voor zijn
rekening neemt. Als BVL zeggen wij hiervoor alvast
dank.
E mail adressering
Zoals bekend tracht de BVL alle correspondentie zoveel
mogelijk digitaal te verzenden. Wij constateren dat er
tamelijk veel e-mail retour komt, of dat e-mail in een
spambox terecht komt. In de komende periode worden
de leden telefonisch benaderd voor een juiste e-mail
check. Misschien ook zeer verstandig om de BVL als
veilige afzender te beschouwen, waardoor u als lid,
gewaarborgd bent van de informatie van de BVL.

Gemeenteoverleg
Donderdag start 19 september start weer een
Gemeenteoverleg. Onderwerpen die besproken
worden zijn onder andere: Aanbestedingsbeleid
Gemeente Landsmeer, Toekomst visie Landsmeer,
laden en lossen problemen in Landsmeer, etc. Na
overleg zult u via de website op de hoogte gehouden
worden.
Wij wensen u veel plezier tijdens onze businessborrel
in de Pepermolen op 27 september.
Het Bestuur
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