
 
 

 

Programma Vaktechnische bijscholingsdag Horeca 14 maart 2019 
 
9.00 - 10.30 uur: Bezoek aan de Beste slager van Nederland: Slagerij van Broekhuizen  
Adres Slagerij van Broekhuizen, Prinsenstraat 33, 7721 AH Dalfsen  
 
Sinds John van Broekhuizen in 1989 de winkel overnam, heeft hij er alles aan gedaan om zijn klanten het beste 
van de natuur voor te schotelen. “We maken graag een goed product met een unieke smaak en daarom houden 
we het hele proces in eigen beheer. Het is een proces dat tijd kost waardoor het vlees de tijd krijgt om te rijpen, 
want wij vinden dat tijd smaak aan een product geeft.” Van Broekhuizen is een van de weinige slagers die zelf 
nog slacht. Daarnaast is hij altijd bezig met nieuwe recepten. Dankzij deze inspanningen valt Slagerij van 
Broekhuizen met enige regelmaat in de (internationale) prijzen. 
Slagerij van Broekhuizen wordt speciaal aanbevolen door Jonnie Boer die er een hoofdstuk, De 
worstenfluisteraar, aan wijdt in zijn boek Puurst. Zo gebruikt Jonnie Boer de zolderspek van deze ambachtelijke 
slagerij.   
 
10.30 uur: Vertrek naar Zuidwolde voor een bezoek aan Restaurant De Groene Lantaarn  
Adres Restaurant De Groene Lantaarn, Hoogeveenseweg 17,  7921 PC Zuidwolde  
 
Restaurant De Groene Lantaarn van Jarno Eggen en Cindy Borger is bekroond met 2 Michelin-sterren en 18 
punten in Gault Millau. Bovendien staat het restaurant op nummer 24 in de ‘Lekker top 100’.  
 

 
 
11.00 - 12.00 uur: Proeverij Orange wijnen  
De proeverij wordt verzorgd door Marijana Siljeg van The Orange Wine Club. Orange wijnen zijn natuurlijke 
wijnen: bij de wijnbouw wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. De 
Orange wijnen zijn niet meer weg te denken uit de gastronomie van de 21ste eeuw waarin duurzaamheid, 
natuurlijk, ambachtelijk, en kleine producenten die hoofdzakelijk biodynamisch werken, centraal staan. 

 

https://www.slagerijvanbroekhuizen.nl/home
https://www.degroenelantaarn.com/


  

 
 
In Nederland komen de Orange wijnen mondjesmaat voor. In de Londense top en zeker ook trendy restaurants is 
het inmiddels een must. The Orange Wine Club meldt:  

renaissance."  
12.00 - 12.45 uur: Kaas van de Lage Landen  
Het thema van de workshop is Kaas van de Lage Landen, verzorgd door de eigenaar van Bourgondisch Lifestyle 
René Koelman. Vanuit de delicatessenwinkels Bourgondisch Lifestyle, gevestigd in Beverwijk, Amsterdam en 
Assendelft, levert Koelman de mooiste kazen aan particulieren en horeca.  
 

 
 
12.45 - 14.00 uur: Lunch met wijn/spijs-thema   
De koks van De Groene Lantaarn werken uitsluitend met verse kwaliteitsproducten en -waar mogelijk- met 
biologische en regionale producten. Veel ingrediënten komen uit de eigen kruiden- en groentetuin. Het restaurant 
biedt een breed scala aan gerechten die sterk afhankelijk zijn van de aanvoer in het seizoen. 
Tijdens deze speciale ‘duurzame’ lunch een combinatie van Orange wijnen en de gerechten van Jarno Eggen. 


