
STOERE UITSTRALING “De wens voor 
een horecaconcept waarin de liefde 
voor eten, drinken en Italië tot uiting 
kwam, bestond al langer. En toen dit 
pand op ons pad kwam, was het de 
perfecte gelegenheid”, vertelt Kim. 
Marco: “De Dudok Groep is altijd op 
zoek naar bijzondere panden met een 
stoere uitstraling. Deze voormalige 
garage van 750 m2 sluit daar 
prachtig op aan.” Marco realiseerde de 
basislay-out. Kim en manager Remco 
Witberg ontwikkelden het concept en 
vertaalden dit naar stijl, sfeer en f&b. 
Edward Spannenburg van Pure Concept 
realiseerde het project. Bork Horeca 
voorzag de venue van automatisering.

KWALITATIEVE BASIS Marco: “Het hele 
pand is gestript en ontdaan van alle 
decoratie met een kwalitatieve basis 
als resultaat.” Het interieur kreeg een 
rustige basis met vintage elementen. 
Opvallend is de decoratie met vissen 
gemaakt van stof. Een echte eyecatcher 
en een akoestisch hulpmiddel. Er werd 
een vide gecreëerd met beneden 

de toiletgroepen en multifunctionele 
ruimten. “Deze willen we inzetten voor 
Italiaanse workshops voor jong en oud. 
Dat kan culinair getint zijn, maar ook 
bijvoorbeeld Italiaanse les”, aldus Kim. 

MERCATO Gekoppeld aan de ‘Osteria’ 
bevindt zich de ‘Mercato’. Het is een 
Italiaanse buurtsupermarkt waar 
Italiaanse delicatessen worden verkocht. 
Tevens kunnen gasten hier terecht voor 
vers bereide pasta, pizza en antipasta uit 
de keuken van de osteria om thuis van 
te smullen. n

AL IN EEN VROEG STAdIUM WORdT 
VENUEZ MAGAZINE GETIpT dOOR 
ARChITECT MARCO dE VRIES OVER dE 
pLANNEN VAN dE dUKOK GROEp VOOR 
EEN NIEUW ITALIAANS hORECACONCEpT 
IN ROTTERdAM. ONGEdULdIG WAChTEN 
WE Af EN BIj hET EERSTE TEKEN VAN 
‘WAARSChIjNLIjK OpGELEVERd’ WORdT 
dE REIS NAAR KRALINGEN INGEZET. AAN 
dE VROEGE KANT BLIjKT, WANT ER 
WORdT NOG VOLOp GEWERKT AAN dE 
AfRONdING. MAAR dAT MAG dE pRET 
NIET dRUKKEN EN hET INTERVIEW 
WORdT IN dE KELdER GEhOUdEN MET 
KIM BERGhOUT VAN dE dUdOK GROEp 
EN MARCO. 
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