
HORECA
INSPIRATIE



Of je nu een hotel, een restaurant of een café hebt, je wilt dat 
jouw gasten comfortabel zitten bij jouw horecagelegenheid. 
Je wilt dat de tafels de juiste afmetingen hebben en dat 
deze lang meegaan. Ze worden immers vaak gebruikt als 
jouw gasten jouw horecazaak bezoeken. Als de gekozen 
materialen dan ook nog terugkomen in de rest van de 
ruimte, dan versterkt dat de krachtige uitstraling.

Weij Maatwerk & Interieur verzorgt al ruim 10 jaar meubels 
op maat voor de inrichting van hotels, restaurants en 
cafés. In deze brochure vind je volop inspiratie en delen 
we de trends op het gebied van horeca inrichting. Ben je er 
nog niet helemaal uit welke uitstraling je zoekt? Wij denken 
graag met je mee. Neem contact met ons op of plan een 
bezoek aan onze showroom.

Weij Maatwerk & Interieur
contact@weijbv.nl
+31(0)165 - 795005

Rijksweg-Zuid 79
4715 TA Rucphen

 MAAT WERK
        & IN TERIEUR

horeca





VAN DER VALK HOTELS & RESTAURANTS 
MELLE-OSNABRÜCK
Wie kent ze niet? De teller van het aantal Van Der Valk Hotels en Restaurants  
staat inmiddels op 93 wereldwijd! In de vestiging Melle-Osnabrück in Duitsland 
hebben wij het restaurant mogen voorzien van een prachtig interieur.

De zowel ronde als rechthoekige tafels zijn gemaakt van de houtsoort rustiek 
eiken. Deze moderne en strakke houtsoort is eigentijds en stijlvol. Om een nog 
luxere sfeer te creëren zijn enkele tafels zwart gemaakt. Een zwarte tafel voelt 
zich thuis in elk interieur en staat ook nog eens harstikke chique.

De ruimte is aangevuld met ton sur ton kleuren en accenten van goud en 
marmer. Ook velvet stoffen worden veelvuldig gebruikt. Hierdoor krijgt het 
restaurant een echte hotel chique uitstraling.



URBAN LODGE HOTEL 
AMSTERDAM
Het Urban Lodge Hotel is in meerdere delen van de wereld 
gevestigd. De vestiging in Amsterdam wilde graag een 
warme sfeer creëren op diverse plekken in het hotel.

De openbare ruimtes van het Urban Lodge Hotel in 
Amsterdam zijn het hoogtepunt van het hotel geworden. 
Door gebruik te maken van sloophouten planken voor de 
wanden, deuren en plafonds is er een warme en landelijke 
ambiance gecreëerd. Het hotel is gezellig en uitnodigend 
en is ingericht met lodge style meubels en een openhaard.





EETBOETIEK FESTINA LENTE 
ROOSENDAAL

Eetboetiek Festina Lente heeft onlangs na een flinke 
verbouwing de deuren opnieuw geopend. Door de 
verbouwing is de eetboetiek een stuk groter geworden 
waardoor er een bar kon worden geplaatst en er extra 
zitplekken zijn gecreëerd.

De bar, gemaakt van oude houten kistjes en beton cire, 
heeft een stoere en industriële uitstraling waar fijn achter 
gewerkt kan worden. Deze sfeer is helemaal passend bij 
de rest van het interieur.

De nieuwe zithoek bestaat uit een lange bank van 
sloophout planken en meerdere douglas tafeltjes. De 
hoek is aangekleed met vrolijke kussens en bijpassende 
stoelen.



TAPASBAR DE MARKT
BREDA
Tapasbar De Markt ligt in het hartje centrum van Breda. 
Met zowel staan- als zitplaatsen is dit een knus borrelcafé/
tapasbar waar je kunt genieten van tapas en een drankje.

De eye-catchers van deze sfeervolle bar zijn ongetwijfeld 
de prachtige mozaiek tegelwanden. Ze geven de ruimte een 
kleurrijk en exotisch tintje. Ook de verdere aankleding van het 
interieur, zoals de bolle lampen en sinaasappelboompjes, 
passen perfect bij deze stijl.

De speelse visgraattafels, gemaakt van rustiek nieuw 
eikenhout, geven de ruimte een warme uitstraling. Omdat 
de tafels hoog zijn, geeft het een ruimtelijk effect. Hoe 
meer vloer je onder een tafel kunt zien, hoe luchtiger en 
ruimtelijker het oogt. Hiermee creëer je een open sfeer.







SAND & PEPPER
BURGH-HAAMSTEDE

Strandpalviljoen Sand & Pepper ligt op een prachtig stuk rustig 
strand bij Westenschouwen, Burgh-Haamstede. Kijkend over 
de Oosterscheldekering aan de ene kant en gefascineerd door 
de mooie zonsondergang aan de andere kant kun je hier in 
de zomermaanden terecht voor een hapje en drankje op het 
terras.

Weij Maatwerk & Interieur heeft alle tafels en banken voor het 
buiteninterieur verzorgd. De horeca tafels hebben een stalen 
o-onderstel en het tafelblad is gemaakt van oude grenen 
balken, afkomstig uit oude huizen in Europa. Ook de stoere 
banken en bijzettafels zijn gemaakt van deze oude grenen 
balken.



RESTAURANT OOST
ROOSENDAAL
Bij restaurant Oost kan je genieten 
van gerechten uit het Midden en Verre 
Oosten. Het restaurant doet zijn best om 
de oosterse smaken samen te voegen 
en er een vleugje westerse uitstraling 
aan toe te voegen. Het vleugje westerse 
uitstraling begint bij onze eiken tafels 
die erg ruim zijn neergezet. Het Rustiek 
Eiken dat is gebruikt om de vierkante 
en ronde tafels te maken is ook 
gebruikt voor de wandplanken die zijn te 
bezichtigen bij de bar.







OLD DUTCH 
BREDA
Culinair genieten en sport komen samen onder één dak. Sinds 2013 zijn de 
sfeervolle sportbars en het mooie restaurant van Old Dutch een begrip in 
Breda.
 
Wie al eens bij Old Dutch is geweest, weet dat er allerlei soorten tafels 
staan. In het restaurant wordt gegeten aan vierkante tafels van barnwood 
en geschaafde wagondelen. Centraal in het restaurant staat een lange tafel 
met robuuste barnwood planken en een oud-ijzeren onderstel. Kijk tijdens 
het eten ook eens omhoog naar de sloophouten wandbekleding in Hongaarse 
punt die boven de open keuken hangt! Mocht je per ongeluk aan de bar 
komen te zitten, dan drink je je biertje aan de op maat gemaakte betonnen 
of houten bar.





LOS LATINOS
ROOSENDAAL
Al sinds 2006 wordt de Argentijnse keuken Los Latinos 
vertegenwoordigd in Roosendaal. In 2019 is het restaurant 
verhuisd naar een nieuw pand en daar hoort uiteraard een 
nieuwe inrichting bij.

De Rustiek Eiken boomstamtafels zijn stuk voor stuk op 
maat gemaakt zodat gasten heerlijk kunnen tafelen. De 
afgeronde boomstamranden zorgen naast al het strakke 
ijzer voor een speelse uitstraling.





LARS KOOKT
BERGEN OP ZOOM
LarsKookt, gevestigd in in Bergen op Zoom, verzorgt in zijn kookstudio 
onder andere catering en kookworkshops, allemaal op een eigenzinnige 
manier.

De kookstudio is modern ingericht. De verschillende materialen en 
kleuren zorgen voor een speelse ruimte. De massief houten tafels, 
gemaakt van rustiek eiken, zijn allen behandeld met een kleur. In totaal 
zijn er wel meer dan 20 verschillende natuurlijke kleuren waarmee eiken 
tafels behandeld kunnen worden. Zo is er voor ieder wat wils.





HOTEL THE ROSENDALE
ROOSENDAAL

Hotel The Rosendale heeft een complete metamorfose ondergaan! Het 
interieur is veranderd naar een modern en chique plaatje. Elk onderdeel 
van het interieur straalt luxe uit. Denk bijvoorbeeld aan de fluwelen stoelen 
in combinatie met de zwart rustiek eiken tafels, die zowel in ronde als 
rechthoekige uitvoering zijn gemaakt. Ook de bar heeft een moderne 
uitstraling gekregen. Deze is namelijk bekleed met WoodUpp. Dit zijn kant 
en klare akoestische panelen waarmee je een wand kunt bekleden. In een 
redelijke simpele handomdraai verander je de ruimte en de sfeer.

Naast de zwarte eiken ronde tafels, staat er ook een prachtige tafel van 
suarhout. Suarhout is afkomstig van de regenboom, een snelgroeiende 
hardhout boom die oorspronkelijk in Zuid-Amerika groeide en een hoogte 
van 25 meter bereikt.



GIRRASOL
AMSTERDAM
Het Portugese restaurant Girrasol is 
gevestigd in Amsterdam. Met een 
prachtig uitzicht over de Amstel en 
een zomers terras krijg je een echt 
vakantiegevoel in eigen land. Het 
buitenterras is gemaakt van steigerhout 
en vervolgens wit behandeld.



KOFFIEBAR CUPP
UTRECHT
In hartje Utrecht zit de gezellige retro koffiebar Cupp. Het interieur van 
Cupp is vintage en uniek. Precies zoals een koffiebar zou moeten zijn!

De eye-catcher van de koffiebar is ongetwijfeld de tafel met het 
hongaarse punt patroon. De hongaarse punt tafel is gemaakt van 
meerdere soorten eikenhout en wordt daarom ook wel Together Oak 
genoemd. Door het patroon en de verschillende kleuren hout krijgt het 
een speels effect. Ook een speelse tafel maar geen hongaarse punt? 
Denk dan aan andere patronen zoals visgraat, blokjes en mozaiek.





HOTEL FINCH
DEVENTER

Aan de rand van het centrum van Deventer is hotel Finch 
te vinden. Een hotel met een warme uitstraling en sfeer 
waardoor het echt aanvoelt als thuis. 

De huiskamer van het hotel wordt mooi gebroken door 
onze visgraat tafel. In een ruimte vol met rondingen 
komen de rechte lijnen mooi tot zijn recht. Op dit moment 
is een visgraat tafel helemaal in trek. Het visgraat patroon 
zorgt voor een mooi en karakteristiek blad dat weer wat 
anders is dan het strakke eiken of de bladen met een 
boomstamrand. Het patroon geeft een tafel meteen een 
luxere en chique uiterlijk en de combinatie met het hout 
zorgt dat de tafel ook een warme uitstraling heeft.



DE BOTERHAL
BREDA
De Boterhal is een speciaalbier café, wijnbar en internationaal 
tapasrestaurant aan de Grote Markt van Breda, midden in het historisch 
centrum.

Weij Maatwerk & Interieur heeft een groot deel van het in- en exterieur 
voorzien. Het buitenterras is aangekleed door op maat gemaakte 
tafeltjes en banken van Lunawood. Niet bekend met deze houtsoort? 
Dit is een houtsoort die thermisch gemodificeerd is. Hierdoor is de 
duurzaamheid van het hout op een milieuvriendelijke manier verbeterd. 
Nog een voordeel van Lunawood is dat het heel vormvast en licht van 
gewicht is. Handig voor het buitenterras!



LE MEZZ
CHAMONIX
Le Mezz zit vol karakter! Het interieur van het restaurant, gelegen in het 
Franse Chamonix, is levendig en authentiek. Dat komt onder andere 
door de robuuste wagondelen tafels.

Wagondelen zijn eiken planken die de tand des tijds hebben 
doorstaan. Dit exclusieve hout kan tot wel 100 jaar gediend hebben in 
goederenwagons. Het doel van deze planken was om zo lang mogelijk 
te blijven zitten en daarom werden er allerlei bouten in gebrand. Het 
gevolg hiervan is dat er nu gaten in het hout zitten, die diep zwart van 
kleur zijn.

Een wagondelen tafel is een zekere eyecatcher in elk interieur. Het 
hout is historisch, heeft veel doorstaan en zit barstensvol karakter. Je 
voelt dat dit hout geleefd heeft. Elke plank is anders en dat geeft het 
interieur een authentieke uitstraling.



BIG MOMMA
LONDEN
Wat een sfeer! Je kijkt je ogen 
uit bij Big Momma, een italiaans 
restaurant in Londen. Voor deze 
plek mochten wij meerdere tafels 
maken in diverse houtsoorten.


