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Inspiratie opdoen op Pinterest
Kijk eens op ons Christmas bord
De komende weken weten we of we gasten mogen
ontvangen of niet tijdens de kerst, nu dus tijd om je ‘druk’ te
maken over de versieringen, lekkernijen voor bij de koffie
enzovoorts. Wij hebben een hoop inspiratie verzameld op
ons ‘Christmas’ bord op Pinterest, kijk er eens op! Daarnaast
is er sowieso veel inspiratie op te doen op Pinterest.

https://nl.pinterest.com/horecatrendsnl/christmas/

Als het kan gaan wij met onze collega’s ook een Tree Lighting
party organiseren op 10 december buiten. En wat we het
liefst zouden willen is, naast dat het doorgaat, sneeuw!
Geweldig toch om een sneeuwballengevecht te
organiseren? Of samen een levensgrote sneeuwpop te
maken?
Maar dat lijkt ons niet reëel, dus wat wel? Een ‘smores pit
op het terras voor de kinderen om hun eigen marshmallows
te roosteren en te versieren. Dit jaar maar geen foto’s op de
knie van de kerstman maar wel een bijzondere
Instagramhoek. Chocolademelk, glühwein en winterse
cocktails vanuit een standje, snert of een winter bbq. En
misschien zetten we wel een postbus voor de kinderen neer
om een brief naar de kerstman te versturen!
Kerstkoortje lijkt ons wat over de top maar wel goed te
organiseren samen met collega’s in de horeca: van terras
naar terras! Kijk eens op Pinterest en wie weet kom je iets
tegen dat jij in jouw horecabedrijf ook kunt gebruiken.

Kerstinspiratie uit Londen
Terras in kerstsfeer

https://www.horecatrends.com/winter-at-the-garden-bij-the-berkeley-in-londen/

https://www.horecatrends.com/pop-up-winter-chalet-van-york-albany/

Je terras verwarmen met verwarmers is altijd mogelijk maar niet echt milieuvriendelijk.
De Chalets op deze pagina zijn ook erg sfeervol en zeker als je er ruimte voor hebt – gaaf
voor op je terras.
2015 - Het werken met ‘chalets’ in tuinen
en op dakterrassen is al een aantal jaar
erg populair. In 2015 schreven we al over
de gezellige binnenplaats van Gordon
Ramsay’s restaurant York & Albany waar
een alpine-stijl winter chalet was
geïnstalleerd. In die zomer bracht het
restaurant ook het strand naar het centrum
van Londen.
2020 - The Berkeley had vorig jaar zijn blokhutten opgezet in hun ‘Winter at The Garden’.
Na het uitverkochte zomersucces van The Garden werd het idee aangepast aan de
wintermaanden. Het culinaire terras bestond uit vijf gezellige houten hutten, elk met
plaats voor zes gasten. Deze hutten, glinsterend met flikkerende kaarsen, werden versierd
met kransen en omgeven worden door een bos van sparren en kerstverlichting. Gasten
werden met dekens en kachels warm gehouden. Een menu met alpine specialiteiten, met
onder andere een spectaculaire raclette grill, moest gasten blij maken na wekenlang thuis
te hebben gegeten.
2021 – Begin november heeft The Berkeley wederom een winterterras onthult: The
Berkeley Winter Cabins. Wederom 5 gezellige houten hutten – waarin dit jaar 8 personen
kunnen plaatsnemen.

‘The Rooftop Winter Cinema’

https://www.horecatrends.com/the-rooftop-winter-cinema-op-the-berkeley-hotel-in-londen/

Outdoor kerst bioscoop
In 2019 veranderde The Berkeley hun
daktuin met een prachtig uitzicht op de
daken van Belgravia en Knightsbridge, op
Hyde Park en Winter Wonderland, in een
feestelijke bioscoop in een boslandschap.
Tijdens ‘the Rooftop Winter Cinema’ konden
gasten zich nestelen in houten hutjes vol
met dekens en genieten van kerstklassiekers
op het grote scherm terwijl ze zich
opwarmden met een menu van winterfavorieten en Laurent-Perrier champagne!
Denk aan kerstfilm-klassiekers zoals ‘Home
Alone’ en ‘The Holiday’.
Blijft een geweldig idee voor rondom de
feestdagen! Ook voor andere hotels met
rooftops of terrassen waarop dit kan. Je kunt
de samenwerking met een lokale bioscoop
aangaan om speciale ‘kerstfilm’-avonden te
organiseren. Of met je Netflix account, keuze
genoeg aan kerstfilms.

Coronaproof dineren bij de Mountain Tap Brewery
Dineren in oude skigondels

https://www.horecatrends.com/coronaproof-dineren-in-oude-skigondels-bij-de-mountain-tap-brewery/

Tijdens de eerste lockdown in 2020
hadden wij in Nederland natuurlijk al de
2-persoons kassen voor het coronaproof
dineren bij Mediamatic. Een gave keuze
om kassen op hun terras te creëren en
één die we vaker zien in diverse maten.
In 2020 hebben wij oude skigondels
gespot bij de Mountain Tap Brewery,
gelegen in het skigebied van Streamboat
Springs, Colorado. Hier zijn de winterse
temperaturen vaak onder het vriespunt
en kan het behoorlijk sneeuwen. Ook zij
werden
geconfronteerd
met
een
beperkte binnen capaciteit door de
COVID-19 pandemie en dus hebben zij
deze winter hun terras ‘geopend’ op een
creatieve manier, door er oude gondels
op te zetten waar je met maximaal 4
gasten in kunt samenkomen.

Leuk idee voor restaurants in de Europese
skigebieden of zelfs hier in Nederland als
je een groot terras hebt.

De grootste kerstbal ter wereld
2020 bij DOT Groningen – ondanks COVID19

https://www.horecatrends.com/dot-presenteert-ondanks-covid-19-toch-de-grootste-kerstbal-ter-wereld/

Tradities door laten gaan – als het enigszins
kan!
Heeft jouw bedrijf een bijzondere traditie – kijk
of het, eventueel in aangepaste vorm, kan
doorgaan. Bij Dot Groningen bedachten ze er
de kerstbalbox – een drive-thru experience bij!
Ook vorig jaar herrees de grootste kerstbal van
de wereld toch weer in Groningen. Op 6
december 2020 werd er bij DOT Groningen
maar liefst 6.000 led lampjes ontstoken. De
koepel, met een diameter van 26 meter en een
hoogte van 19 meter is daarmee de grootste
kerstbal ter wereld. Behalve lekker eten en
drinken is DOT een multifunctionele zaak,
waarbij gastvrijheid en variatie in de
programmering voor jong en oud centraal
staat.

De Kerstbalbox
Ze bedachten in 2020 ook een Drive-Thru
experience en samen met drie andere
authentieke restaurants de Kerstbalbox: Hét
culinaire december cadeau voor bedrijven en
voor de familie thuis.

Tree-lighting Huis ter Duin

https://www.horecatrends.com/grand-hotel-huis-ter-duin-dirk-kuijt-ontsteekt-verlichting-iconische-kerstboom/

Maak een feestje van het ontsteken van je kerstverlichting
Als we ergens behoefte aan hebben is het aan feestjes buiten! Er
zjn zelfs wijken die zoveel kerstversieringen en verlichting
hebben dat mensen erdoorheen rijden of wandelen. Een feestje
maken van het ontsteken van je kerstverlichting buiten is dus
een mooi moment begin december om je gasten te verrassen en
wat extra aandacht te creëren. In Engeland en Amerika is het al
jaren traditie om het kerstseizoen in te luiden met het ontsteken
van de kerstverlichting. Zij combineren dit vaak met een
fondsenwerving voor een goed doel. Wil je daar free publicity
mee generen op lokaal niveau overweeg dan samen te werken
met bijvoorbeeld lokale kunstenaars.

Voorbeeld: Grand Hotel Huis ter Duin doet dit ook al een aantal
jaar. In 2018 heeft bijvoorbeeld Dirk Kuijt de kerstperiode
ingeluid met de ontsteking van de verlichting van één van de
meest iconische kerstbomen van Nederland voor Grand Hotel
Huis ter Duin.

Pop-up IGLOOS
Op welk dakterras gaan we dit spotten deze winter?

https://www.horecatrends.com/pop-up-igloos-op-welk-dakterras-nederland-volgend-jaar-winter/

In 2017 hebben we deze iglo’s op een terras in Londen gespot. Dineren in pop-up iglo’s. De IGLOOS bieden plaats aan kleinere groepen (tot acht
personen) en zijn volledig verwarmd. Om het de gasten nog comfortabeler te maken liggen er schapenvachten klaar en zijn er speakers beschikbaar voor
muziek. Elk jaar zien we deze igloos weer in Londen opgezet worden, zeker in de tijd van COVID-19 erg handig. Op welk (dak)terras in Nederland zien we
deze IGLOOS deze winter ook?

Laat lokale bekendheden je kerstboom optuigen

https://www.horecatrends.com/claridges-christmas-tree-2020-samenwerking-tussen-het-hotel-en-mcqueens-flowers/

Inspiratie uit het Claridges hotel in Londen
Misschien dat we dit jaar iets meer
moeten focussen op het optuigen van
de kerstboom buiten, maar het idee
blijft hetzelfde. Samen met een lokale
ontwerper free publicity scoren.
De kerstboom van het Pulitzer hotel in
Amsterdam wordt dit jaar gedecoreerd
door modeontwerper Claes Iversen!
Claridge’s,
Londen’s
legendarische
Mayfair hotel, heeft al jaren lang de
traditie om hun kerstboom in de lobby
door ontwerpers te laten optuigen. de
Claridge’s Christmas Tree 2017 werd
ontworpen door Karl Lagerfeld. In 2018
door Diane von Furstenberg. In 2019
door vriend en gast, ontwerper Christian
Louboutin. In 2020 werd de boom
ontworpen door Kally Ellis, oprichter
van de bekende Britse luxe bloemisterij
McQueens Flowers.

En in 2021 vindt hun ‘tree lighting’
plaats op 24 november, en de boom
wordt gedecoreerd door Kim Jones van
Dior.

De kerstmagie van het Claridge’s thuisbezorgd
Comfort en glamour
Er wordt altijd uitgekeken naar de kerstperiode in Londen en de kerstbomen van het Claridge’s symboliseren het begin hiervan. En laten we eerlijk zijn,
we hebben deze kerstmagie ook dit jaar weer hard nodig! Ook in 2020 heeft het hotel een bijzondere decoratie neergezet zoals je op de vorige pagina
kunt zien, daarnaast hebben ze veel bijzondere cadeautjes met een touch van hun hotel in een online winkel te koop aangeboden.

https://www.horecatrends.com/de-kerstmagie-van-het-claridges-thuisbezorgd-comfort-en-glamour/

Misschien is het te laat om dit voor kerst 2021 te organiseren maar ook in 2022 is het een leuk idee! Met een beetje extra kerstsfeer tijdens de pick-up,
een mooie extra inkomstenbron.

Michelinsterren Drive Thru
Culinair genieten in Rotterdam of in 2021 ergens anders?

https://www.horecatrends.com/michelinsterren-drive-thru-culinair-genieten-in-rotterdam/

De Michelinsterren Drive Thru bij het stadion van voetbalclub Excelsior in Rotterdam,
gerund door maar liefst vier sterrenchefs, was een top idee vorig jaar. Corona heeft de
creativiteit van de horecaondernemers de afgelopen 1,5 jaar echt gestimuleerd. We
hebben veel samenwerkingsvormen gezien en pop-up luxe snacklocaties van top
chefs, en sterrenchefs zijn professioneel maaltijden voor thuis gaan bereiden.
En dat kan ook dit jaar weer worden toegepast, zelfs als extra inkomstenbron als de
horeca wel op 1,5 meter open mag blijven. Wij vonden de samenwerking tussen de
culinaire sterren van Rotterdam: de keukens van restaurant Parkheuvel, restaurant
Fred, restaurant Joelia en restaurant Perceel, goed voor in totaal 6 Michelinsterren,
zo’n top voorbeeld. Gaaf voor je gasten!

Een Christmas Drive-Thru
Een voorbeeld uit Stanwood, Amerika
Dit is slechts een van de vele kerst drive-thru’s die we de afgelopen jaren hebben
gezien. Zolang we weer een winter tegemoet gaan met COVID-19 onder ons, is het
een geweldige manier om het plezier van de feestdagen te vergroten wanneer je
klanten of gasten bestelde cadeaus of voedselpakketten komen afhalen.

https://www.horecatrends.com/the-lights-of-christmas-presents-a-drive-thru-christmas/

Aangezien de meeste straten in winkelgebieden altijd al versierd zijn in deze
kerstperiode, is het relatief eenvoudig om een ‘Christmas Wonderland’ te creëren en
je gasten of klanten hun boodschappen op een leuke en veilige manier te laten
ophalen! Een mooie taak voor de winkeliersverenigingen of een aantal restaurants
samen.
Misschien is deze drive-thru Christmas van The Lights of Christmas inspiratie! Op de
website vind je ook een video van het evenement.

Horecatrends is onderdeel van Van Spronsen & Partners horeca advies.

Behoefte aan iemand die meedenkt op het gebied van marketing? We helpen je graag! Samen met jou
zorgen we voor een gedegen marketing & communicatieplan.
Voorbeelden en inspiratie vind je op horecatrends.com! Hier onder vind je het aantal artikelen per sector
per november 2021.
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The Mariah Menu & een ‘bucket hugger’

https://www.horecatrends.com/the-mariah-menu-bij-mcdonalds-in-de-usa/

https://www.horecatrends.com/finger-lickin-chicken-mitten-bucket-hugger-by-kfc/

Kerst bij de Fast Foodketens McDonald’s en KFC

Ken jij het liedje ‘The twelve days of Christmas’ nog? Waarin er 12 cadeautjes voor kerstmis werden gegeven? McDonald’s US gebruikt de gedachte
achter dit liedje - van 13 december tot en met 24 december kunnen Amerikaanse klanten elke dag een ander menu-item van ‘The Mariah Menu’ gratis
ontvangen als ze een bestelling van minimaal $1 plaatsen via de McDonald’s app.
KFC komt dit jaar in Amerika met een limited editon en originele ‘Finger Lickin’ Chicken Mitten Bucket Hugger’. Een foute kersttrui voor een bucket – zo
lazen wij deze grappige marketing stunt. Je kon hem begin november, 3 dagen lang proberen te bemachtigen als je bestelde via hun app.

Lowlander lanceert Winter IPA
Gebrouwen met gedoneerde kerstbomen

https://www.horecatrends.com/lowlander-lanceert-winter-ipa-gebrouwen-met-gedoneerde-kerstbomen/

https://www.horecatrends.com/lowlander-tree-to-table-kit-koken-met-kerstboomnaalden/

Een duurzame kerst actie van Lowlander Beer! Inspiratie? Een cocktail met
dennennaalden? Hun kerstbiertjes? Een gerecht met kerstnaalden? Zoals een
knolselderij steak met sparren hollandaisesaus tot een ‘eton mess trifle’ met
sparrennaalden confituur.
Winter 2018 riep botanisch brouwer Lowlander alle Nederlanders op hun kerstboom na
de feestdagen niet weg te gooien, maar aan hen te doneren voor het brouwen van een
winterbier. De oproep ‘Christmas tree to table’ was een groot succes en na het met de
hand plukken van alle sparrennaalden kon het resultaat in 2019 geproefd worden.

Winter 2020 kwamen zij met de actie ‘Lowlander Tree to Table kit’ ofwel koken met
kerstboomnaalden. De kerstboom weggooien na de feestdagen is volgens hun
tegenwoordig geen optie meer. Met de Lowlander Tree to Table kit ontvang je een
pakket vol tips, tools, recepten en botanisch bier om jouw eigen kerstboom om te
toveren tot een heerlijk viergangendiner. Een echt feest op het bord én in het glas.

Bubbledogs | Give away van gouden hotdogs
Om mee in de kerstsfeer te komen

https://www.horecatrends.com/bubbledogs-give-away-van-gouden-hotdogs-om-in-de-kerstsfeer-te-komen/

In december 2018 was de luxe hotdog en
Champagne-bar bubbledogs in Fitzrovia,
Londen, in een feestelijke stemming.
Onderdeel van de feestvreugde was hun
gouden
hotdog-weggeefactie,
waarbij
bezoekers de kans kregen om een fles van
de favoriete rosé-champagne van de
oprichster Sandia Chang te winnen.
Bubbledogs gaf 100 gouden hotdogs weg
van 4 tot 31 december.
De bezoekers die het geluk hadden een
gouden hotdog te ontvangen kregen een
fles Collin-Guillaume Rosé Champagne van
375 ml mee. Leuke actie waarmee je als
eigenaar ook de keuze aan jezelf laat welke
gasten je gaat verwennen!

Kerstballen gevuld met whiskey of cocktails
Laat je gasten met kerst hun digestief uit de boom halen
In 2017 voor het eerst gespot: kerstballen met whiskey, vodka of gin van The Lakes
Distillery en in het zelfde jaar kwam ook ons Amsterdamse jenevermerk Jajem met
hun kerstballen.

https://www.horecatrends.com/whisky-christmas-ornaments-one-for-the-tree-one-for-me/

https://www.horecatrends.com/jajem-jenever-kerstballen-gevuld-jenever-2-jarig-bestaan/

Recent zagen we op de sociale media dat ook de bar ‘The Flying Dutchmen
Cocktails’ kerstballen verkoopt met cocktails erin! Blijft een leuke gimmick en
helemaal leuk om een aperitief of digestief uit de boom te serveren. Maar ook voor
in het feestpakket wat je als bar kunt aanbieden voor de komende feestdagen
mochten we gesloten moeten blijven na een vroeg tijdstip.

Cocktailbar Miracle komt naar Amsterdam
Over de top versieren en alles doen om je gasten in de kerstsfeer te brengen
onder voorbehoud van de COVID-19 maatregelen.
Pop-up cocktailbar Miracle heeft sinds de eerste pop-up in 2014 in de East Village in New York city een snelle opmars gemaakt wereldwijd. Dit jaar met
enorm veel vestigingen over heel Amerika en ook vestigingen in Canada, Londen, Panama en voor het eerst in Amsterdam.

Laten we hopen dat er geen verdere lockdown komt want ook wij zijn zeer benieuwd naar de pop-up Miracle cocktailbar en gaan er graag in de
kerstsfeer komen! A splash of joy in the festive season!
https://www.horecatrends.com/cocktailbar-miracle-komt-naar-nederland/

https://www.horecatrends.com/kerst-rolfs-new-york-overtreffende-trap-kerstdecoratie/

Van 26 november tot 3 januari kun je terecht in Boom Chicago voor cocktails en plezier in een over de top kerstsfeer. Je kunt er vast inspiratie opdoen
voor details die je in je eigen horecabedrijf kunt doorvoeren volgend jaar kerst. Eén collega is een paar jaar geleden in Rolf’s German Restaurant geweest
in New York waar je bijna jaarrond kerst kunt vieren en was ‘overwhelmed’ door het interieur en teleurgesteld in het eten, maar in de kerstsfeer ben je er
snel. Wij schreven erover in 2017, link aan de zijkant van de pagina.

HORECATRENDS.COM
Blijf via horecatrends.com op de hoogte van horeca gerelateerde trends,
ideeën en ontwikkelingen. Dé inspiratiebron voor zowel de
horecaondernemer als –liefhebber vanuit diverse vakgebieden,
invalshoeken en expertises.
De website horecatrends.com is sinds 2007 onderdeel van de Van Spronsen
en Partners Groep. De praktische voorbeelden op horecatrends kunnen
gebruikt worden in de nationale en internationale horeca en is een extra
service naast onze andere diensten. Blijf up-to-date, voeg
horecatrends.com toe aan je favorieten, schrijf je in voor de nieuwsbrief of
volg ons op Social Media. Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse
trendmail via deze link.
Voor meer informatie, reacties of vragen over deze publicatie kun je contact
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met
Marjolein
van
Spronsen
via
mail:
marjoleinvanspronsen@spronsen.com of telefonisch via 071 541 88 67.
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