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Hallo
Veldhoven!
AANGENAAM! WIJ ZIJN QUISINE. EN WE 
ZIJN MAAR WÁT TROTS OM JULLIE TE 
VERTELLEN WAT WE KOMEN DOEN IN 
VELDHOVEN! IN DIT MAGAZINE STELLEN  
WE ONSZELF GRAAG EVEN VOOR. 

Misschien hebben jullie al even binnengegluurd aan de 
Heerseweg. Daar zijn we een aantal maanden geleden 
gestart met het verbouwen van het oude gemeentehuis. 
Velen van jullie kennen deze historische plek van de 
feestjes in café Malle Pietje. Dat iconische pand willen 
we graag in ere herstellen. Een jaar geleden ontstond 
het idee waarmee we dat willen doen. Met een simpele 
visie: eenvoudig eten hoeft niet ongezond of van mindere 
kwaliteit te zijn. En een simpel, herkenbaar gerecht kan 
óók spannend zijn. En betaalbaar. Én heel erg lekker! 
Daarom houden we het bij Quisine graag simpel. Maar 
ook góed. Dat is Quisine. Quality by Simplicity! 

Kom je ook Qennismaken? Dat kan de hele week!  
We zijn van 11:00 tot 16:00 uur geopend voor lunch en 
van 17:00 tot 21:00 uur kun je reserveren voor diner. 
Quisine sluit om 23:00.  

Hello Veldhoven!
Nice to meet you. We are Quisine and we would 
love to introduce ourselves. Thrilled to open our 
first restaurant in the historic building at the 
Heerseweg, which used to be the old city hall of 
Veldhoven. With one clear vision: it is not necessary 
to make any concessions on quality. Simple food 
can easily be healthy, tasty and affordable at the 
same time; Quality by Simplicity!
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Daarom is onze carpaccio ‘gewoon’ een hele goede carpaccio. 
Onze garnaaltjes in knoflook zijn precies zoals ze horen te zijn. En 
dat geldt ook voor onze kabeljauw, pasta, curry, hamburger en alle 
andere gerechten die je op onze kaart vindt. Geen poespas dus, bij 
Quisine. What you see is what you eat! 

Want zeg nou zelf. Een gehaktballetje, de perfecte jus, lekkere 
mosterdmayonaise en goed brood als lunch: daar hoef je toch 
niet heel ingewikkeld over te doen? Dat is wat we verstaan onder 
‘Quality by Simplicity’. Kwaliteit leveren door het eenvoudig te 
houden. En gewoon heel lekker.  

We love to keep it simple at Quisine 
Recognizable quality food, made from the best ingredients. 
Quality by Simplicity, delicious food. Each single dish is spot on, no 
matter what you order; our cod, pasta, curry, burger or meatball.
No fuss, what you see is what you eat.

  Quality
by Simplicity

We houden het bij Quisine dus graag eenvoudig, 
maar ook góed. Daarom vind je op onze kaart alleen 
gerechten die herkenbaar zijn. Goede ingrediënten 

hebben immers geen opsmuk nodig, vinden wij.

“Haute cui’zien  
wat je eet”
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Want waar 
het bord van 

vol is, daar 
loopt de mond 

van over…



MEET THE 
QREW De gezichten  

achter Quisine

QUISINE IS THE NEW GUY IN TOWN. VIER JONGE ONDERNEMERS HEBBEN 
DE STOUTE SCHOENEN AANGETROKKEN OM – IN EERSTE INSTANTIE 
- VELDHOVEN TE VERRIJKEN MET EEN NIEUW RESTAURANT. TOCH IS 
DE HORECAWERELD VOOR DE INITIATIEFNEMERS ACHTER QUISINE 
ALLESBEHALVE NIEUW. TIJD OM EENS QENNIS TE MAKEN MET DAT TEAM!

Gijs van den Heuvel, Jimmy Szalai, Ko van der Vloet 
en Jip van Waesberghe: allemaal luisteren ze naar de 
titel ‘manager’ binnen Quisine. Zij vormen, allemaal als 
nieuwe ondernemers, de dragende kracht achter de 
restaurantformule. Deels ondernemer, deels vakman, 
deels manager.
En dat de ene manager de andere niet is, blijkt uit de 
praktijk: Gijs en Ko houden de regie over de keuken, 
terwijl Jimmy en Jip het gastheerschap voor hun 
rekening nemen. Ieder zijn vak, immers. Een vak dat ze 
stuk voor stuk verstaan, maar het ondernemerschap is 
nieuw voor ze.

QANSEN
“En dat is best spannend”, geeft manager bediening 
Jimmy toe. “Want vooraf weet je nooit of een nieuwe 
onderneming succesvol wordt. Maar wij zagen kansen 
in het horecalandschap. Met Quisine willen we daarop 
inspelen.” 
Daarbij maakt het team zich geen illusies ‘alles anders’ 
te doen, zo legt Ko uit: “We kennen allemaal de 
restaurants waar je heel lekker of heel gespecialiseerd 
kunt eten, de restaurants waar je voor ’n prikkie 
dineert en de restaurants waar je supersnel je maaltijd 
geserveerd krijgt. Dat is niet nieuw. Maar een restaurant 
waar dat allemáál kan? Dat is er volgens ons niet. Dat is 
de kans die wij zagen.”

Dat inzicht resulteerde in het idee van Quisine: 
herkenbare, betaalbare en superlekkere gerechten uit 
verschillende wereldkeukens, die je zo snel op tafel kunt 
zetten als je wilt. Zonder moeilijke versieringen, zonder 
dat je jezelf af moet vragen wat je in ’s hemelsnaam 
geserveerd krijgt. Quality by Simplicity, dus. 

QUALITY
Dat het met die Quality wel goed zit blijkt uit de 
erelijst van de managers. Gijs en Jimmy hebben 
als chef en gastheer beiden jarenlang gewerkt bij 
restaurants Zarzo (één Michelinster) en de Lindehof 
(twee Michelinsterren), en ook Ko heeft bij Wiesen 
op sterrenniveau gekookt. Jip weet dankzij zijn 
werk bij horeca-uitzendbureau DOEN precies welke 
ingrediënten een restaurant nodig heeft om alles op 
rolletjes te laten lopen. 
“Met zijn vieren brengen we dus een enorme vracht 
aan culinaire kennis en ervaring mee. Dat maakte het 
voor ons allemaal eigenlijk heel makkelijk om deze stap 
te zetten”, stelt Jip. “En dat we in dit prachtige pand in 
Veldhoven kunnen starten is een mooi extraatje.”

SIMPLICITY
Maar waar gastronomie op hoog niveau een peulenschil 
is voor de Quisine Qrew, is het simplistische karakter iets 
nieuwer. “En dan willen we het ook nog heel betaalbaar 
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V.l.n.r:
Gijs, Jimmy,  

Ko & Jip



maken voor onze gasten, én de mogelijkheid 
bieden om alles heel snel te serveren”, vervolgt Gijs. 
“De meeste restaurants maken een keuze tussen 
betaalbaarheid, snelheid, kwaliteit en eenvoud. Dat wij 
het allemáál aan willen bieden is dus een behoorlijke 
uitdaging. Maar we zijn ervan overtuigd dat we die  
mix te pakken hebben. De eerste proefavonden 
hebben dat onderstreept.” 
Simplicity komt ook buiten de gerechten zelf terug. 
“We doen er alles aan om ons credo na te leven. 
Daarom zie je Quality by Simplicity overal terug. Zo 
presenteren we onze gerechten bijvoorbeeld precies 
zoals ze gefotografeerd zijn, zodat je weet wat je 
kunt verwachten als je een gerecht op de kaart ziet 
staan. What you see is what you eat, dus. Maar ook de 
handige app en de afhaalmogelijkheid, Q to Go, zijn 

voorbeelden van hoe we de regie willen teruggeven 
aan onze gasten”, legt Jimmy uit. “Zo maken we 
Quisine voor iedereen passend”, vertelt Ko. “We 
bedienen straks de snelle eters, maar ook de mensen 
die een avond willen genieten, of hun maaltijd willen 
afhalen. We gaan onze gasten in de watten leggen. 
Precies op de manier waarop ze dat zelf willen. Simpel, 
snel en smakelijk.”

RECEPT VOOR SUCCES
En zo is het recept van Quisine duidelijk. Men neme 
een flinke scheut Quality, aangelengd met net zoveel 
Simplicity. Breng op smaak met een ferme snuf 
herken baarheid, en garneer met regie naar keuze. 
Binnen een mum van tijd op tafel. Totale kosten?  
Heel betaalbaar!

‘WHAT 
YOU SEE 
IS WHAT 
YOU EAT’ - Jimmy Szalai

MEET THE QREW
Quisine is a brand new concept. Four young 
entrepreneurs plucked up courage to open their first 
restaurant in Veldhoven, with the ambition to achieve 
a great growth path. The hospitality industry is far 
from new to them, though. Time to meet this team!

Gijs van den Heuvel, Jimmy Szalai, Ko van der Vloet en 
Jip van Waesberghe are the four managers at Quisine. 
Together, as young entrepreneurs, they are the driving 
force behind Quisine. Partially entrepreneur, partially 
professional, partially manager.

Where Gijs en Ko will run the kitchen, Jimmy 
and Jip will take care of the hospitality. All of 
them are experienced in their profession, but the 
entrepreneurship is completely new to them.

OPPORTUNITIES
“Quite exciting” admits hospitality manager Jimmy. 

“You’ll never know if a new concept is going to be 
successful, but we see opportunities in the world of 
hospitality. Quisine responds to that!”
The team does not have the illusion to do everything 
different, Ko explains. “We all know restaurants where 
you can eat high quality or specialized food. We all 
know affordable restaurants and fast food. But a 
restaurant where you will find all the above in one, 
does not exist. Yet, because this is exactly what Quisine 
has to offer.”

This approach resulted in the idea for Quisine: 
recognizable, affordable, delicious dishes from various 
world cuisines. Served at your desired pace. Not too 
complicated, so you won’t have to wonder what you 
will find on your plate. Quality by Simplicity.

QUALITY
Talking about Quality, our managers gained experience 
at the absolute top level. Where Gijs and Jimmy both 
worked for years at Zarzo (1 Michelin star) and De 
Lindehof (2 Michelin stars), Ko has worked at Wiesen 

(1 Michelin star). Jip knows how to run the business 
smoothly, knowledge he gained at DOEN, a hospitality 
employement agency. “The four of us bring in a bulk 
of culinary knowledge and experience”, says Jip. “That 
allows us to jump together on this new adventure. 
The fact that we can start Quisine in this characteristic 
building in Veldhoven is a big plus.”

SIMPLICITY
Where high level gastronomy became their second 
nature, Quisine’s simplicity is completely new to them.
“Especially since we aim to make it affordable, in 
combination with the ability to serve it fast”, Gijs 
continues. “Most restaurants distinguish themselves by 
selecting one out of these: affordability, pace, quality or 
complexity. The fact that Quisine combines these all is 
quite challenging, but we are convinced that we were 
able to come up with the perfect mix. Our tasting days 
confirmed it; those were a big success!”

“You will find simplicity not only in our dishes, but 
also in all other aspects. We try to bring simplicity 

in the complete process. Our dishes are exactly the 
same as you can find them in the photo section in our 
Q-App. What you see is what you eat. The app and the 
takeaway Q to Go are just a few examples of how we 
put our guest back in control”, Jimmy explains.

“This way, Quisine will fit everone”, Ko says. “We can 
serve guests who just want to step in for a quick bite 
and enjoy our delicious food and wine, but at the same 
time those guest who are looking for a full night out, 
as well as those who prefer to takeout their food and 
enjoy it at home or at the office. We will take good care 
of each of our guests. Exactly how they want it. Simple, 
fast and tasteful!”

RECIPE FOR SUCCESS

And so Quisine’s recipe took shape. Take a good dash of 
Quality, lengthen it with a same amount of Simplicity. 
Flavor it with the right amount of recognizability. 
Garnish to your own preference. Served to your table in 
a wink, very affordable! Enjoy! 
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‘ARE YOU 
QURIOUS?’
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Herkenbaar. Simpel. Betaalbaar. En 
heel erg lekker! Dat is wat wij bedoelen 
met Quality by Simplicity. Dit is ons menu! 
Check out Quisine.nl for our English menu

aart
Bites

Olijven gepekelde citroen   3,85
Sardines van Ortiz harissa   6,45
Gebakken chorizo mosterdmayonaise   6,45
Zuurdesem roomboter   4,15
Manchego aioli   5,25
Quisine bitterballen mosterdmayonaise   5,25
Tempura-garnalen spicy yoghurt   5,90

Voorgerechten
Tomaat harissa • watermeloen • feta   8,35
Garnaal knoflook • rode peper • citroen   8,90
Carpaccio rucola • parmezaan • truffelmayo   8,90
Boneless ribs hoisin • sesam • kimchi   8,25
Soep tomaat • basilicum • crème fraîche   6,20
Soep bouillabaisse • room • kruiden   8,55

Shaking Salads
Burrata druif • venkel • aceto   10,35
Kip spicy • tomaat • gerookte paprika   10,35
Garnaal whisky • bleekselderij • dille   10,35

Hoofdgerechten
Bij gerechten waar standaard geen rijst of pasta 
wordt geserveerd, serveren wij frieten en salade.

Land
Beenhammetje   16,80
gebakken • saus van gepofte knoflook • mosterd

Ossenhaas   21,65
gegrild • saus van groene peper • groene asperge

Hamburger   14,25
gegrild • brioche • cheddar

Bolognese   13,80
linguine • basilicum • gehakt

Zee
Kabeljauw   17,40
gebakken • hollandaise • limoen

Zeebaars   15,80
gebakken • tomatenvinaigrette • dragon

Zalm   16,30
pasta • knoflook • rode peper

Gamba   17,20
curry • naanbrood • rijst

Vega
Groene asperge   14,70
pasta • amandel • dille

Oesterzwam   14,80
pita • paddo • shoarma

Nasi   13,55
gado gado • tempeh • atjar

Curry   13,80
naanbrood • groenten • rijst

Zoet
Cheesecake   6,25
bosvruchten • bastogne • citroen

Koffie   6,25
passievrucht • basilicum • amandelmelk

Merengue   7,45
rood fruit • mascarpone • vanille

Chocolade   8,70
vanille • hazelnoot • mais

Kaas   8,75
4 kazen • appelstroop • druif

Qids
Om te beginnen...

Kleine tomatensoep   3,50
Kleine carpaccio   4,50

Hoofdgerecht
Pasta Bolognese   6,50
Frietjes & visfilet (kabeljauw)   7,50
Frietjes & hamburger   7,50
Frietjes & gefrituurde garnalen   7,50
Frietjes & bitterballen   6,50

Toetjes
Vanille • chocolade • slagroom   2,75
Yoghurt • rood fruit • merengue   2,75

Bij elk kindermenu ontvang je een leuk  
badeendje. Spaar je hele badkuip vol!

Lunch
Shaking Salads

Burrata druif • venkel • aceto   10,35
Kip spicy • tomaat • gerookte paprika   10,35
Garnaal whisky • bleekselderij • dille   10,35

Toast & Soepen
Zalm ei • roomkaas • hollandaise   9,30
Carpaccio rucola • parmezaan • truffelmayo   9,45
Hummus mais • rode ui • koriander   8,65
Groene asperge ricotta • ham • kappertjes   8,80
Kalfsgehaktbal jus de veau •  
mosterdmayo • Waallander toast   9,30

Soep tomaten • basilicum • room   6,20
Soep bouillabaise • room • groene kruiden   8,55

Po-Q-Bowls
Gamba   9,75
Zalm   9,75
Ossenhaas   9,75
Tempeh   9,75

Hamburger gegrild • brioche • cheddar • frieten   14,25
Zalm pasta • knoflook • rode peper   16,30

Oesterzwam

Groene
asperge

Qeuze
menu 27,50

Voor groepen boven de zeven 
personen hebben wij een 

Qeuzemenu samengesteld. 

Kijk voor meer info
op onze site of 

in de app.
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Zo luidde de kop boven het artikel in het Veldhovens Weekblad. Beter had journalist Ad Adriaans het niet 
kunnen verwoorden. Want we willen ervoor zorgen dat iedere gast zijn avondje uit kan inrichten zoals hij  
of zij zelf wil. 

Daarin speelt onze Quisine App een belangrijke rol. Daarmee kun jij zelf bepalen hoe je avond uiteten eruitziet. 
Want kom je even vlug een pasta en een hamburger eten met de kids, of kom je voor een snel zakelijk diner met 
ossenhaas en een goed glas rode wijn? Dan kun je binnen een half uur weer voldaan de deur uitlopen.

Maar ook wanneer je lekker avondvullend wilt 
genieten bepaal je zelf je tempo. Avondje uit met 
je vriend of vriendin? Gezellig! Neem lekker de tijd. 
Via de app bestel je twee glaasjes cava, garnaaltjes 
en wat brood. Wanneer je toe bent aan het voor- 
of hoofdgerecht geef je dat door in de app. Binnen maximaal 20 minuten staat je keuze op tafel. Onze collega’s 
komen aan tafel wanneer jij dat wilt. Liever een ‘ouderwetse’ menukaart inzien? Dat kan natuurlijk ook. Onze 
gastheren en -vrouwen staan voor je klaar. Met of zonder app: jij hebt de regie!

Qadeautjes geven is leuk; ze krijgen is  
vaak nóg leuker. Met Q to Give is het 
eigenlijk allebei even leuk. Want met de 
Quisine giftcard schenk je iederéén een  
ideaal avondje uit! Of je nu kiest voor een 
bedrag van 10 euro of juist een compleet  
drie gangendiner voor twee cadeau  
doet: Q to Give is altijd een geslaagd 
geschenk!

Who does not like gifts?  
Either to give away, or to get  
one yourself. Q to Give  
provides giftcards. Surprise  
your friends, family or the  
neigh bours.Whether you  
choose a 10 Euro giftcard  
or a complete 3-course  
menu: a Quisine giftcard  
is always a succesful  
gift!
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Qadeautje!
Quilty pleasures

Herkenbare
Qoppen 
Niet alleen onze gerechten zijn herkenbaar; 
ook onze collega’s zijn geen onbekenden. 
We wilden graag binding houden met 
Veldhoven en haar bewoners. Daarom 
zijn we bewust op zoek gegaan naar 
Veldhovens volk.  

Gelukkig kwamen er veel Veldhovenaren 
op onze eerste oproep in het Veldhovens 
Weekblad af. Dat schept wat ons betreft 
meteen een band met de gasten die  
Quisine bezoeken!

Recognizability is key, not just for our food.
We love to be connected with our sur
roundings. For that reason we are extremely 
happy we could build our team with multiple 
colleagues from Veldhoven. You will feel like 
home from the moment you enter Quisine!

‘De regie terug  
over het avondje uit!’
 

‘Jij houdt het tempo.  
Quisine houdt het simpel’

At Quisine, you  
are in control 
We love to ensure that all of our guests can create 
their tailormade evening out. Our Quisine App is the 
perfect tool to manage your own pace. Are you in for 
a quick visit? You’ll be able to walk out the door fully 
satisfied after thirty minutes, still enjoying the tasteful 
flavours of the excellent beef tenderloin with a pairing 
glass of red wine. But also for a full night out Quisine 
is the place to be. Take your time, you are in control. 

Just use our Quisine App and within 20 minutes the 
next course will be served at your table. No App and 
do you prefer to order from a menu? Our staff is ready 
for you. You are in control!

We steken onze ambitie niet onder stoelen of 
banken. Want hoewel Quisine Veldhoven ons 
eerste Qindje is, willen we de Q-familie snel gaan 
uitbreiden. Daarom willen we in de nabije toekomst 
al onze volgende vestiging gaan openen. Maar we 
realiseren ons ook dat we het eerst maar eens wáár 
moeten maken. Dat we onze toegevoegde waarde 
moeten bewijzen. 

Dat is wat we in Veldhoven willen doen. Niet roepen 
hoe goed we zijn, maar het vooral laten zien. En laten 
proeven. Niet alleen aan alle Veldhovenaren, maar ook 
aan zij die er werken. Aan bedrijven als ASML en VDL, 
en alle andere bedrijven en mensen die toe zijn aan 
snel, simpel en smakelijk. Om uiteindelijk nog véél 
meer regio’s kennis te laten maken met Quality by 
Simplicity. Maar eerst: knallen in Veldhoven! 

We are ambitious. Where Veldhoven will be our very 
first restaurant, we have plans to expand the Qfamily 
in the near future. But we do realize that we first 
have to show our added value to you, Veldhoven! Not 
by telling you how good we are, but by proving it to 
all Veldhoven residents and those who work in this 
city. Companies like ASML, VDL and many more. We 
would love to introduce Quality by Simplicity to many 
more regions in The Netherlands. But first things first: 
Veldhoven!

  the
 future

Quisine 
huiswijnen
Nog een voorstelrondje! Maak kennis met  
onze eigen Quisine huiswijnen. Ontwikkeld door  
het Spaanse wijnhuis Bodegas Esteban Martin, speciaal  
voor Quisine. Met populaire druifsoorten als de Chardonnay, 
Macabeo, Garnacha en de Syrah zijn onze witte wijn, rode wijn 
en rosé ideale wijntjes voor bij het diner. PROOST!

Another introduction! Meet our own Quisine 
house wines. Especially made for Quisine by 
Bodegas Esteban Martin. Consisting of popular 
wine grapes like the Chardonnay, Macabeo, 
Garnacha and the Syrah, our white wine, red 
wine and rosé are great matches for your 
dinner! CHEERS!



“Het mooiste pand 
van Veldhoven”

Café Malle Pietje

Veel voorbijgangers konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen de 
afgelopen maanden. Éven kwamen zij door het Q-kijkgat turen aan de 

Heerseweg. Daarbij dwaalden de gedachten regelmatig af naar café Malle 
Pietje, waar veel Veldhovenaren mooie herinneringen aan koesteren. Een 

mooi excuus om oud-eigenaar Paul Vredenberg te vragen naar die tijd. En 
wat vindt hij er eigenlijk van dat Quisine in zijn oude pand komt?

Paul is geen onbekende in Veldhoven. Hij is hier 
geboren en getogen, organiseert het Cityfest, zingt in 
Veldhovense bands en is eigenaar van D’n Burgemister. 
Maar misschien wel de grootste stempel drukte Paul met 
café Malle Pietje, de kroeg die hij bijna 10 jaar uitbaatte. 

Stoute schoenen
“Ik kwam al in café Malle Pietje toen dat nog niet zo 
heette”, vertelt Paul. “Maar stappen deed ik vooral in 
Eindhoven, waar ik ook in de horeca werkte. Toen ik 
op een feestje hoorde dat het pand aan de Heerseweg 
te koop kwam, besloot ik eigenlijk gewoon de stoute 
schoenen aan te trekken. Zo was ik ineens kastelijn.” 
Over de naam hoefde Paul niet lang na te denken. 
Alhoewel: bijna kreeg de kroeg een andere naam.  
“Een van mijn vrienden stelde de naam Kiekerjan, voor, 
naar de sketch van Hans Teeuwen. Mijn reactie was  
toen: ‘ik ben Malle Pietje niet!’ En die naam is het 
eigenlijk meteen geworden”, verklaart Paul. “Toen ben  
ik op zoek gegaan naar Piet Ekel, die Malle Pietje 
vertolkte in de serie Swiebertje. Hij heeft het café in  
1997 officieel geopend.” 

Één groot feest
Het was de start van een mooie tijd. “Malle Pietje was 
echt een gezellige kroeg”, herinnert Paul zich. “Het 
was altijd één groot feest. Iedereen kende elkaar, 
mensen dansten op de bar en het biljart en diskjockeys 
verzorgden de muziek. En op zondag gingen we après-
skiën. Daar kwamen van heinde en verre busjes mensen 
op af. Er hing altijd een goede sfeer en het draaide 
gewoon heel goed.” Café Malle Pietje werd een echt 

begrip. “Zelfs op wintersport in Oostenrijk liepen mensen 
rond in shirts van café Malle Pietje”, lacht Paul. 
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Wat een schitterende tijd

Het pand roept bij vele van 
onze volgers nog ‘warme’ 
herinneringen op. Leuk om  
te lezen. Komen jullie snel 
nieuwe herinneringen maken?

TerugbliQ 

Bedankt voor
het insturen van  
de vele foto’s van

Malle Pietje!
Erg leuk! 



Toch werd Malle Pietje 
niet het eindstation voor 
Paul. “Je wordt ouder, 
krijgt kinderen. Dat is niet 
handig te combineren 
met het kroegleven.” Via 
het huidige Muziekgebouw 
Eindhoven belandde 
Paul uiteindelijk terug in 
Veldhoven, bij het restaurant 
dat hij tegenwoordig runt: 
D’n Burgemister. Daar 
zwaait hij alweer drie jaar de 
scepter. “En het leuke is: hier 

word ik nog steeds aan Malle Pietje herinnerd. Ik word 
regelmatig aangesproken over hoeveel plezier iemand 
er beleefde. En bij D’n Burgemister werken drie kinderen 
van mensen die bij mij in de kroeg kwamen.”

Gezonde Qoncurrentie
Anno 2020 krijgt het pand van Malle Pietje zaliger dus 
een nieuwe bestemming: restaurant Quisine. Is dat niet 
wrang, een concurrent in ‘zijn’ oude pand? “Nee. Ik juich 
het alleen maar toe. Het is altijd goed dat Veldhoven nóg 
meer begint te leven. De plek is echt fantastisch, met een 
schitterend terras, gunstige zon… en het mooiste pand 
van Veldhoven. Dat vind ik nog steeds.” 

Ook Paul kijkt dus enthousiast uit naar de opening van 
Quisine. “Ik weet dat er supergoed is nagedacht over het 
concept door een talentvolle, professionele club mensen. 
Die kwaliteit in combinatie met de snelheid, eenvoud en de 
lage prijzen… ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. 
Ik wens het team dus heel veel succes en ik hoop van harte 
dat Quisine een aanwinst wordt voor Veldhoven!”

Dankjewel, Paul! Dat hopen wij ook!

1918    magazine   magazine

BaQ in history: Malle Pietje

“The most 
beautiful building 
in Veldhoven”
Many of you could not resist to take a sneak peek 
through our Q-peephole. The people of Veldhoven 
cherish sweet memories to the old days of cafe Malle 
Pietje. Reason enough to talk to the former owner, 
Paul Vredenburg, to find out what he thinks of the 
start of Quisine at this special location.

Paul is well-known in Veldhoven. Born and raised in  
this city and very active for the community. Organizer  
of Cityfest, singing in local bands and owner of  
‘D’n Burgemister’, he ran cafe Malle Pietje for almost  
a decade.

Step in
“I visited Malle Pietje when it was a different pub”,  
Paul says. “I worked in the hospitality sector in 
Eindhoven at that time. When me and my friends 
were at a party, we heard that the property at the 
Heerseweg was for sale. I then plucked up the courage 
to step in. And so, suddenly I became a bar owner.”

“One of our friends came up with the name 
‘Kiekerjan’, named after a piece of performance from 
a Dutch comedian. My first reaction: ‘I’m not Malle 
Pietje!’ (crazy Pete, red.). And so the name for the pub 
was born. The pub was officially opened by Piet Ekel, 
an actor who played the role of Malle Pietje in the 
Dutch tv series Swiebertje.”

One big party
It was the beginning of a memorable time. “Malle Pietje 
always meant party time”, Paul remembers. “People 
were dancing on the beats by our DJ’s on the bar and 
the billiard table. We even organized so called apres-
ski parties every Sunday, famous in Veldhoven and its 
surroundings. People came from the entire region to 
be part of it.” Great atmosphere, Malle Pietje became 
a household name. “During wintersports holidays 
in Austria I even spotted people wearing our Malle 
Pietje shirts”, Paul says with a huge smile on his face.
Malle Pietje was not the last stop in Paul’s career. Paul 
continues: “You get older, have children. Not the best 
combination with a pub life”. After working at the 
Muziekgebouw in Eindhoven Paul returned back to 
his roots, where he started D’n Burgemister. He’s been 
running this restaurant for over three years. “The good 
thing is that even here people remind me of the good 
old days at Malle Pietje. People sharing their memories 
is great. And at D’n Burgemister we’ve got three co-
workers whose parents used to visit Malle Pietje.”

Qompetition
And now it’s time for a new chapter at the former 
Malle Pietje location: Restaurant Quisine. Isn’t that a 
bit bitter, to have competition in ‘his’ old property? 
“No, I only support this. Great to see that Veldhoven is 
alive. I still think this is the best location in town, with 
great outdoor space and lots of sunshine. It is and 
always will be a fantastic spot!” Paul looks forward to 
the opening of Quisine. “Quisine is a well defined brand 
new concept, created by talented professionals. Quality 
in combination with the pace, simplicity and affordable 
prices can only result in a great success. I wish team 
Quisine the best of luck and sincerely hope that Quisine 
will become a great asset to Veldhoven.”

Thanks Paul, that is exactly what we are aiming for!

Nostalgie ten top

#1
Met de Quisine App houd 
je zelf de regie. Je plaatst 

bestellingen wanneer jij daar 
zin in hebt. 

#2
We laten graag zien wat je 

krijgt. In de Quisine App zie je 
precies wat je op je bord krijgt. 
What you see is what you eat!

#3
Zelfs voordat je bij Quisine 
bent kun je al je bestelling 

plaatsen. Handig als je haast 
hebt, of wanneer je wilt afhalen 

met Q to Go!

#4
Je spaart punten bij Quisine*! 

Elke euro die je besteedt bij 
Quisine levert een punt op. Met 
100 punten heb je al 5 euro aan 

tegoed verzameld. Je punten 
blijven natuurlijk altijd geldig. 

Zo heb je vanzelf een compleet 
diner bij elkaar gespaard. 

#5
In de app vind je ook de 

laatste nieuwtjes, acties en 
maandkeuzes*. Zo weet je 

vooraf al welke gerechten en 
dranken er deze maand op de 

kaart staan. 

#6
Kom je zakelijk lunchen of 

dineren bij Quisine*? Met de 
app kun je tegoed koppelen 
aan een account. Zo kunnen 
ook je collega’s makkelijk en 

snel zakelijk genieten van 
Quisine.

6 redenen om de Quisine App te downloaden

Die app, daarmee zijn we niet de eersten. Steeds meer restaurants gebruiken een 
handige app om het hun gasten zo makkelijk mogelijk te maken. Dat beviel ons 

ook wel! Maar we zetten ook graag een stapje extra om nét wat meer Quality toe te 
voegen. Benieuwd waarom jij je ook zou moeten aansluiten bij onze Q-munity?

#1
You are in control. Order 
whenever you are ready, at 
your preferred pace. 

#2
See what you eat. In the 
Quisine App you can find 
photos from all our dishes.

#3
In a hurry? Order from home 
or from your office. Easy for 
takeout food, Q to Go!

#4
Save credits*. Every Euro you 
spend at Quisine yields one 
point. One hundred points 
represent a value of 5 Euro. 
Save for your next dinner or 
discount on your bill. 

#5
Keep up to date*. Latest  
news, special offers and  
our monthly menu.  

#6
Business lunch or dinner at 
Quisine*? By using the Quisine 
App you will be able to convert 
your savings into an account, 
to ensure that your colleagues 
can also enjoy the world of 
Quisine! 

Using an App in a restaurant is not new. But it is convenient. It puts you in control. And we are always around to do 
that little extra to make you feel even more welcome! Six reasons to download the Quisine App:

*Deze items worden op dit 
moment nog ontwikkeld en 
zullen spoedig beschikbaar 
zijn in de app / These items are 
currently under development 
and will be available in the  
app soon.



Bij Quisine schenken we ook graag extra 
aandacht aan de zakelijke eter. En we snappen 
dat een zakelijke lunch of een business dinner 
vaak niet uren kan duren. Of dat je misschien 
wel een keer wat anders lust dan wat de 
bedrijfskantine biedt. En dat hetgeen je bestelt 
ook gewoon góed moet zijn. 

Quisine biedt uitkomst! Daarom kun je bijvoorbeeld 
bij vertrek vanaf kantoor al je bestelling doorgeven. 
Telefonisch, of gewoon via de app. Kun je meteen 
afrekenen met het tegoed dat op je account staat! 
Binnen 10 minuten na aankomst serveren we je 
bestelling. 

MEER WETEN OVER Q-BUSINESS?
Voor werkgevers is er van alles mogelijk rondom tegoed 
op accounts. Ben je dus een werkgever en wil je meer 
weten over Q-Business? Geef ons eens een belletje:  
+31 (0)40 200 1000 of mail naar info@quisine.nl!

Ook de jongste gasten zijn bij Quisine van harte 
welkom. Met het speciale Qids-menu eten de 
kleintjes altijd lekker én goed. Vervelen zit er 
niet in, want onze DuQs Qleurplaat vráágt erom 
om ingekleurd te worden. Al is het maar om de 
mooie prijzen die de Qids ermee kunnen winnen! 
Elke maand verloten we een grote DuQ onder de 
inzenders. In dit magazine zit ook een kleurplaat,  
dan kunnen ze alvast gaan oefenen.

En ook die jonge genieters sparen lekker mee bij 
Quisine. Zij krijgen bij elk kindermenu namelijk één 
van de kleurrijke Quisine DuQs cadeau. Spaar je hele 
badkuip vol! In totaal zijn er 10 verschillende DuQs 
te verzamelen. Je bewaart ze in je eigen badkuip. 
Vraag jouw gastheer of -vrouw 
om een exemplaar. Veel 
spetterplezier gewenst!

Younger guests are more than welcome at Quisine 
as well. A special Qids menu is available with fresh, 
healthy and quality dishes. No time to get bored 
at the table, our coloring page is waiting for them! 
The kids can win beautiful prizes. Every month 
we raffle a large DuQ among the entrants. This 
magazine also contains a coloring page, so they 
can start practicing.

We even have a special gift for the younger ones. 
With each Qids Menu comes one of 10 unique, 
colorful Quisine DuQs. Gotta collect ‘em all! You keep 
them in your own bathtub. Ask your host for a copy. 
We wish you lots of fun splashing!
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‘Quak!’

Voor de
  Qleintjes
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Liever gerechten  
ophalen? 
Om thuis te genieten, of op kantoor? 
Geen probleem: met Q to Go zorgen we 
dat je bestelling klaarstaat. Parkeren kan 
bij ons pand. Binnen een mum van tijd 
ben je weer de deur uit. Mét herkenbare, 
kwalitatieve gerechten. 

Do you prefer to takeout your food to 
enjoy it at home, or at the office? Q to Go 
will make sure that your order is ready 
upon arrrival. Parking is available in  
the vicinity.

Time is money, but not a showstopper to enjoy  
a short quality business lunch or dinner. Order  
from your desk or use our Quisine App. Within  
ten minutes after arriving at our restaurant we  
will serve your order.

WANT TO KNOW MORE?
For employers we do have various options with 
respect to accounts. Do you want more info?  
Call us at +31 (0)40 200 1000 or send us a mail at  
info@quisine.nl

Business



Alle spaarders 
verzamelen!

Ben jij zo’n fanatieke spaarder die ieder Douwe Egberts-punt uitknipte 
of alle pannensets uit de supermarkt bij elkaar spaart? Dan hebben we 
goed nieuws! Bij Quisine kun je die hobby met Q-collect weer oppakken. 

Je kunt bij Quisine namelijk sparen* voor kortingen bij je volgende bezoek. 
Met elke bestede euro verdien je een punt via de Quisine App. Heb je 
100 punten verzameld? Dan heb je al 5 euro korting gescoord. Makkelijk 
verdiend, toch? Download dus de Quisine App om te starten met sparen. 

Saving for Craving
By using the Quisine App you can collect points that represent real value.
For each Euro spent at Quisine you receive one point. One hundred points 
results in a five Euro discount. Start saving*, and get your next dish or meal 
for free. Enjoy QCollect!

*Q-Collect is currently under development and will be available in the  
app soon. We will keep you updated!

*Nog even
geduld aub

Ons spaarprogramma wordt op 
dit moment nog ontwikkeld en  

zal spoedig beschikbaar zijn  
in de app. We houden je  

op de hoogte! 

“Veel spaarplezier!”
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Colle
ct

Waarom neemt een blinde 
Belgische makelaar altijd een 
roestvrijstalen mes mee in zijn 
leaseauto wanneer hij door de 
Franse Alpen gaat rijden? 

Wellicht dacht u bij de 
voorgaande regel ‘verhip, ik 
ken dat mopje volgens mij 
ergens van…’ Precies dat gevoel 
van vage herkenning heb ik 
tegenwoordig regelmatig 
wanneer ik in een restaurant 
zit. Je ziet, ruikt en proeft iets 
wat ergens wel bekend voor 
komt, maar je mist volledig 
wat de bedoeling van het 
oorspronkelijke gerecht ooit 
is geweest. Zowel komieken 
als koks hebben namelijk de 
neiging om in al hun ijver door 
te schieten met het toevoegen 
van ingrediëntjes. Terwijl, less 
is more. De beste grappen 
zijn de grappen waarin ieder 
overbodig woord is geschrapt. 
Iedere lettergreep die niks 
toevoegt is in feite ruis, en 
beïnvloed de kracht van de 
clou. En zoals een grap dus 
soms niet werkt omdat er 
te veel loze woorden in de 
opbouw zitten, zo kan een 
gerecht verpest worden door 
te veel hinderlijke smaakjes. 
Ieder ingrediënt dat niet direct 
bijdraagt aan een lekkerder 
eindproduct is in principe 
overbodig. 

En soms is dat heel logisch. Wanneer je een boeuf 
Bourguignon bereidt zal geen enkele weldenkende kok 
daar een overrijpe banaan doorheen roeren. Maar vaak 
ook sluipen er goedbedoelde ingrediënten in een recept 
die daarna ineens de norm gaan bepalen. Hoezo denken 
veel hippe café’s bijvoorbeeld dat er cacaopoeder of 

kaneel op het schuim van 
een cappuccino hoort? Ziet 
er natuurlijk supergezellig 
uit, zo’n bruin psychedelisch 
wietblad wat op je kopje 
koffie gepoederd is, maar het 
beïnvloedt de sterkte van het 
schuim. Gewoon niet doen dus. 
Net zo goed als dat je geen 
pot doperwtjes en een scheut 
ketjap door een bolognese 
saus roert. Wist ik veel. Zo werd 
in huize Scheepers vroeger 
nou eenmaal bolognese saus 
bereid. Sterker nog, als er 
bruine bonen of uitgebakken 
spek van de vorige dag over 
was ging dat er ook doorheen. 

En mijn moeder kun je 
dat niet kwalijk nemen. 
Mijn moeder kon ook geen 
moppen vertellen. Personages 
en lichaamskenmerken 
werden als een soort van 
bruine bonen en uitgebakken 
spek door de mop heen 
geprakt. Vaak vroeg je jezelf 
na afloop af wat die piraat 
met zijn houten poot aan 
het begin van de mop nou 
eigenlijk te maken had met 
die twee dronkenmannen aan 
de bar die zaten te klagen over 
hun huwelijk. Maar van een 
professionele kok en van een 
professionele grappenmaker 
mag je verwachten dat zij de 
essentie weten te raken.

Daarom: Waarom heeft een Belg altijd een mes in zijn 
auto? Om de bochten af te snijden! Smakelijk eten.

Rob Scheepers (1974) is een Nederlands tonprater, 
stand-upcomedian, entertainer en columnist. Hij 
stond dit jaar 28x in een uitverkocht Philips Stadion.

Boeuf Bourguignon
met banaan

‘verhip, ik ken 
dat mopje 
volgens mij 

ergens van…’

Column Rob Scheepers
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Hebben we  
je interesse  

geweQt?

Meer info? Check quisine.nl of download de app! 
Tel +31(0) 40 200 1000 • reserveren@quisine.nl • Heerseweg 1 • 5504 KN Veldhoven

Dan zien we je graag snel in  
ons nieuwe restaurant! 

Colofon Q magazine is een uitgave van Quisine. Teksten Robin Wijnen, Teun van den Heuvel (Juist) & Sander Adriaanse Fotografie 
Elza van der Saag (GAAV Content) Creatie Stijn van Meerwijk (Studio Smeer) Drukker Puntscherp Met dank aan Rob Scheepers 
& Paul Vredenberg voor hun bijdrage. © copyright 2020 Quisine Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd of op een andere 
manier openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de redactie. Deze uitgave is met zorg samengesteld.


