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Utrecht krijgt nóg een vegan
restaurant, en je plukt er kruiden
uit de muur
Even wat kruiden uit de muur plukken tijdens het eten; het kan binnenkort bij
het volledig veganistische restaurant Herbivore. Met de komst van deze nieuwe
eetgelegenheid telt Utrecht straks vijf vegan restaurants.
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De teller van volledig veganistische eetgelegenheden in Utrecht stond lange tijd op
slechts twee, maar de afgelopen maanden lijken ze als paddenstoelen uit de grond
te schieten.
Utrecht kwam als beste uit de bus bij het marktonderzoek van de initiatiefnemers van
Herbivore. „In Utrecht wonen enorm veel millennials die graag bewust leven. In
Amsterdam moet je het vooral hebben van toeristen en wij willen gasten juist graag
aan ons binden”, zegt Jack Jafra van Herbivore. Samen met twee vrienden,
Missamba Vidal een Olmo de Kock, bedacht hij Herbivore, een volledig vegan
restaurant waar gasten hun eigen kruiden uit de muur kunnen plukken. „De kruiden
groeien in buizen aan de muur en worden ook via die buizen bewaterd. Dit systeem
heet een hydrogarden”, legt Jafra uit.

Ervaring
Ondernemen zit de drie vrienden in het bloed. „Olmo heeft al ervaring met het runnen
van een biologische frietkraam, die liep als een tierelier. Missamba kookt al ruim tien
jaar gerechten uit de veganistische keuken. Dat bracht ons op het idee om een
vegan restaurant te beginnen”, aldus Jafra. Met het restaurant willen de
initiatiefnemers iedereen kennis laten maken met de veganistische keuken.
Hoewel Herbivore nog in de kinderschoenen staat – er wordt nog gezocht naar een
geschikte locatie – heeft Jafra veel vertrouwen in het concept. „We hebben een
testavond gehouden en dat was een enorm succes. Ook onze enquête werd
massaal ingevuld. Hierdoor hebben we een nog betere invulling kunnen geven aan
ons concept.” Als er een geschikt pand is gevonden, starten de mannen een
crowdfundingsactie om het startkapitaal bij elkaar te krijgen.

