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LIEFDEVOLLE
Veel fans van Patisserie Jarreau weten dat zij twee keer per jaar
wisselen van collectie. Naast het bestaande assortiment creëren de patissiers een seizoenscollectie. Het altijd weer een
feestje om het proces met elkaar te doorlopen. In overleg met
het verkoopteam finetunen de patissiers de smaak en de
decoraties, voordat het in productie genomen wordt. En voor de
klanten is het leuk om uit te zien naar nieuwe creaties. De
collectie bestaat uit 3 mooie desserttaarten, 4 individuele gebakjes en 6 macarons. In deze collectie worden verrassende
smaakcombinaties gemaakt. Vanaf begin oktober is de herfstwinter collectie te koop. De 4 gebakjes zijn in de webshop te
verkrijgen als ‘webshopaanbieding’ met een promotie korting.

Patisserie Jarreau
Van Hoytemastraat 42, Den Haag
T 070 324 87 19
www.jarreau.nl

visitekaartje

collectie

De liefdevolle collectie van Orfèvre is een feest van gecreëerde
sieraden van robuust en juist heel fijn goud, roségoud en zilver.
De gedetailleerde mix van het leven in Parijs zoals hartjes en
sierlijke krullen wordt aangevuld met kleurrijke edelstenen en
prachtige parels. Meester goudsmid Manda Willems heeft
samen met haar vader Karel Willems deze verfijnde collectie
ontworpen. De kunstzinnigheid en creativiteit van vader en
dochter vormen een ode aan de liefde voor het leven.

Orfèvre Edelsmederij
Herenstraat 84, Voorburg
T 070 386 55 71
www.orfevre.nl

Bij Salonboten denkt men veelal aan Amsterdam, terecht, maar
in het verleden hebben salonboten ook over de Haagse grachten
gevaren. Vanaf 1 oktober 2021 is er weer een klassieke salonboot in de Hofstad, ‘De Oriënt’. Een authentieke overdekte boot
uit 1925. Dit prachtige exemplaar heeft zijn thuisbasis in Den
Haag en er kan vertrokken worden vanuit de historische haven
bij het Zieken (verlengde van het Spui). Vanaf daar kan er naar
Leidschendam, Voorburg-Centrum, Delft of (vanaf 1 december)
zelfs naar Delfshaven/Rotterdam gevaren worden. De naam
van deze vaartochten is ‘De Oriënt-Relax’, en dat is niet voor
niets. Vaar in stijl over de waterwegen en ervaar, onder het
genot van een heerlijk glaasje en/of hapje, al het moois dat
Zuid-Holland te bieden heeft.

Met een boek met ruim 130 groepsfoto’s van gemeenschappen die zich op een of andere manier verenigen op basis van
hun sport, hobby, (net)werk, (geloofs)overtuiging of culturele
achtergrond geeft het Haags Verhaal een veelkleurig visitekaartje van de stad af. De trots en veerkracht spatten van de
foto’s die fotograaf Piet Gispen maakte en waarvoor hij - en de
mensen achter het Haags Verhaal - drie jaar lang kriskras
door de stad reden. Ondanks Corona gingen ruim drieduizend
mensen op de foto, zoals deze dames van de Chinese Vrouwenvereniging. Het prachtig vormgegeven boek is vanaf eind
november te bestellen via de website (€ 24,95).

Heb je ’m al gespot: de prachtige winkel van Van Schaik in de Venestraat?
De winkel is misschien niet zo groot, maar je kunt er eigenlijk niet zomaar
aan voorbijlopen. Die heerlijke zoete geur, het ronde raam waarachter de
hele dag door verse wafels worden gebakken... Van Schaik Stroopwafels is
een hotspot voor lekkerbekken en zoetekauwen. Stroopwafels van banketbakkerskwaliteit, volgens eigen recept met de allerbeste ingrediënten. De
manier van bereiden, de kwaliteit van de ingrediënten, de zelfgekookte stroop
volgens eigen recept; als je eenmaal zo’n stroopwafel hebt geproefd, dan wil
je niet anders meer.
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Open op afspraak
(vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur)
Oude Kerkhof 20, Schiedam
T 010 761 52 13
www.TafelvanGoud.nl

www.willemsvaart.nl

AUTHENTIEKE
STROOPWAFELS

www.boekhaagsverhaal.nl

Goudsmidatelier Tafel van Goud

Willemsvaart

VEELKLEURIG

Boek Haags Verhaal

Bij Goudsmidatelier Tafel van Goud maken ze een nieuw juweel
van de sieraden die je al járen niet meer draagt. Zo wordt een
ongedragen erfstuk een gouden herinnering die weer generaties achter elkaar gedragen wordt én waarbij ‘vergeten’ sieraden
duurzaam worden hergebruikt. Het geeft een heel eigen karakter als je een sieraad laat maken van je ‘eigen’ goud omdat de
symboliek behouden blijft en het maatwerk-juweel helemaal
naar jouw smaak ontworpen wordt. Persoonlijk én uniek. Taco
en Lou ontvangen je graag – op afspraak - aan hun Tafel van
Goud, waar ze alle tijd en liefdevolle aandacht besteden aan
een mooi ontwerp. Een echte aanrader voor wie houdt van
vakmanschap en exclusiviteit!

Van Schaik Stroopwafels
Venestraat 43, Den Haag
Westvaart 29, Zoetermeer
www.versestroopwafels.nl
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