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Freek van Noortwijk -  mede-eigenaar en chefkok van The Breda Group - start een 

nieuw concept: ‘Met FREEK, écht eten. De keuken focust zich op gezonde, voedza-

me en eerli jke gerechten met producten van Nederlandse bodem. Op 12 november 

vindt de lancering plaats vanuit restaurant GUTS. Afhalen of bestellen via Deliveroo 

is mogelijk tussen 16:00 en 22:00 uur van woensdag tot en met zondag.

Gezond, voedzaam en eerli jk

Buiten, kokend op open vuur,  met groen-

te uit de moestuin van zi jn buurvrouw, 

voelde Freek waar men behoefte aan 

heeft;  écht eten. Niet al leen bereid om je 

l i j f  sterk en weerbaar te maken, maar ook 

om je ziel  te voeden. Gecreëerd met de 

smaken van het land dat hem omringt en 

bereid tussen de elementen. En dit proef 

je terug als je thuis al leen, of straks weer 

in het gezelschap van vrienden en familie, 

geniet van eten dat herkenbaar en ver-

domd lekker is .

Spannende tijden

De wereld van Freek kent eigenli jk never 

a dull  moment,  maar met de geboorte van 

zi jn kleine spruit en de uitdagingen die 

COVID hem als eigenaar van drie topres-

taurants -  Restaurant BREDA, Restaurant 

GUTS en Maris Piper -  opleverde, stond 

deze helemaal op zi jn kop. Spannende ti j-

den. Een nieuwe realiteit die uitnodigt tot 

een nieuw evenwicht.  Die zocht hij  dicht-

bij  huis.  In de bossen, aan de waterkant 

en op de akkers bij  hem in de buurt .  Het 

werd voor Freek een ti jd waarin hij  dich-

terbij  zichzelf  kwam. Hij  vond er zi jn ant-

woorden en brengt die nu tot leven in dit 

nieuwe concept waarin hij  kookt zoals hij 

de afgelopen ti jd thuis voor zi jn vrienden 

en familie kookte.  Puur en geïnspireerd 

op de aardse elementen die hem omrin-

gen, gemaakt met beide benen stevig op 

de Hollandse grond.



De keuken

De menukaart bestaat uit overwegend 

vegetarische gerechten, maar biedt ook 

mogeli jkheden voor wie toch vis of vlees 

wil  eten. Je kan kiezen uit een soep, een 

salade en maalti jden zoals bereidin-

gen van knolselderij  gepoft in zoutkorst , 

Noordzee schelvis met zi l te groente en 

bospaddestoelen of gestoofde wangetjes 

van Baambrugs varken met wilde krui-

den stamppot en mosterdjus.  De eters 

met stevige trek kunnen dit nog aanvul-

len met een aantal bijgerechten en een 

dessert .  De kaart zal wekeli jks verande-

ren waarbij  er vanzelfsprekend gewerkt 

wordt met producten die op dat moment 

in het seizoen zi jn.  Behalve eten biedt de 

menukaart ook een aantal gezonde sap-

pen en verantwoorde drankjes.  Van een 

vitamineshot met gember,  geelwortel , 

gele biet ,  mandarijn en steranijs tot zelf-

gemaakte l imonade van duindoornbes, 

vl ierbloesem, sinaasappel en kruidnagel. 

‘Met FREEK, écht eten’ toont de man, de 

kok en de vader in z’n nieuwe element. 

Stoer,  stevig,  eerl i jk en verantwoord.

Met FREEK, écht eten
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