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Kok Kees Visser, hier nog in de keuken van Mondragon, is voor zichzelf
begonnen. © Sandra Schimmelpennink

Een vijfgangenmenu bij je

thuis of in welk restaurant
dan ook: Kees Visser kookt
nu overal
ZIERIKZEE - Sta niet gek te kijken als je
voedselkunstenaar Kees Visser ineens in de keuken
van meerdere restaurants aantreft, of in die van jezelf.
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Valeska Nastaly 20-10-21, 21:06

Jij focust op
jouw passie.
Dan regelen wij
de hypotheek.
Een hypotheek al vanaf 
12 maanden ondernemen.

Ontdek hoe

Hij kookt nu overal waar hij gevraagd wordt.

De Zierikzeese kok liep er al een tijdje mee. Het chef-kok
zijn slokte veel tijd van hem op. Tijd die hij liever aan zijn
vrouw en kinderen besteedt. Daarom is hij sinds deze
maand begonnen als zzp’er. Iedereen die maar wil, kan
hem inhuren. Zo komt de kersverse Bocuse d’Or-winnaar
ook bij mensen thuis maaltijden bereiden. ,,Als je thuis een
dinertje geeft voor vier tot acht personen en je wilt
uitpakken, dan kom ik een 4- of 5-gangenmenu koken.”

Ik heb nu veel meer tijd om te
trainen voor de Europese !nale
van de Bocuse d’Or.
- Kees Visser, zelfstandig kok

De 42-jarige Visser was executive chef bij Mondragon in
Zierikzee. Hij kookt er nog wel twee dagen in de week,
maar het chef-stokje heeft hij overgegeven aan zijn
souschef Jeffrey Buijl, met wie hij de prestigieuze kookprijs
vorige maand in de wacht sleepte. ,,Ik was het chef zijn zat.
Ik was dag en nacht met mijn werk bezig. Je bent niet
alleen kok, maar ook gewoon manager.” Zijn stap naar
zelfstandigheid heeft nog een pluspunt: ,,Ik heb nu veel

Hoe volg jij het nieuws? Vul onze enquête in

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/een-vijfgangenmenu-bij-je-thuis-of-in-welk-restaurant-dan-ook-kees-visser-kookt-nu-overal~a8d5c76a/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
http://twitter.com/share?text=Een+vijfgangenmenu+bij+je+thuis+of+in+welk+restaurant+dan+ook:+Kees+Visser+kookt+nu+overal&url=https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/een-vijfgangenmenu-bij-je-thuis-of-in-welk-restaurant-dan-ook-kees-visser-kookt-nu-overal~a8d5c76a/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
whatsapp://send?text=Een+vijfgangenmenu+bij+je+thuis+of+in+welk+restaurant+dan+ook:+Kees+Visser+kookt+nu+overal+https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/een-vijfgangenmenu-bij-je-thuis-of-in-welk-restaurant-dan-ook-kees-visser-kookt-nu-overal~a8d5c76a/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://q.crowdtech.com/6c5xmFevHE2gWZd4bxA99g


MEEST GELEZEN

WEBWINKEL

zelfstandigheid heeft nog een pluspunt: ,,Ik heb nu veel
meer tijd om te trainen voor de Europese finale van de
Bocuse d’Or.”

Restaurant Hector en Zuid Zuid West

Hij had zichzelf nog amper op de markt gezet als
zelfstandige of Fred Kramer van hotel-restaurant Hector
klopte al bij hem aan. ,,We doen nu een keer in de maand

‘culinair Hector’. Voorlopig hebben we voor dit jaar
afgesproken, maar als het aanslaat, gaan we ermee door.
Visser is ook te vinden in de keuken van strandpaviljoen
Zuid Zuid West in Renesse. Verder geeft hij demonstraties
voor horecaleveranciers, zoals havenbedrijven. 
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Na deze periode heeft u een maandelijks opzegbaar abonnement
tegen het dan geldende reguliere tarief. Op dit moment is het reguliere
tarief 6,95 per 4 weken.

2. Vul je e-mailadres in

voorbeeld@domein.com

Met dit e-mailadres log je in en heb je toegang tot onze website en
app.

3. Kies je betaalmethode

Als abonnee van PZC.nl ontvang je per mail nieuws, aantrekkelijke
aanbiedingen, actualiteiten en productinformatie. Je kan dit
wijzigen bij jouw voorkeuren.

NL91 XXXX 0417 1643 00

Door mijn IBAN-rekeningnummer in te vullen geef ik toestemming
voor automatische incasso van 5,20 per 4 weken.

Start met lezen

Automatische incasso
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Classical Christmas Concert
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Disney’s Aladdin de musical - Tot " 10,- voordeel per ticket!
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The Harry Potter Symphony

Voor "49
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Tholen
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Soroptomisten Schouwen-Duiveland in de bres tegen geweld:
‘Jammer dat gemeente licht niet op oranje zet’
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