Onze trouwe sponsors Remmert en Leendert Keizer welbekend van Scrumpy in
Wateringen zijn een nieuwe uitdaging uitgegaan met hun restaurant Brothers eveneens
in Wateringen. Leendert Keizer is naast sponsor nauw verbonden aan LTC ’sGravenzande. Zo speelt hij al ruim 14 jaar bij de club en de laatste jaren maak hij furore
in het eerste herenteam.
Succesvolle start restaurant Brothers
Zeven weken geleden werd het restaurant Brothers aan het Plein in Wateringen geopend.
Sindsdien mogen de eigenaren Remmert en Leendert Keizer rekenen op een goede
klandizie.
Leendert Keizer is verheugd met de start: “We hebben een goede openingsdrukte gehad
en we horen veel positieve verhalen. Het blijkt dat we met onze vleesspecialiteiten de
goede kant op zijn gegaan. Wij betrekken ons vlees van slagerij Dierendonck. Dit is een
van de betere slagers van Europa met in Nederland slechts vijf verkooppunten. Het vlees
dat hij levert is negen weken gerijpt, waardoor het malser is en de smaak van vroeger
heeft. De slager levert vlees zoals hij zelf zegt ‘met de vakkundigheid van vandaag met
de kwaliteit van vroeger.’ En dat klopt; het is echt fantastisch vlees dat geleverd wordt.
We zijn trots dat wij met die slager mogen samenwerken.”
Brothers special
Het restaurant wil zich nog verder specialiseren in het kwaliteitsvlees: “We houden onze
bestaande gerechten, uiteraard ook met vis, maar willen nog meer gaan werken met
onze ‘Brothers special’: een mooi groot stuk vlees vanaf 400 gram dat je met je
tafelpartner gaat delen. Waar je dus samen heerlijk van gaat genieten. Dit is ook de
grote liefde van onze chefkok Daan Scheffers van Soelen. Hij heeft een enorme passie
voor vlees en wil zijn enthousiasme graag overbrengen op de gasten. Zo laat hij
bijvoorbeeld van tevoren het grote stuk vlees zien dat hij gaat bereiden. We zijn met
Daan echt met de neus in de boter gevallen. Hij is heel enthousiast en wij ook!”

LTC ’s-Gravenzande wenst Restaurant Brothers veel succes!

