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Grand Café Berlin: SAB in campushoreca
Eerst was het een leegstaand kantorencomplex, zoals er zo veel zijn in Nederland. Pal naast het NSstation in Diemen-Zuid. Nu is het een gloednieuwe studentencampus in wording. De helft van ruim
900 luxe studentenappartementen is opgeleverd en de rest volgt binnenkort. Een gezellige plek voor
de studenten om te chillen is er ook al: SAB opende er onlangs Grand Café Berlin.

Stoer en warm
Adjunct-directeur Hans van Doorn van SAB is trots op de nieuwe aanwinst: ‘We mochten Grand Café
Berlin neerzetten vanwege het succes van onze IJgenweis-horeca, maar we hebben er weer een
volledig nieuw concept voor ontwikkeld. Het interieur is helemaal door onze eigen mensen bedacht en
uitgevoerd met veel gerecyclede materialen: oud hout, retro-meubels, accessoires uit de seventies. Dat
geeft het café een hippe, stoere en warme uitstraling.’ De naam ‘Berlin’ is overigens niet willekeurig,
vertelt Van Doorn: ‘Berlijn staat voor jong, alternatief, vernieuwend. Dat een belabberde economie en
een florerende horeca goed samen kunnen gaan, dat zien we al jaren in Berlijn. Een rafelrandje mag
best zichtbaar zijn.’
Eerste reserveringen
Het eerste deel van Café Berlin is nu geopend: een koffiecorner met allerlei soorten (fairtrade) koffie
van het eigen merk Pure Moments, zoete versnaperingen, gezonde broodjes en bijvoorbeeld tosti’s.
Over een maand gaat het tweede deel open, een eetcafé waar je ’s middags en ’s avonds voor een
maaltijd kunt neerstrijken. Hans van Doorn: ‘Ook daar gebruiken we eerlijke en waar mogelijk
biologische producten, zoals SAB dat altijd graag doet. De eerste reserveringen zijn al binnen!’

Grootste horecazaak
Grand Café Berlin is de grootste – 537 vierkante meter – van meerdere horecagelegenheden op de
campus. De studenten vinden er verder alle voorzieningen die ze nodig hebben, zoals een wasserette,
uitgebreide sportfaciliteiten, winkels, een fietsenmaker, een gezondheidscentrum en zelfs een
politiepost. Berlin is niet alleen voor studenten, ook het personeel van de omliggende
kantoorgebouwen weet het grand café al te vinden.
Ook elders
Van Doorn: ‘Het Berlin-campusconcept met de duurzame inrichting en een menukaart met
natuurlijke producten van dicht bij huis willen we in de toekomst zeker ook elders toepassen. We zien
dat deze benadering aanslaat. Voor veel jonge mensen is duurzaamheid een keuze. We gaan dat de
komende tijd verder ontwikkelen en perfectioneren. Maar er staat niet voor niets nu al op de gevel
Another good reason to love Berlin.’

Meer informatie SAB Catering: www.sabcatering.nl
Facebookpagina Grand Café Berlin: https://www.facebook.com/GrandCafeBerlin
Campus Diemen-Zuid: http://campusdiemenzuid.nl/nl/campus-diemen-zuid

