La Place restaurant in De Efteling geopend
26-07-2018 09:26
La Place heeft een restaurant in De Efteling geopend. Het is daarmee de tweede vestiging in een attractiebedrijf.
La Place verzorgt al langere tijd een restaurant in Duinrell. De opening van het nieuwe La Place restaurant is voor
het attractiepark het meest zichtbare resultaat van de samenwerking waarvoor beide partijen eind juni het
startsein gaven.
Zie ook: Efteling en La Place verassen met nieuw kinderconcept [gallery link="file" columns="2" size="medium"
ids="55968,55969"] Het is bijzonder dat twee sterke merken met een herkenbare huisstijl een samenwerking
aangaan. Aan de buitenzijde oogt het restaurant als een echt Efteling-gebouw. De inrichting is volledig door
LaPlace ingericht. Het is dus echt een LaPlace restaurant. Het personeel zijn ook in dienst bij LaPlace. De
samenwerking is volgens en woordvoerder "niet voor onbepaalde tijd vastgesteld. De LaPlace vestiging staat
er in ieder geval de komende twee jaar, maar waarschijnlijk nog veel langer." [caption id="attachment_55974"

align="alignright" width="300"]

een kijkje in het
restaurant[/caption]Samenwerking Eind juni kondigden beide bedrijven een grootschalige samenwerking aan,
waarbij zij een nieuw kinderconcept met gethematiseerde Efteling speelhoeken en kindersmulmenu’s
lanceerden. In alle Nederlandse vestigingen van La Place is het kindersmulmenu – samengesteld door de
Efteling en La Place – inmiddels verkrijgbaar. Bovendien kunnen kinderen in dertien vestigingen van La Place
naar hartenlust spelen in een Efteling speelhoek. “De opening van deze La Place vestiging is de kers op de
taart in onze samenwerking met de Efteling. La Place wil net als de Efteling haar gasten dagelijks
verwonderen. Wij doen dat met ons ‘verstheater’ waar kleuren, producten en life-cooking voor beleving zorgen.
We zijn ervan overtuigd dat we hier in deze betoverende wereld gezinnen en kinderen nog meer kunnen
verrassen”, vertelt Jeffrey Jansen, Commercial Director van La Place. Olaf Vugts, Creatief Directeur van de
Efteling, vult aan: “Het is voor het eerst dat een externe partij één van onze horecalocaties op vaste basis gaat
exploiteren. Na de gezamenlijke creatieve invulling van de speelhoeken in de La Place restaurants en de
kindermenu’s zijn we als Efteling blij dat we nu onze gastenook kunnen laten genieten van het bekende vers en
verantwoord concept van La Place passend binnen de Efteling-identiteit”, zegt Olaf Vugts, Creatief Directeur
van de Efteling. *De kindersmulmenu’s worden verkocht in de Efteling en in alle Nederlandse La Place
vestigingen (m.u.v. Express, NS-stations, luchthavens, RAI Amsterdam en Duinrell). Meer informatie:
www.laplace.nl www.efteling.com
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