
OORKONDE

GROOTHUIS
Emmen

Van 28 naar 2 vorig jaar en nu op 1! Met een enorme vaart stoof 
Groothuis de afgelopen twee jaar naar de absolute top van café-
land. ’s Lands beste café geeft kleur aan het grijze Emmen.

‘Eén grote en memorabele Groothuisshow’, concludeert een 
jurylid na één van de bezoeken. Het anderhalve uur daarvoor 
voltrok er voor zijn ogen een horecavoorstelling die zijn weer-
ga niet kent. ‘Optimale, professionele, vriendelijke en echt gast-
vrije horeca voor een heel breed publiek. Vaste gasten worden 
amicaal begroet, ‘vreemdelingen’ gelijk op hun gemak gesteld, 
kinderen krijgen vrolijke aandacht en mensen met een beper-
king worden adequaat geholpen. Zowel binnen als buiten.’

‘De Groothuisshow’
De nieuwe zaal lijkt heel Groothuis een boost te geven. De me-
dewerkers in de bediening zijn duidelijk trots op ‘hun’ bedrijf. 
Pal bij de ingang staat de oorkonde die Van Es en zijn team 
vorig jaar kregen uitgereikt bij het behalen van de nummer 
2 positie. ‘We laten ‘m best vaak zien aan gasten als ze erom 
vragen’, zegt de vriendelijke jongen in de bediening. Net als 
zijn collega’s is hij gestoken in nette bedrijfskleding. En hoewel 
hij net een drukke avond achter de rug heeft – met liefst 88 
couverts op een zondagavond! – neemt hij alle tijd voor de 
paar overgebleven gasten die aan de bar, tafel of op het ser-
regedeelte zitten. 

De aanbouw aan de voorkant is misschien wel net zo belang-
rijk als het nieuwe gedeelte aan de achterzijde en bepaalt in 
belangrijke mate de stopkracht van het café. Zonder dit zou 
Groothuis veel minder in het oog springen in de wat grijze 
omgeving waarin de zaak gevestigd is. Tegenover het station, 
aan de rand van het centrum. Een centrum bovendien dat 
het afgelopen jaar flink overhoop lag. Maar de veranda is juist 
prachtig en verlokt iedere passant om binnen te komen. ‘s Zo-
mers vooral een overdekt terras, in de wintermaanden gaan 
er schotten voor en wordt het zo een verwarmd en beschut 
cafégedeelte.

Het jurylid: ‘Dit bedrijf klopt tot in de details. Er zijn proefglaasjes voor 
bier en wijn, snel en onopvallend wordt er een asbak gereinigd of 
krijgt een gast die wat moeite heeft om de kaart te lezen een doos 
met leesbrillen aangeboden. Letterlijk iedereen voelt zich thuis bij 
Groothuis.’

Nr. 1

drenthe


