
horecasupport.nl

Startersinfo
Bedrijfstypes binnen de horeca
OP BASIS VAN DE HOOFDFUNCTIE VAN JOUW BEDRIJF WORD JE ALS 
BEDRIJFSTYPE ONDERVERDEELD BIJ DE DRANK- OF EETGELEGENHEDEN. 
HIERONDER VIND JE ENKELE VOORBEELDEN VAN DE MEEST 
VOORKOMENDE SUBCATEGORIEËN.

DRANKGELEGENHEDEN

Stamcafé 
 
Sfeer 
Huiselijk, authentiek 
 
Kenmerken
•	 Gezellige drukte
•	 In een dorp
•	 Goed om bij te praten
•	 Ook druk overdag en doordeweeks
•	 Meestal geen eten
•	 Klanten blijven gemakkelijk hangen
•	 Met biljart, darts of gokkast
•	 Lager prijsniveau
•	 Persoonlijkheid van de eigenaar staat centraal
•	 Sobere en eenvoudige inrichting
•	 Soms gevestigd in een woonhuis
•	 Vaste klanten
•	 Kleinschalig
•	 Radiomuziek op de achtergrond

Bruin café 
 
Sfeer 
Warm, donker 
 
Kenmerken
•	 Houten stoelen en tafels
•	 Donker en warm interieur
•	 Ideaal om te borrelen
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•	 Goed getraind personeel
•	 Breed assortiment
•	 Snacks, lunch en diner
•	 Toegankelijke muziek
•	 Bar midden in de ruimte als centraal punt
•	 Gebruik historische bouwmaterialen voor nostalgische sfeer 

Speciaalbiercafé 
 
Sfeer
Kwaliteit, sfeer 
 
Kenmerken
•	 Mekka	voor	fijnproevers
•	 Ambassadeurs voor degustatiebieren
•	 Sfeervolle ambiance
•	 Traditioneel bruine entourage
•	 Vakkundig en gastvrij personeel
•	 Voor alle avonden
•	 Veel zitplaatsen
•	 Authentieke bierreclames aan de muur
•	 Muziek van ondergeschikt belang
•	 Bieden vaak passende snacks en/of gerechten
•	 Veel aandacht aan de presentatie van bier
 
Irish pub 
 
Sfeer 
Anoniem 
 
Kenmerken
•	 Levendige ambassade van Ierse producten, sfeer en gastvrijheid
•	 Sport op tv
•	 Ondernemer en (gedeelte) personeel komt vaak uit Ierland
•	 Groot aanbod bier en whisky
•	 Luidruchtig
•	 Donker interieur met veel hout
•	 Buitenlandse gasten 

Studentencafé 
 
Sfeer 
Ongedwongen, nonchalant

Kenmerken
•	 Doordeweeks
•	 Lager prijsniveau
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•	 Alle soorten muziek
•	 Beperkt aanbod dranken
•	 Studenten
•	 In het centrum van de stad
•	 Basic inrichting
•	 Groepen
•	 Veel activiteiten
•	 Affiches 

Theatercafé 
 
Sfeer 
Cultureel 
 
Kenmerken
•	 Horecafaciliteit	bij	een	schouwburg,	concertzaal,	theater	of	filmhuis
•	 Piekmomenten rond voorstellingen
•	 Zeer divers publiek
•	 Interieur afhankelijk van de programmering
•	 Grote bar als middelpunt
•	 Focus op kwaliteit 

Muziekcafé 
 
Sfeer 
Alternatief, gezellig 
 
Kenmerken
•	 Bepaalde muziekstijl (Jazz/Rock/Blues/...)
•	 Robuust en donker interieur
•	 Geen eten
•	 Vaak live muziek
•	 Affiches
•	 Harde muziek
•	 Selectief publiek
 
Salsabar 
 
Sfeer 
Sensueel, dynamisch

Kenmerken
•	 Dansen
•	 Hoger prijsniveau
•	 Speciale dranken, bijvoorbeeld cocktails
•	 Druk
•	 Kleinschalig
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•	 Salsamuziek
•	 Zuidelijke inrichting
•	 Specifieke	doelgroep
•	 Totaalbeleving
 
Partycafé 
 
Sfeer 
Uitgelaten 
 
Kenmerken
•	 Focus op het weekend
•	 Alleen ’s avonds open
•	 Harde muziek
•	 Zingen en dansen
•	 Midden in een uitgaanscentrum
•	 Disco verlichting
•	 Veel hang- en staplaatsen
•	 Focus op alcoholische dranken 
•	 Voor groepen
•	 Apart podium
•	 Vlot en jong personeel
•	 Lange bar met krukken
•	 Veel reclame aan de buitenkant
•	 Druk
•	 Uitgelaten en losse sfeer
•	 Kleurrijk
•	 Jong publiek 

Loungebar 
 
Sfeer 
Trendy, place-to-be 
 
Kenmerken
•	 Design
•	 Minimalistisch interieur
•	 Hoger prijsniveau
•	 In het centrum van grote steden
•	 Hip personeel
•	 Alleen ’s avonds open
•	 Mensen die gezien willen worden
•	 Vluchtig
•	 Speciale	dranken,	bijvoorbeeld	flesbier	en	cocktails
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•	 Hip	fingerfood	(o.a.	tapas,	sushi)
•	 Loungehoek
•	 Hoge tafels met barkrukken
•	 Flatscreen met narrowcasting
 
Club 
 
Sfeer 
Dynamisch, jong 
 
Kenmerken
•	 Gericht op (kijken naar) dansen
•	 Optredens van DJ’s
•	 Harde muziek
•	 Donker
•	 Alleen ’s avonds in het weekend open
•	 Grote bar met veel staplaatsen
•	 Kan zowel kleinschalig (danscafé) als grootschalig  

(uitgaanscentrum met meerdere zalen) zijn
•	 Veel jongeren, ook achter de bar
•	 Professionele website met agenda, photo gallery en gastenboek
•	 Interieur kan zowel industrieel als weelderig zijn
•	 Dansvloer als middelpunt 

EETGELEGENHEDEN

Brasserie 
 
Sfeer 
Gezellig, laagdrempelig 
 
Kenmerken
•	 Royale ruimte met volop zitplaatsen
•	 Rustige muziek
•	 Zowel overdag als ’s avonds
•	 Snelle bediening
•	 Veel mensen
•	 Drukke en gezellige sfeer
•	 Niet reserveren
•	 Kindvriendelijk
•	 Geen	verfijnde	keuken
•	 Op een locatie waar een grote stroom is aan toeristen, zakelui en winkelend publiek
•	 Lager prijsniveau
•	 Alle soorten klanten
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Landspecifiek restaurant 
 
Sfeer 
Exotisch 
 
Kenmerken
•	 Specifieke	gerechten	(Spaans/Italiaans/Chinees/...)
•	 Snelle bediening
•	 Gemoedelijk en gezellig
•	 Alleen ’s avonds open
•	 Landspecifieke	inrichting
•	 Gericht op families
 
Luxe restaurant 
 
Sfeer 
Culinair, stijlvol 
 
Kenmerken
•	 Goede keuken
•	 Groot aanbod wijnen
•	 Formele bediening
•	 Etiquette
•	 Hoger prijsniveau
•	 Kan overal liggen
•	 Goed opgeleid personeel
•	 Eigen parkeerplaats
•	 Stijlvolle inrichting
•	 Uitleg bij gerechten
•	 Kwaliteitsingrediënten
•	 Alleen ’s avonds open
•	 Intieme sfeer
•	 Beperkte doelgroep
•	 Elegant
•	 Hogere sociale klasse
•	 Zakenrelaties 

Biologisch restaurant 
 
Sfeer 
Sober

Kenmerken
•	 Gezond
•	 Verse ingrediënten (soms met kwaliteitslabel)
•	 Veel groenten
•	 Kleinschalig
•	 Eenvoudige inrichting
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•	 Hoger prijsniveau
•	 Beperkte doelgroep 

Fastfood restaurant 
 
Sfeer 
Jong, dynamisch 
 
Kenmerken
•	 Veel snacks
•	 Snelle bediening
•	 Basic inrichting
•	 Centrale ligging
•	 Veel promotie
•	 Gericht op kinderen
•	 Commercieel
•	 Breed publiek
•	 Jonge mensen
 
Trendy restaurant 
 
Sfeer 
Modern, place-to-be 
 
Kenmerken
•	 Grote steden
•	 Moderne achtergrondmuziek
•	 Rustige sfeer
•	 Trendy inrichting
•	 Formele bediening
•	 Goede keuken
•	 Beperkte doelgroep
•	 Hoger prijsniveau
 
Tapasbar 
 
Sfeer 
Intiem, gezellig 
 
Kenmerken
•	 Kleine gerechten
•	 Veel keuze
•	 Intiem
•	 Eten delen
•	 Snelle bediening
•	 Centraal gelegen 
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