ONZE VISIE OP
DUURZAAMHEID

HET R E S T A U R A NT
Harry’s is een internationale brasserie in Wyck,
Maastricht die zeven dagen per week geopend
is voor lunch en diner. Wij serveren verse,
seizoensgebonden en ongecompliceerde gerechten
gemaakt met ingrediënten uit eigen tuin. Harry’s
staat voor ongedwongen eten en drinken in een
informele en dynamische setting.

BR ASS ER I E VA N D E
T OEKO M S T
Kenmerken als toegankelijkheid,
vlotte bediening en een herkenbare keuken
blijven uitgangspunten maar dan wel
gepaard met een duurzame bedrijfsvoering
waarbij er supervers, seizoensgebonden
gekookt wordt met de beste ingrediënten.
Dit vereist een dynamische menukaart
met wekelijks wisselende gerechten zodat
restaurant en tuin volledig op elkaar
afgestemd zijn.
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DE

Onze tuin is gelegen in het Jekerdal aan de zuidrand van Maastricht.
Dit gebied heeft een bijzonder rijke geschiedenis van kleinschalige land- en
tuinbouw en speelde altijd een centrale rol in de voedselvoorziening van de
stad. De locatie is vanwege deze historische betekenis dan ook een
bewuste keuze. Onze tuin van 2000 vierkante meter wordt fulltime
bewerkt op regeneratieve wijze. Dit betekent dat we:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telen op organische basis. Dus zonder gebruik te maken van
chemische mest- of bestrijdingsmiddelen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Werken met biologisch zaadgoed, veelal van zaadvaste rassen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Planten volgens een rotatieschema.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spaarzaam omgaan met water.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afval verminderen door de composteerbare afvalstromen uit de keuken
te gebruiken als basis voor de bodemvruchtbaarheid.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierdoor wordt de biodiversiteit van de omgeving versterkt
en ontstaat een vruchtbare bodem die Co2 opslaat
in plaats van uitstoot. Daarnaast resulteert dit in ingrediënten
die bijzonder rijk zijn aan smaak- en voedingstoffen.

PR ODUCT EN & I NG R E D I ENTE N
• Bij het zoeken naar de juiste producten en ingrediënten staan in eerste instantie de tuin en de
directe omgeving centraal. In tweede instantie zoeken we het zo dicht bij huis als mogelijk.
• We gebruiken -waar mogelijk- vervangende ingrediënten voor producten die van ver moeten
komen. Zoals citruskruiden uit eigen tuin als alternatief voor citrusvruchten.
• Plantaardige ingrediënten en producten krijgen een steeds centralere rol op onze menukaart.
• We schenken een ruim assortiment aan biodynamische, natuurlijke en biologische wijnen.
• We bieden een uitgebreide selectie aan seizoensgebonden cocktails en mocktails.
Alle frisdranken (m.u.v. coca cola) worden huisgemaakt.

AFVAL VER M I ND ER EN
• We passen conserveringsmethoden toe zoals drogen, pekelen en fermenteren.
• Er is constante afstemming tussen tuin en keuken doordat boer en chef
samen het teeltplan bepalen.
• Keukenresten worden verzameld in aparte containers en gebruikt als compost voor de tuin.
• Bij de verwerking van producten wordt altijd het ‘kop-tot-staart’ en ‘wortel-tot-blad’
principe als uitgangspunt genomen. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk van het gehele
product wordt verwerkt.

LEVERANCIER S
• Wij nemen verantwoordelijkheid voor de hele keten door een persoonlijke relatie aan
te gaan met leveranciers en eisen te stellen op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en
arbeidsomstandigheden.
• We hebben een steeds groter wordend netwerk van leveranciers in de omgeving waar we direct
inkopen en bij wie we inzage hebben in hun werkwijze en processen.

B E DRIJFSVO ER I NG
• Alle schoonmaakproducten hebben een ecocertificaat.
• Het tafellinnen, de servetten en de keukendoeken worden gereinigd door
een van de meest innovatieve en duurzame wasserijen van Nederland.
• Wij serveren uitsluitend gezuiverd kraanwater.
• Sinds 2012 zijn wij Green Globe gecertificeerd. Dit is een wereldwijd 				
duurzaamheidsprogramma dat zich richt op economisch, sociaal en ecologisch
verantwoord ondernemen.
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HET G EB OUW
• Restaurant en keuken draaien volledig elektrisch.
• Elke 10 minuten wordt de lucht in het restaurant volledig ververst met buitenlucht die 		
gezuiverd wordt door filters die fijnstof en bacteriën tegenhouden.
• Er is uitsluitend LED-verlichting toegepast en er zijn aanwezigheidssensoren in alle ruimtes.
• Er is Japans vacuümglas toegepast in alle ramen. Dit heeft de hoogst mogelijke isolatiewaarde.
• Er zijn oplaadstations in onze parkeergarage voor elektrische voertuigen.

WELZIJN & G EZ OND H EI D
• Het welzijn van medewerkers staat centraal waarbij aandacht is voor een
goede privé/werk balans.
• Er worden uitsluitend voedzame en gezonde personeelsmaaltijden geserveerd.
• Een duurzame levensstijl wordt actief gepromoot.

TO E KO M S T
Ons doel is om verder te gaan dan enkel onze negatieve uitstoot beperken. We willen
een positieve bijdrage leveren aan het klimaat, en aan de gezondheid van mens, dier en
plant in onze directe omgeving. Concreet gaan we onze Co2 uitstoot in de komende jaren
reduceren en werken we toe naar zelfvoorzienendheid op het gebied van groenten en fruit.
Daarnaast zetten we onze tuin in als educatiecentrum en willen we een inspiratie zijn voor
ondernemingen in de transitie naar een duurzamere wereld.

DISCLAIMER
We zijn ons bewust van het feit dat we fouten maken en dat dit veeleer een reis is dan
een eindbestemming. We zijn toegewijd om te leren en onze plannen op basis van nieuwe
inzichten aan te passen. Dit document wordt dan ook met enige regelmaat herzien,
aangevuld en verbeterd.
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