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Een 10 met een griffel: een
gevleugelde uitspraak voor
iets dat bijzonder geslaagd
is. Restaurant-grand café
AfslagTIEN verdient die
griffel! Op 2 maart opende
het vernieuwde restaurant
zijn deuren. Het is prachtig,
stijlvol ingericht en er heerst
een ongedwongen, informele
sfeer die zowel de zakelijke
klant als de levensgenieter zal
aanspreken. Het restaurant
is te vinden bij – hoe kan het
ook anders – afslag 10 van
de A28, op het terrein van
recreatiepark Strandparc
Nulde.

Tot voor kort stond het restaurant
bekend als Beachclub Nulde.
Eigenaar Gert van den Broek van
VDB recreatie maakt nu een kwaliteitsslag, samen met het nieuwe
beheerdersechtpaar Bart en
Cindy Onstenk. Zij beginnen deze
nieuwe uitdaging met enorm veel
enthousiasme, culinaire gastvrijheid, maar vooral ook met veel ervaring. Bart is al 28 jaar chef-kok
en werkte onder meer acht jaar
in het restaurant bij zweefvliegcentrum Terlet. Ook Cindy zit al
meer dan 25 jaar in het horecavak.
Samen vormen ze een aanvulling
voor Putten en omstreken.
Bart en Cindy gaan het restaurant

fslagTIEN
met een
griffel

heden, ook voor mensen met
dieetwensen.”
Bart en Cindy werken milieubewust en kopen zo veel mogelijk
in bij lokale en regionale leveranciers. Een driegangenkeuzemenu
kost slechts 27,50, waarbij de
chef tussendoor ook nog voor
een verrassing zorgt. En er is een
leuke, betaalbare wijnkaart.
Koffiedrinken wordt bij AfslagTIEN een feestje: een ‘gewoon’
kopje koffie gaat standaard
vergezeld van een delicatesse en
een likeurtje met slagroom. Bij
te bestellen is de huisgemaakte
appeltaart naar grootmoeders
recept.
Ideale ligging
Vanuit het restaurant is het
uitzicht over de randmeren
zeldzaam mooi, maar het schitterende terras aan het water slaat
alles, vooral bij ondergaande zon.
AfslagTIEN ligt centraal in het

land, vlak langs de snelweg, dus
gemakkelijk te bereiken. Ideaal
voor een zakenlunch of -diner,
maar ook voor bijvoorbeeld een
seminar. Er is een beamer aanwezig en gasten kunnen onbeperkt
gebruikmaken van Wi-Fi.
Ook voor familie- en bedrijfsfeesten is het een bijzonder geschikte
locatie. AfslagTIEN kan het
complete programma verzorgen,
tot en met het invullen van de
muziek. Er zijn diverse mogelijkheden voor een bedrijfsuitje of
een teambuilding. Bijvoorbeeld
met een geheel verzorgde picknickmand het water op om al deinend te gaan tafelen. Omdat het
restaurant gelieerd is aan Nulde
Watersport, kunnen de gasten van
het restaurant eenvoudig kano’s,
kajakken, zwaanwaterfietsen en
motorboten huren. Hetzelfde
geldt voor de gasten van Strandparc Nulde, die hun rust hebben
gevonden op de prachtige kam-

peerplekken langs het water.
Ook voor hen levert het restaurant en de watersportmogelijkheden een aangename bijdrage aan
het ultieme vakantiegevoel.
AfslagTIEN is tot 1 april geopend
op vrijdag, zaterdag en zondag
van 11.00 tot 20.00 uur.
Vanaf 1 april is het iedere dag
geopend van 8.30 uur tot het eind
van de avond.
De keuken sluit om 21.00 uur.

AfslagTIEN
Strandboulevard 27
3882 RN Putten
0341 360752
06-83553882
info@afslagtien.nl

Boven van links naar rechts Cindy en Bart Onstenk & Gert van den Broek
Onder van links naar rechts Jochen Sandberg (park manager) & Annet van den Broek (horeca manager VDB Recreatie Groep)

exploiteren op een geheel andere
manier dan hun voorgangers. In
de eerste plaats zullen de openingstijden verruimd worden.
Maar bovenal zal de kaart gevarieerder zijn dan ooit met eerlijke en appetijtelijke gerechten.
Culinaire hoogstandjes als kreeft
en oesters, maar bijvoorbeeld ook
een heerlijke huisgemaakte saté.
Daarnaast biedt het restaurant
barbecuemogelijkheden.
,,Wij houden van eerlijk koken
met verse seizoenproducten”,
laat Cindy weten. ,,Kwaliteit is
ons waarmerk en alles wordt vers
bereid. We werken veel met vis
en bieden uitgebreide mogelijk-
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