CULINAIRE
TACO’S BIJ

Mr. Haz

Carina startte haar ideale foodbar in de Jordaan

Na jarenlang te hebben
gedroomd van een
eigen onderneming,
weet Carina
(L.E.O.N.I.D.A.S. ‘95) na
een restaurantbezoek
plotseling hoe ze
gestalte wil geven aan
haar droom. Ze begint
Mr. Haz, een hippe
tacobar in de Jordaan
met een uniek interieur,
gebaseerd op haar
beeld van de ideale
horecazaak. Met kracht
en doorzettingsvermogen
weet ze haar droom waar
te maken.
Carina is bezig een pizza te eten in een
restaurant in de Jordaan als ze een
ingeving krijgt: ze gaat een horecazaak
in Amsterdam beginnen! Al jaren droomt
ze van een eigen onderneming, maar
tot op dat moment heeft ze geen idee
op welke sector ze zich wil richten.
Daarom is ze na haar studie Geschiedenis eerst als Commercieel Manager
gaan werken bij diverse bedrijven. In
die hoedanigheid zit ze die dag met
een zakenrelatie pizza te eten. Carina:
“Hoewel we daar heerlijk hebben gegeten, scheelden er het een en ander
aan de inrichting en de bediening. Het
eten was lekker, maar de rest klopte
nét niet, vond ik. Mijn tafelgenoot, die

afwist van mijn droom om een onderneming te beginnen, vroeg waarom ik
zelf geen restaurant begon als ik zulke
uitgesproken ideeën had. Hij was zelfs
bereid het project te financieren als ik
een goed bedrijfsplan zou schrijven.
Een horecazaak in Amsterdam! Ja, dat
leek me wel wat!”
De ideale zaak
De enthousiaste Carina gaat direct
met het idee aan de slag. Ze wil niet
zomaar een restaurant beginnen; het
concept moet aansluiten bij haar beeld
van de ideale horecazaak. Waar zou
ze zelf graag willen eten? “Ik hou van
lekker en verrassend eten van hoge

kwaliteit, maar zonder poespas. Bij
voorkeur comfort food dat ik met mijn
handen kan eten, eventueel met een
biertje aan de bar. Bovendien moet
het iets toevoegen aan het bestaande
aanbod in de stad. Je kunt in Amsterdam wel de zoveelste hamburgertent
openen, maar wat voeg je dan toe? Ik
kwam tot de conclusie dat mijn ideale
restaurant een moderne tacobar zou
zijn. Geen generiek streetfood met een
stukje vlees en een hoop salsa eroverheen, maar verrassende fusiongerechten met verse, lokale ingrediënten. Dat
concept ben ik verder gaan uitwerken.”
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Culinair kunstwerk
Carina werkt grote stapels kookboeken
door om de perfecte menukaart samen
te stellen. Daarnaast denkt ze na over
het interieur. Met beide elementen wil
ze dat de bar zich van de concurrentie
onderscheidt. Ze bezoekt verschillende
Europese steden om er inspiratie op
de doen. “In Berlijn verenigen veel
restaurants kunst en interieur met
elkaar”, vertelt ze. “Zoiets wilde ik
ook in mijn restaurant: een omgeving
die deel uitmaakt van de eetervaring.
Dat idee werd werkelijkheid toen ik in
Madrid kennismaakte met het werk van
Mr. Haz, een getalenteerde graffitikun-

stenaar. Ik vond zijn werk te gek, en ik
heb hem direct benaderd met de vraag
of hij mijn decor wilde verzorgen. Ik
ben waanzinnig blij met het resultaat;
hij heeft de tacobar getransformeerd
tot een interessante, sfeervolle ruimte
waarin je nooit uitgekeken raakt op de
uitgebreide muurschilderingen. De kunst
van Mr. Haz is zo karakteristiek geworden voor mijn zaak, dat ik de bar naar
hem vernoemd heb.”
Doorzetter
Hoewel Carina geen horeca-ervaring
heeft, heeft ze van Mr. Haz een goedlopende tacobar gemaakt. Haar alsmaar

groeiende schare vaste gasten geniet
van het decor, de cocktails en natuurlijk de vers bereide taco’s. Dit succes
dankt Carina niet alleen aan haar
zorgvuldig uitgewerkte businessplan,
maar ook aan haar grenzeloze energie,
optimisme en doorzettingsvermogen.
“Veel mensen dachten dat ik zonder
ervaring geen horecazaak kon opzetten, maar daar heb ik me nooit iets van
aangetrokken. Ik geloofde simpelweg
volledig in mijn eigen plan. Als anderen
het beeld dat ik in mijn hoofd had niet
voor zich zagen, dan moest ik er maar
werkelijkheid van maken. En kijk eens:
Mr. Haz, mijn ideale tacobar, is een feit!”

Benieuwd naar
Mr. Haz?
Ga naar
www.mrhaz-tacobar.nl
of kom gezellig langs
in de Jordaan. Vanwege
de maatregelen rondom
corona kunt u uw taco’s
nu ook afhalen of laten
bezorgen!
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