Restaurant
In Horst aan de Maas hebben diverse restaurants en eetcafés de afgelopen tijd de deuren
geopend.
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Erg duur om met een gezin te gaan uit eten
Meestal in Duitsland goedkoper
Ook wel vaker, maar die keuze staat er niet bij Eens in de twee maanden toch wel
Als ik ga eten is het vaak in een restaurant en niet in eetcafés. ook niet in luchrooms
Maar ik ga nooit in Horst uiteten
Er zijn er nog veel te weinig in Horst. uit eten is steeds meer een zeer veel voorkomende
gewoonte.
Op vakantie 2 tot 3 maal per dag, maar thuis bijna nooit
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De mogelijkheid bestaat om thuis eten te laten bezorgen (‘afhaalmaaltijd’).

2. Bestel je wel eens een afhaalmaaltijd?
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Geen behoefte aan tot nog toe.
Ik laat niets thuis bezorgen. hooguit 1x per kwartaal zelf afhalen van een pizza, chinees of friet
Niet laten bezorgen, maar zelf halen bv pizza of chinees
Omdat het aanbod minimaal is. Alleen frietzaken of shoarma zaken bieden in deze omgeving
deze service.
Op zondagavond friet met een kroket halen bij de frituur is toch eigenlijk ook een
afhaalmaaltijd? Bedoel je die ook? Dan scoor ik hoger.
Bij de chinees
De kinderen vinden het heel gewoon en ook erg lekker
Halen we zelf op. Wordt niet thuisgebracht.
Ik gwea
Wel eens een keertje iets makkelijks op zondag.
Ook wel vaker, maar wederom staat dit antwoord er niet bij.gemiddeld 5 tot 6 keer per jaar
We laten nooit eten bezorgen, maar halen wel zelf eten af, bijv. Pizza, friet, Chinees, Grieks.
Onder een afhaalmaaltijd versta ik eten dat ik zelf moet afhalen zoals chinees of frietjes
`n keer of 4 per jaar
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2.1 Wat bestel je dan?
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Broodjes
Buffet
Buffet koud/warm
Catering
Egyptisch
Gourmet
Griek
Griek
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Grieks, broodjes
Hollands koud buffet
Italiaans
Piza
Pizza, shoarma
Schaap
Shoarma
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Shoarmaschotel
Soarma
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Warm/koud buffet
Wisselt heel sterk

3. Welk soort restaurant mis je in Horst aan de
Maas?
70%
60%
60%

50%
40%
30%
29%

20%
10%

11%

0%
Ik mis een bepaald soort
restaurant

Ik mis geen bepaald soort
restaurant

Weet niet

Toelichting:

























Culinair, echt goed en aparter eten mooi opgemaakt - japans
Familie buffet restaurant
Vis retaurant
`n Buffet restaurant.
All you can eat sushi
Balkan
Beetje een sjieker restaurant met meer rust
Betaalbaar, beetje trendy eetcafe/restaurant met moderne kaart (niet oubollig/standaard)
Bistro
Broodjeszaak waar je tegen redelijke prijs koffie met een broodje kunt kopen
Culinaire keuken
De restaurants die ik mis openen binnenkort hun deuren dus dan mis ik geen bepaald soort
restaurant meer
De wat doorsnee restaurant, wat beter als snackbar en ook niet zo deftig. Aanbod is redelijk
goed. Ga ook vaker buiten horst centrum. Regio heeft mooie restaurants mooi aanbod.
Echt turks restaurant (geen shoarmatent) Indiaas restaurant
Een à la carte restaurant (zoiets als Het Groenewoud""
Een betaalbaar redelijk restaurant
Een echt indisch restaurant
Een echt restaurant voor gezellig uit eten in bepaalde stijl
Een erg exclusief restaurant net als het Groene Woud ooit was.
Een exclusiever restaurant, zoals het voormalige Groene Woud en ``t Hunnebed
Een gezellig eetcafe met wat ander menu dan er nu al is.
Een goed culinair restaurant
Een goed tapasrestaurant
Een goede brede" bistro en een sushi restaurant."
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Een goede italiaan
Een iets luxer restaurant
Een Indisch restaurant niet te verwarren met een Indonesisch
Een kwalitatief goede pizzeria
Een McDonalds
Een Restaurant boven modaal zoals voorheen Het Groenewoud"."
Een restaurant in het hoger segment, alla Vitellius in Sevenum.
Een restaurant met een goede Franse keuken, zoals vroeger het Hunebed of het Groenewoud.
Een restaurant op niveau, maar dan onder het top segment
Een restaurant waar je met vrienden of familie avondvullend rustig en sfeervol kunt dineren.
Een vegetarisch restaurant
Eetcafé en hollands restaurant
Eine Gut Burgerliche Kuche" zoals onze buren dat noemen. Dus eenvoudig goed bereid eten
voor een betaalbare beurs"
Er zijn er genoeg
Exclusief restaurant
Familierestaurant. restaurant zoals voorheen Het Hunebed.
Franse keuken ik mis het Groene Woud
Geen
Geen
Geen
Geen enkel.
Geen restaurant,maar een viswinkel
Geen. Aanbod voldoende
Geen.......
Gewoon een restaurant waar je ook na 20.00 uur nog kunt eten
Gezellige bistro
Goed restaurant met een redelijke prijs
Goedkope restaurands
Goedkoper,maar toch lekker.
Goedkopere keten restaurant
Het hunebed mis ik nog steeds lekker een avondvullend uitje met een voortreffelijke
gastheer.en heerlijk eten.
Het net iets hoger dan gemiddelde restaurant en een `gewoon` restaurant (schnitzel)
Hoger segment
Hoogwaardige keuken. Nu vooral `eetcafé`s in Horst
Iets speciaals, anders dan de standaard.
Iets speciaals, b.v. Thais of Indiaas.
Ik denk dat er voldoende restaurants aanwezig zijn.
Ik kan in Sevenum genoeg uit eten doe dat niet in Horst Dus ik mis niets in Hoerst
Ik weet niet of er wel een gespecialiseerde visrestaurant is, dit zou wel een goed kunnen zijn.
waar je alleen vis gerechten kunt krijgen.
In het betere segment.
In het centrum vooral een restaurant met menu`s tussen de €20 en € 30
In Sevenum een gewoon" restaurant met "normale" prijzen."
Indiaas
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Indiaas Steak restaurant / argentijns Thai
Indisch + Subway
Indisch, Japans/Koreaans
Indische curry
Internationale keuken... bijvoorbeeld Thai
Italiaan
Italiaan
Italiaans
Japanner
Japans
Japans
Japans restaurant
Japans waar je nog aan de plaat kunt eten
Japans, Thais, Spaans, enzovoorts
Joegoslavisch Restaurant of een goed grill restaurant.
Kinderrestaurant, wok,
Klassiek
Kwailteitsrestaurant sterren
Kwalitatief goed eten met franse inslag
Luxe restaurant
MacDonnald
MC Donald
Mc donalds
McDonald
Meer chique eetgelegenheden en gezellig eetcafé`s
Meer dan voldoende restaurants, zo niet teveel
Meer variatie aan vegetarische maaltijden bij alle restaurants. De keuze is over het algemeen
treurig en beperkt.
Mexicaan
Mexicaan
Mexicaan Vegetarisch
Mexicaan, Indiaas, Surinaams, echt Turks geen shoarma,
Mexicaans
Mexicaans
Mexicaans
Mexicaans restaurant
Mexicaans restaurant
Mexicaans restaurant
Pannenkoeken
Pannenkoeken restaurant
Pannenkoekenrestaurant ;-)
Pannenkoekenrestaurant ?
restaurant "niet wel, een broodjesbar "
Restaurant met een beetje niveau, top 250 nederland
Restaurant met Frans/Italiaanse keuken zoals vroeger het groene woud
Restaurant met hoger niveau.
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Restaurant met lekkere Hollandse kost voor redelijke prijs
Restaurant zoals Groenwoud, verder erg compleet aanbod in Horst centrum
Shusui restaurant en een mexicaan
Steak House
Steakhouse
Sterrenrestaurant
Surinaams! Een (afhaal)restaurant met lekkere roti`s en bakkeljauw.... Mmmm. Daar word ik
vaste klant.
Surinaams, thia`s, mexicaans
Suriname. Fastfood. In sevenum een goede pizza bakker. Magfa mag haar spullen pakken
Indisch
Sushi
Sushi
Sushi
Sushi
Sushi
Sushi
Sushi eten
Sushi restaurant
Sushi rstaurant
Sushi, Indisch of Thais
Tapas restaurant
Tapas, pannenkoeken,
Tapas, Thai, Indonesisch
Terlago oude stijl. voor 50 a 55 euro met 2 personen goed, schoon (snel) en eenvoudig eten,
eenvoudige kaart en goede ambiance.
Thais
Turks of Surinaams of iets anders. Alles behalve een shoarmatent.
Uitgebreide broodjeszaak voor in de avonduren
Visrestaurant
Visrestaurant,
Waar je echt goed a la carte kan eten en niet alleen maar de standaard 3 en 4 gangen menu`s
Waar ze glutenvrije produkten klaarmaken
Waar ze veel groenten op het menu zetten
We hebben er genoeg.
Wok
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