
Verkiezing Groene Hart 
Streekproduct 2019
Laat u verrassen door wat het Groene Hart  
en uw restaurant u te bieden hebben!

Geniet van echte Groene Hart  
streekproducten en kies uw favoriet 

Win een tas  

met echte  

Groene Hart 

streekproducten!
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Van dinsdag 15 oktober tot en met zondag 24 novem-
ber hebben vier restaurants in het Groene Hart een 
aantrekkelijk 4-gangen menu waarin per gang een  
of meer streekproducten zijn verwerkt. De gasten van 
de restaurants – u dus – geven aan welke gang uit dit 
menu hen het beste is bevallen. Aan het eind van de 
periode buigt een professionele jury zich over de vier 
door de gasten gekozen gangen en dat levert uiteinde-
lijk het Groene Hart Streekproduct van het jaar op. 

De deelnemende restaurants – zie hieronder – zijn 
verspreid over het Groene Hart. Deze restaurants zijn  
al vertrouwd met het verwerken van lokale en regio-
nale producten en werken enthousiast mee aan de 
verkiezing. Zij kozen mooie streekproducten van 
boeren waarvan de producten SPN-gecertificeerd zijn. 

De erkenning als Groene Hart Streekproduct is de 
garantie dat de producten aan alle eisen van de  
stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) 
voldoen. Zo moeten de grondstoffen uit het Groene 
Hart komen en de verwerking ook in het Groene Hart 
plaatsvinden. Ook worden eisen gesteld aan de  
duurzaamheid van de producten.

De Verkiezing van het Groene Hart Streekproduct  
van het Jaar wordt voor de elfde keer georganiseerd, 
dit jaar door Stichting Groene Hart. Hoogvliet Super-
markten die de producten van de Groene Hart  
Coöperatie in de schappen heeft onder het merk 
‘STREEK’, maakt de Verkiezing Groene Hart Streek- 
product 2019 financieel mede mogelijk. Horesca levert 
deze streekproducten aan de horeca.

Brasserie Springer
Opweg 2a, Schoonhoven
t. 0182-320690
www.brasseriespringer.nl 

Restaurant - Hotel De Watergeus
Simon van Capelweg 10, Noorden
t. 0172-408398
www.dewatergeus.nl 

De Limonadefabriek 
Nieuwe haven 1, Streefkerk
t. 0184-689 335
www.limonadefabriek.nl

Restaurant Jean Marie 
Oudebrugweg 4, Gouda
t. 0182-516262
www.jean-marie.nl

Productie: Stichting Groene Hart, ondernemer@groenehart.info

Onder de stemmende gasten van de vier restaurants die deelnemen aan de Verkiezing Groene Hart  
Streekproduct 2019, verloten we een tas met streekproducten.

Geniet van echte Groene Hart streekproducten en kies uw favoriet 


