Bij de Rotterdamse ko ebar J'Oost is
alles te koop
28-04-2017 | Zit de stoel waarin je zojuist een kopje ko

e hebt gedronken
lekker? Neem 'm dan mee naar huis, want dat is heel normaal bij J'oost.

Alles in de koffieschenkerij van Judith Vos is te koop, schrijft het AD. Alleen de koffiecounter, de twee
bijbehorende lampen en de espressomachine moeten blijven staan. ,,Ik pas regelmatig de inrichting
hier aan, omdat klanten stoelen of tafels hebben gekocht. Soms is dat wennen, maar dat maakt het
ook wel weer leuk. Zo kan ik het vaak afwisselen en een beetje spelen met de inrichting.''

Espressomachine
Vos runt haar zaakje in De Garage, een vintagewinkel die al zeventien jaar in Kralingen te vinden is.
,,Ik woon ernaast en ik zag dat de espressomachine hier te koop stond. Ik vond het ontzettend leuk
om daarmee aan de slag te gaan en koffie te schenken. De machine werd opgeknapt en ik heb een
cursus tot barista gevolgd. Nu komen studenten, buurtbewoners en ouders die hun kinderen naar
school hebben gebracht hier even een bakkie doen.''

Napolitaans
De eigenaresse schenkt bewust een niet-Rotterdams koffiemerk. ,,Giraffe of Man met Bril
bijvoorbeeld maken goede koffie hoor, daar niet van, maar dat zijn op dit moment hippe merken. Dat

vind ik niet bij een vintagezaak passen. Daarom heb ik gekozen voor Barbera, een echt Napolitaans
merk.''
Naast koffie wordt er bij J'oost ook thee en fris geschonken en kun je er terecht voor een klein hapje,
zoals een tosti of kopje soep van Caja's Soepkokerij. ,,Daarnaast heb ik nog taarten die ik zelf thuis
bak en hier bij de koffie verkoop.''

Spelletjes
Vos omschrijft haar kleine winkeltje als een gezellige huiskamer waar iedereen welkom is. ,,De
spelletjes staan hier altijd klaar op tafel, dat zorgt al voor wat sfeer. Ook denk ik dat de diversiteit van
de stoelen en tafels ervoor zorgt dat mensen zich hier wat sneller op hun gemak voelen. Het is niet
zo strak bedacht als in een 'echte' koffiebar. En als het zonnetje schijnt, dan gaat de pui open en
kunnen de liefhebbers op het terras van een drankje genieten.'' Een bijzondere naam voor de zaak
vraagt natuurlijk om uitleg: ,,Het is een samenvoegsel van de plek waar we zitten, namelijk in
Kralingen-oost, en mijn voornaam. En ik vind J'oost ook een naam die goed bij Kralingen past, dus de
keus was snel gemaakt.''
De koffieschenkerij is iedere dinsdag tot en met vrijdag open van 8.30 uur tot 17.00 uur en op
zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur. ,,Van woensdag tot en met vrijdag gaat De Garage pas later
open, maar omdat we in één pand zitten is dat een beetje door elkaar gaan lopen. Ondertussen weet
ik wel wat de spullen moeten kosten, dus daar spring ik ook een beetje bij. Dat maakt werken bij
J'oost zo leuk.''
#HORECA

#ROTTERDAM

#INSPIRATIE

AUTEUR: AMY SCHELLIUS | FOTO: JAN DE GROEN
DATUM: 28 APRIL 2017, 11:27

LEES OOK
La Place trekt in bij Hudson's Bay
Hoe bier en spijs elkaar kunnen versterken

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Blijf altijd op de hoogte van de laatste blogs en actualiteiten!

