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Na 14 fantastische jaren Vermeyden 
delicatessen is het tijd om van ons pensioen 
te gaan genieten. Wij hebben het met 
heel veel passie en plezier gedaan met als 
hoogtepunten de verbouwde winkel en de 
toewijzing van het predicaat Hofleverancier. 
Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat u 
in ons heeft gehad. Er is gelachen, gehuild 
maar bovenal genoten en dat laatste zullen 
wij zeker gaan missen.

Met Daphne hebben we een opvolgster 
gevonden die dezelfde gastvrijheid en liefde 
voor mooie producten deelt. Er is het 
volste vertrouwen dat de winkel en de 
gasten bij haar in goede handen zijn.
Wij wensen haar heel veel succes en hopen 
dat u met net zoveel enthousiasme blijft 
komen naar de lekkerste winkel van Rotterdam!

Een gezond en liefdevol 2020 gewenst,
Rob & Anja

Na jarenlang gewerkt te hebben op events en festivals en op grote 
catering opdrachten kwam deze mooie zaak op mijn pad. De ligging 
van de winkel in de stad, de gasten en het aanbod maken dat dit een 
van de meest bijzondere zaken op het gebied van delicatessen is die 
ik ken. Het is voor mij dan ook een eer om deze mooie winkel op 
dezelfde voet verder voort te zetten met dezelfde kwaliteitsnormen 
en waarden waarmee het al jaren bekend staat, maar dan wel in een 
nieuw jasje. We zullen er met het hele team zorg voor dragen dat u 
nog steeds met plezier terug zult komen in de ambiance van passie 
en liefde voor de gastronomie en al het moois wat wij daarin te bieden 
hebben. 

Ik wil Rob en Anja dan ook bedanken voor het vertrouwen in mij, en 
het bieden van de mogelijkheid dit mooie bedrijf te mogen voort-
zetten. Ze hebben iets moois neergezet waarvoor ze hier jarenlang 
heel hard voor hebben gewerkt en ik neem met alle liefde het stokje 
van ze over om Vermeyden het nieuwe decennium in te brengen 
samen met u, onze trouwe klanten en daarnaast een nieuwe generatie 
kennis te laten maken met ons assortiment aan fantastische producten.

Ik ontmoet je graag bij Vermeyden Delicatessen,
Daphne


