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MEEST MARKANTE HORECAONDERNEMER 2012-2013 ROBERTO SANTANERA

MIJN GASTEN ZIJN MIJN STERREN!
BINNEN DE SPORT WORDT SUCCES AFGEMETEN AAN HET WINNEN VAN PRIJZEN ZOALS
EEN KAMPIOENSCHAP OF, ZOALS BIJ TEAMSPORTEN, HET MOGEN SPELEN VAN EUROPESE
WEDSTRIJDEN. BINNEN DE HORECA MAG HET WINNEN VAN EEN PRIJS OOK ZEKER WORDEN
GEZIEN ALS EEN FRAAI RESULTAAT. VOOR ROBERTO SANTANERA VAN RISTORANTE DELL
‘ARTE IN GODLINZE WAS 16 JULI 2012 DAAROM EEN MOOIE DAG MET DE UITVERKIEZING
TOT MEEST MARKANTE HORECAONDERNEMER 2012-2013 VAN DE PROVINCIE GRONINGEN.

In 2010 was Roberto Santanera al
gevraagd door Koninklijke Horeca
Nederland (KHN) of hij wilde toestemmen met de nominatie voor
Meest Markante Horecaondernemer
2011-2012 van de provincie Groningen. Maar toen was de organisatie
even voorbij gegaan aan het honderdvijfentwintig jaar bestaan van
KHN. Vanwege de vele festiviteiten
rond dat jubileum werd de verkiezing
Meest Markante Horecaondernemer
2011-2012 een jaar uitgesteld. “Begin 2012 werd ik weer gevraagd,”
vertelt Santanera. “Ze waren niet
van gedachten veranderd. Het feit

dat ik intussen balsponsor van FC
Groningen was geworden, versterkte
hun keuze alleen nog maar.”

Veelzijdigheid
Op maandag 16 juli hoorde Santanera dat hij zich een jaar lang Meest
Markante Horecaondernemer van de
provincie Groningen mag noemen.
“De organisatie had die dag in mijn
restaurant een vergadering gepland.
Ik wist van niets, al had ik toen natuurlijk wel een vermoeden. Tijdens
het eten werd bekend gemaakt dat
ik het was geworden. Uit handen
van burgemeester Emme Groot van

Delfzijl kreeg ik een oorkonde en
een beeldje.” De jury roemt in het
rapport de veelzijdigheid van Santanera. ‘Het is erg knap om vanuit een
piepklein dorp in Noord-Groningen
zo’n brede doelgroep uit het hele
land te benaderen.’

Superelftal
Santanera doet dat niet alleen met
Ristorante Dell ‘Arte, maar ook met
het aangrenzende partycentrum
Klein Italië en eetcafé ‘t Kippehok.
“Ik zie het als waardering voor
het harde werken, voor het blijven
knokken,” vertelt Santanera over de

uitverkiezing. Want het is Santanera
zeker niet aan komen waaien. Santanera werke jarenlang in de bouw om
geld te kunnen verdienen voor het
opzetten van zijn fraaie horecazaken.
“Ik heb elke hoek zelf gebouwd en
verbouwd, alles met eigen mensen.
Duizend vierkante meter vloeroppervlakte. Daar ben ik het meest
trots op. Ik praat over ik, maar ik
ben een kapitein op een boot met
een heel goede bemanning. Oud-FC
Groningen trainer Pieter Huistra zei
tegen mij: ‘Jij bent een trainer met
een superelftal. En daarmee word
je kampioen.’ Ik ben trouwens niet

PARTE MIA
Vier jaar geleden begon Santanera met zijn eigen unieke sieradenlijn
Parte Mia (dit betekent: deel van mij). ”Ik wilde iets creëren wat je in
principe één keer aanschaft, maar waar je wel ontelbaar veel symbolen
in kan doen,” vertelt Santanera over het ontstaan van Parte Mia. “Zo
is het meer dan alleen een hanger geworden,” vertelt Santanera. “Het
heeft een draaisysteem dankzij een magnetisch veld dat in de hanger
zit. Er zit een metalen clipje op dat hecht aan het magnetisch veld. Dus
je kunt altijd switchen van emblemen. Het is zo de enige hanger die aan
twee zijden zichtbaar wordt wanneer je deze draagt omdat de sieraad
kan draaien aan de ketting. Een normale hanger doe je om en die blijft
zo, de voor- en achterkant is hetzelfde. Bij Parte Mia kan de voor- en
achterkant verschillen.”
De drager van Parte Mia bepaalt zelf welke emblemen worden gedragen. Santanera: “De volgende dag kan kun je er andere emblemen
inklikken. Net wat jij op dat moment wil laten zien. Er zijn vierhonderd
verschillende emblemen. We hebben sterrenbeelden, we hebben voetbalclubs, je kunt het zo gek niet bedenken.” Zo is er ook de Parte Mia
Sportedition. “Deze is speciaal gemaakt voor sportclubs. FC Groningen
had de primeur. Het is verkrijgbaar in de fanshop van FC Groningen. Je
kunt het logo in drie uitvoeringen krijgen en dus kun je met de hanger
het logo in verschillende uitvoeringen dragen. Het is wat jij mooi vindt
om te combineren. “

alleen de trainer. Want ik moet zelf
ook heel hard werken in de keuken
om mijn klanten tevreden te stellen.”

Geen pizza
Dankzij dat harde werken staat
Ristorante Dell ‘Arte vermeld in
Italia a Tovalo 2013, een gids met
de honderd beste Italiaanse restaurants van Nederland. “Zeker
tachtig procent van die restaurants
is een pizzeria,” weet Santanera.
“Maar ik serveer geen pizza. Ik heb
alleen eigen gerechten. Het is eten
bij Roberto, mediterraans getint.”
Santanera weet als geen ander dat
het niet alleen maar om lekker eten
gaat, wil je als restaurant succesvol
zijn. “Het gaat om het totaalplaatje,
de complete entourage. Een fout en
je wordt meteen afgerekend. Ik heb
geen sterrenrestaurant en dat wil ik
absoluut ook niet zijn. Ik zeg altijd:
‘Mijn sterren zijn mijn gasten.’ Een
ster kan je alleen maar verliezen en
dan ben je opeens niets meer waard.”

Bourgondisch
“Ik werk met eerlijke verse seizoensproducten. En ik bereid ze
nooit op dezelfde wijze. Want dat
is juist de kunst van het koken. Ik
zoek nooit de makkelijkste weg, ik
zoek de lekkerste weg. De liefde die
ik in het product stop, proef je op
je bord. Ik wil dat de mensen hier
bourgondisch eten. Je komt hier echt
tafelen. Er zijn mensen die hier op
zaterdag om half zeven ‘s avonds
aanschuiven en om elf, twaalf uur
pas weer weg gaan. Voor hen is
het echt een avond uit. Ik ben de
gelukkigste man van de wereld als
ik zie dat zij genieten.”
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