Salsa Shop viert jubileum
met tiende restaurant
Op 16 augustus wordt in Leiden een gloednieuwe Salsa Shop geopend. Een jubileum,
want dit is alweer restaurant nummer tien sinds de start van het quick service concept
met fresh Mexican food in 2014. Om dat groots te vieren, wordt in oktober een opening
celebration georganiseerd met de ‘one euro burrito-day’.
Vliegende start
De eerste Salsa Shop zag in 2014 het licht in Amsterdam. Founder Louis Wesseling: “We
waren vier jeugdvrienden, nog maar 24 jaar oud, en hadden drieënhalve maand om het
restaurant uit de grond te stampen. Hoe we het moesten aanpakken wisten we niet. We
zijn gewoon begonnen en werkten tachtig uur per week.” Het Mexican quick service
concept bleek een groot succes, met als gevolg een vliegende start voor Salsa Shop. In vijf
jaar tijd groeide het bedrijf naar tien restaurants in zes steden.
De grootste van Europa
Na de locatie in Leiden zal er einde zomer nóg een Shop worden geopend, in Groningen.
En de ambitie blijft ongeremd. Een groei naar 20 locaties in Nederland is het doel op
korte termijn. Founder Steven Visser: “Op lange termijn zullen wij ook de grenzen over
gaan. Onze droom? De grootste keten van Europa worden. Én de lekkerste.”
Fresh Mexican Kitchen
De core business van Salsa Shop is Fresh Mexican food. Alle gerechten op het menu
worden elke dag vers gemaakt door de freshperts in de keuken. From scratch. En dat
proef je. Louis: “We zien klanten soms vijf keer per week terugkomen. Het is een soort
verslaving.” Niet voor niets was de chicken burrito van Salsa Shop in 2017 én 2018 het best
bezorgde product in Amsterdam.
Amerikaanse toestanden
Niet alleen de smaakpapillen worden trouwens geprikkeld; Salsa Shop gelooft dat hun
homemade holiness mensen blij kan maken. Elke dag weer. Zónder authentieke poespas
(bye bye sombrero!), mét authentieke smaken. Louis: “Salsa Shop is geïnspireerd door
Amerika, waar Mexicaans eten heel populair is. Hier bestond het toen nog nauwelijks.
Wij denken dat de burrito over vijf jaar net zo populair is als de hamburger!”
Meer informatie?
Neem contact op met Eva van Keijsteren via telefoonnummer 06 - 30 10 8213
of e-mail eva@salsashop.com.
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