‘Als we daarnaast als ware bourgondiërs weten te
genieten van de goede dingen in het leven, hebben we
niet veel meer nodig om een leuke vakantie te hebben’

goede dingen in het leven

Als we daarnaast als ware Bourgondiërs weten te genieten van de goede
dingen in het leven, hebben we niet veel meer nodig om een leuke vakantie te hebben. Alleen misschien nog een trendy etablissement met
een gezellige sfeer waar we heerlijk kunnen loungen en ontspannen.

Michiel is opgeleid aan de gerenommeerde Hoge Hotelschool Maastricht en Bob leerde het vak in de praktijk. Hij deed vanaf zijn zestiende
ervaring op in onder meer café Le Journal, restaurant Het Gesprek en
Lounge44.

Zo vinden we op slechts enkele minuten loopafstand van de binnenstad van Roermond, op het punt waar de Roer in de Maas mondt, met
een prachtig uitzicht over de jachthaven en de Maasplassen, NU Nautilus. Een zowel stijlvolle als knusse woonkamer waar een ongedwongen gastvrijheid van uitgaat, alsof er altijd één grote groep vrienden
aanwezig is. De gastheren, Bob Houben (23) uit Roermond en Michiel
Schlatmann (25) uit Weert, maken zich daar samen met hun enthousiaste team ook sterk voor. “We willen gasten een prettig gevoel geven,
even weghalen uit de dagelijkse beslommeringen en lekker laten genieten van kwalitatief goed eten en drinken in een aangename ambiance”, aldus Michiel.

Door open te staan voor elkaars visies en ideeën, zowel nieuwsgierig
als leergierig te zijn, en door uitsluitend voor kwaliteit te kiezen, proberen zij nu deze toplocatie (pal aan het water) tot een groot succes te
maken. “We hebben kosten noch moeite bespaard bij het selecteren
van leveranciers”, vertelt Michiel die deze zoektocht als een groot avontuur heeft ervaren. “We willen alleen werken met de beste producten,
kwalitatief hoogstaande apparatuur en de juiste mensen. Dit geldt ook
voor onze medewerkers; zij moeten een reflectie zijn van ons. Ze mogen gerust een vlotte babbel hebben, amicaal zijn in de omgang en
hun eigen persoonlijkheid tonen. Graag zelfs, zolang ze maar tevens
professioneel en correct blijven.”

onderlinge samenhang

NU Nautilus is dan ook een bar-restaurant in de zuiverste betekenis van
het woord. Mensen vinden elkaar hier voor een smakelijke lunch, een

heerlijk loungen &
ontspannen in
de zomer

hoe definiëren we het vakantiegevoel? voor de een betekent dit een reis naar een of ander tropisch oord met
veel zon en strand. de ander besteedt zijn vrije tijd
liever aan culturele trips die geestverruimend werken
en een derde trekt met de camper lekker de natuur in.
bij een vakantie gaat het niet zo zeer om wat we doen;
belangrijker is dat we datgene doen waar we zin in hebben. de zomerstop haalt ons uit de dagelijkse sleur. we
genieten allemaal van de vrijheid, nemen meer tijd om
gezellig samen te eten en willen zorgeloos plezier maken. quality time doorbrengen met familie of vrienden
zorgt bovendien voor een gevoel van verbondenheid. in
principe kunnen we overal een vakantiegevoel creëren,
dus ook in de eigen omgeving.
De omgeving Midden-Limburg biedt meer dan voldoende vertier
om de zomer te vieren. Naast de bekende fiets- en wandelroutes, de
populaire dagstranden en talloze gezellige terrassen, kunnen we bijvoorbeeld denken aan de Sjommelmert in Roermond (30 t/m 31 juli),
het creatief crossoverfestival Solar Roermond (31 juli t/m 3 augustus)
en het Grachtenfestival aan de Maas (31 augustus). Maar ook de Zomerparkfeesten in Venlo (14 t/m 17 augustus) en de 33e editie van
het Preuvenemint in Maastricht (28 t/m 31 augustus) zijn leuke uittips
vanuit deze streek.

gezellig cocktailuurtje, een goed verzorgd diner en een heerlijk afzakkertje aan de bar. Bob: “Veel gasten komen hier voor de bekende nahet-werk-borrel. Vervolgens wordt spontaan besloten om ook te blijven eten en daarna samen nog wat na te praten.”
Hij vertelt dat tegen middernacht de volumeknoppen van de muziek
iets verder worden opengedraaid om dat kroegidee te stimuleren. “Het
is zo leuk om die onderlinge samenhang te zien ontstaan. Zakenrelaties, stelletjes en vriendenclubs, zowel jong als oud, komen in de regel afzonderlijk van elkaar binnen en zoeken elkaar gaandeweg steeds
meer op.”

bezieling

Dat unanieme gevoel van verbondenheid en eenheid is voelbaar tussen de gasten, maar ook achter de schermen, tussen de medewerkers.
Het typeert de bezieling van de zaak. En deze bezieling begint bij de
exploitanten, twee energieke tegenpolen die elkaar perfect aanvullen.

Deze omschrijving van Michiel geeft meteen heel goed de sfeer weer
van NU Nautilus. Gedurende de zomermaanden is de zaak zes dagen
per week open. En dankzij het uitzicht op de boten die af- en aanvaren,
en de op zwoele avonden vaak adembenemend mooie zonsondergangen, ontstaat het gevoel alsof je samen met een stel vrienden genoeglijk de vakantie inluidt.

nunautilus.nl

