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Restaurant Centra behouden voor de binnenstad 
 

Het beroemde Spaanse restaurant Centra zal terugkeren op de Lange Niezel. Na het faillissement 

van Centra hebben curator Carry Dullaart en verhuurder NV Zeedijk succesvol samengewerkt om 

een doorstart door Mooie Jongens en Hotmamahot - het team achter Dum Dum Palace - mogelijk 

te maken. De opening van Xampanyeria Centra wordt in september 2017 verwacht. 

 

Carry Dullaart (curator): “Ik ben verheugd dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het behoud 

van Centra voor de binnenstad van  Amsterdam. Toen het faillissement werd uitgesproken bleek dat het 

pand van Centra werd verbouwd. Die verbouwing gaf mij en de verhuurder ruim de tijd om een 

geschikte doorstartkandidaat te vinden. De onderneming behoefde namelijk niet door mij te worden 

voortgezet en mede vanwege berichtgeving in de media bestond voldoende interesse in een doorstart. 

Door een gedegen selectie- en biedingsprocedure zijn wij ervan overtuigd dat Mooie Jongens en 

Hotmamahot van Centra weer een succes zullen maken.” 

 

Janny Alberts (NV Zeedijk): “NV Zeedijk gelooft in de kracht van Centra als plek voor Amsterdammers in 

de toeristische binnenstad. Samen met Carry Dullaart hebben wij gezocht naar een exploitant die dát 

kan behouden. Mooie Jongens en Hotmamahot hebben met Dum Dum Palace laten zien dat zij met 

kwaliteit vanaf dag één Amsterdammers kunnen trekken. Hiske Versprille beloonde hen onlangs met 

een 9. De historie van Centra en het creatieve ondernemerschap van dit team zijn de beste ingrediënten 

om dat op de Lange Niezel waar te maken.” 

 

Laurens Nette (Dum Dum Palace): ‘’Met Xampanyeria Centra zal het roemruchte Centra nieuw leven 

worden ingeblazen. We willen ook hier een plek creëren op de Wallen waar Amsterdammers zich thuis 

voelen. Een logisch adres om af te spreken met vrienden of familie. Verwacht kleine Spaans 

georiënteerde gerechten die bedoelt zijn om te delen met je tafelgenoten. Tel daarbij op een eigen 

huiscava (‘Cava Centra’) en eerlijke prijzen, en je hebt iets bijzonders in het hartje van Amsterdam.” 

 
 

 

* * * 

 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carry Dullaart, curator (020 305 2030, 

carry.dullaart@labre.nl), Janny Alberts (020 625 8467, janny.alberts@nvzeedijk.nl) of Laurens Nette (06 

26532035, l.nette@mooiejongensbv.nl).  

 

Over Centra 

Restaurant Centra is in 1946 opgezet. Het Spaanse restaurant werd al snel een begrip onder Spaanse 

zeelui, gastarbeiders en immigranten én onder de Amsterdamse bevolking. Restaurant Centra heeft in 

de jaren verschillende eigenaars gehad, voor het laatst Centra B.V. Centra B.V. is op 19 juli 2016 door 
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de rechtbank Amsterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. C. (Carry) Dullaart van Labré 

Advocaten is door de rechtbank tot curator benoemd.  |  www.labre.nl 

 

Over NV Zeedijk 

NV Zeedijk is in 1985 door de gemeente Amsterdam en enkele banken opgericht om de verloedering 

van de Amsterdamse binnenstad te keren. NV Zeedijk doet dit door intensief beheer van 95 panden, 

met een bedrijfsruimte in de plint en daarboven woningen. Het vastgoed wordt ingezet als middel voor 

de verbetering van het woon- en werkklimaat. In meer dan 30 jaar heeft NV Zeedijk bewezen dat haar 

aanpak werkt.  |  www.nvzeedijk.nl 

 

Over Mooie Jongens en Hotmamahot Catering 

Dum Dum Palace is opgericht door Mooie Jongens (creatief technisch productiehuis) en HotMamaHot 

Catering (allround cateringbedrijf). Twee ras-Amsterdamse bedrijven, waarvan de eigenaren vroeger als 

klasgenoten de schoolbanken deelden. Vandaag de dag bieden zij de Amsterdammer unieke horeca 

ervaringen in de Oude Binnenstad. Waar bij Dum Dum Palace de Aziatische klassiekers in een nieuw 

jasje gestoken worden, zal met Xampanyeria Centra de Spaanse keuken het middelpunt zijn voor de 

liefhebbers.  |  www.dumdum.nl 


