
INTERVIEW

Bij maar weinig koppels vliegen zowel privé als zakelijk de 
vonken ervanaf – meet Yossi en Stephanie Juliet Eliyahoo, die 
horeca-imperium The Entourage Group oprichtten met 
restauranthits als The Butcher, Izakaya en The Duchess. 
Vorig jaar vierden ze hun spetterende bruiloft in Kroatië. 
—I N T ERV I E W  K A I R A VAN W I J K ,  F OTO G R A F I E  MOU N I R  R A J I 

Twee       zielen,
  één  zaak
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INTERVIEW

Yossi: ‘Stephanie heb ik vijftien jaar geleden 
ontmoet toen we beiden in Nottingham, ten 

noorden van Londen, studeerden. Ze viel me ge-
lijk op. Ik kwam uit Tel Aviv, zij uit het noordwes-

ten van Engeland. We werkten allebei in de horeca. 
In New York, waar ik woonde, was ik general manager 

in een high-end Italiaans restaurant; alsof je een theater 
regisseert. Het was de buzz, de actie, de verscheidenheid aan 

mensen, waardoor ik voor dit vak viel.’
Stephanie ‘Pas na drie, vier jaar lang bevriend te zijn geweest wer-

den we geliefden. We hebben onze relatie dus gebouwd op vriend-
schap – Yossi is mijn allerbeste vriend – en ik denk dat we juist daarom 

zo sterk zijn samen. Ik ben de uitvoerende van de twee. Als klein meisje 
was ik al een controlfreak, een beetje OCD (lacht). Yossi heeft het creatieve 
inzicht, ziet de droom tot leven komen, en ik zorg dat het er ook echt komt 
te stáán. Bij ons thuis struikel je over de scrapbooks, volgepend met ideeën.’
Yossi ‘Waar de inspiratie vandaan komt? Overal, ik ben een spons. Van onze 
vele reizen naar Costa Rica bijvoorbeeld, tot klassieke gangsterfilms met Al 
Pacino. Voor elke nieuwe zaak werken we met een andere ontwerper, maar 
wij zijn bij elk detail betrokken – van het tafelblad tot de eetstokjes.’
Stephanie ‘Yossi voelt ook haarfijn aan wat er nog mist in de stad. Toen 
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Met de klok 
mee: de 
interieurs van 
Mr Porter, 
Izakaya en The 
Duchess.

‘Yossi heeft 
het creatieve 
inzicht en ik 
zorg dat het er 
ook echt komt 
te staan’
–ST EPH A N I E 

we The Butcher openden, met een van de eerste 
speak-easy’s van Amsterdam, geloofde niemand 
erin. Zo’n klein burgertentje op de Albert Cuyp? 
Iedereen lachte ons uit. Maar Yossi geloofde erin 
en ging er blind voor. Nu is The Butcher, met 
zeven vestigingen, ons sterkste merk. Daarnaast 
heeft hij het bijzondere talent om twee meetings 
tegelijkertijd te kunnen houden – eentje aan de 
ene tafel, eentje aan de andere tafel. Ik zie het 
keer op keer gebeuren en niemand die het merkt.’  
Stephanie ‘Tien jaar geleden begonnen we ons 
eerste restaurant in Londen, Chino Latino. 
Daarna kwamen we naar Amsterdam om een 
nieuw avontuur aan te gaan met Momo.’ 
Yossi ‘Dat deden we samen met Liran Wizman 
(eigenaar van EHPC en partner van The En-
tourage Group, red.), die later mijn beste vriend 
werd.’
Stephanie ‘Nu wonen we in de Vondelstraat, 
maar die eerste jaren sliepen we fulltime in het 
Park Hotel. Klinkt leuk, maar thuiskomen in je 
eigen huis is pas echt luxe.’ 
Yossi ‘Vanuit Amsterdam ben je overal zó in 
Europa – het is de perfecte uitvalsbasis. Het 
was de Amsterdamse vibe, de straatjes, cultuur 
en historie waardoor we verliefd werden op deze 
plek. Onze carrière loopt bijna parallel aan hoe 
razendsnel de stad is gegroeid de afgelopen tien 
jaar. Het is veel kosmopolitischer geworden.’ 
Stephanie ‘Onze dochter groeit hier op. Ze 
spreekt Engels, Hebreeuws en Nederlands, en is 
onze kleine vertaler.’
Yossi ‘Amsterdam heeft me ook veel teruggege-
ven. Een van mijn absolute highlights was toen 
ik horecaondernemer van het jaar werd met de 
Entree Hospitality & Style Award eind 2015. Dat 
zag ik totaal niet aankomen; zo’n grote erkenning 
waaruit blijkt dat het publiek, Nederland, waar-
deert wat je doet. Als ik een concept creëer denk 
ik altijd vanuit de wensen van de lokale stedeling, 
terwijl ik hem of haar ook wil laten proeven van 
iets heel nieuws.’

Sunday roast
Yossi ‘Sommige koppels leiden twee totaal van 
elkaar gescheiden levens. Wij begrijpen elkaar 
beter, zeker op momenten van stress, omdat we 
samenwerken. Hoogtepunten, zoals de opening 
van Izakaya op Ibiza laatst, kunnen we met el-
kaar delen. Vooral onze Nederlandse clientèle 
kon niet wachten op de opening. We staan erom 
bekend party animals te zijn – juist als duo.’ (lacht) 
Stephanie ‘Als je zoveel wil klaarspelen in een 

korte tijd als wij, komt het aan op minutieus plan-
nen. Ik kan je bijna tot in detail vertellen waar we 
over drie maanden zijn. Tegelijkertijd bewaken 
we onze qualitytime. In ons huis in Nottingham, 
Engeland, zijn we vaak samen, als gezin.’
Yossi ‘Ik sta dan meestal achter de pannen. Ko-
ken is voor mij als therapie. Ik maak van alles, van 
pasta tot soep en ovenschotels, maar Stephanie is 
onovertroffen als het op Sunday roast aankomt. In 
Israël eten mensen niet om te leven, maar leven 
ze om te eten. Als mijn moeder vroeger niet tien 
verschillende potten en pannen op het vuur had 
staan met verschillende gerechtjes dan was er iets 
helemaal mis.’
Stephanie ‘Na zes jaar samen als stel, zijn we 
ook lange tijd verloofd geweest. Die periode is 
ons dierbaar. Ik raad mijn vriendinnen altijd 
aan om de verloving zo lang mogelijk te rek-
ken, want het is zo’n bijzondere tijd samen – je 
bent de zijne, maar ook weer niet.’
Yossi ‘Toen we naar Australië en Nieuw-
Zeeland gingen voor een maand, besloot ik 
haar aan het einde van de trip ten huwelijk te  
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INTERVIEW

‘Wij zijn bij 
elk detail 
betrokken 
– van het 
tafelblad tot 
de eetstokjes
–YOS S I  ’
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vragen. Het was een zonnige februarimaand, 
we bezochten verschillende wijngaarden en 
stiekem ben ik gaan rondvragen voor een bril-
jante tip. Ik kwam uit bij een relatie van een 
vriend die ons met een Jaguar naar een prachti-
ge baai reed en daar een picknick organiseerde, 
bereid en samengesteld door zijn vrouw.’ 
Stephanie ‘Ik kan me nog zo goed herinneren 
dat hij de hartvormige sandwiches erbij pakte 
en Yossi me toefluisterde: “Dat hartje was niet 
mijn idee.” (lacht) Hij is romantisch, maar ab-
soluut niet cheesy.’

Heerlijk broodjeaapverhaal
Yossi ‘Onze vrienden komen van over de hele 
wereld, dus viel de keuze op een trouwlocatie in 
het buitenland. Kroatië is een onontdekte schat. 
Ik heb veel gezien, maar toen ik hier voor het 
eerst landde was ik volledig overrompeld door de 
schoonheid. Het is er vrij primitief, maar heli-
kopters en jachten zie je er steeds vaker.’    
Stephanie ‘Game of Thrones wordt hier ook ge-
filmd. Ja, we kijken al uit naar seizoen 7.’ 
Yossi ‘Voor onze trouwerij ging het gerucht op 
het eiland dat een celebritykoppel zou gaan trou-
wen. Daardoor waren paparazzi met telelenzen 
uitgerukt om maar een glimp van onze grote dag 
op te vangen.’ 
Stephanie ‘Twee weken ervoor had Tony Blair 
met zijn vrouw in Brown Beach House over-
nacht, dus iedereen dacht dat ik zijn dochter was. 
De volgende dag ontdekten onze gasten foto’s 
van de bruiloft op de voorpagina van de Daily 
Mail. Rihanna en Jay-Z zouden erbij aanwezig 
zijn geweest. Die waren toevallig op het eiland, 
maar niet op ons trouwfeest. Natuurlijk wel een 
heerlijk broodjeaapverhaal.’ 

Magisch moment 
Yossi ‘De dj’s kwamen uit Tel Aviv en Neder-
land, alle chef-koks van onze restaurants lieten 
we invliegen, dus het eten was subliem. Elke dag 
bracht een nieuw scenario: een feest geheel in wit, 
een romantische ceremonie – met een minder 
traditionele openingsdans, geïnspireerd op onze 
favoriete zwarte komedie Pulp Fiction – en als af-
sluiter een pool party.’ 
Stephanie ‘Mijn trouwjurk heb ik samen met de 
Israëlische designer Victor Bellaish ontworpen. 
Wit, strapless, met een hoge split en in een lichte, 
ruisende stof. Voor de ceremonie had ik mouwtjes, 
daarna gingen die af. Ik had een naturelle, beachy 

look in gedachten. Soms ga je naar een bruiloft 
en herken je de bruid niet meer terug. Dat wilde 
ik niet, dus het werd natuurlijke make-up, zacht 
golvend haar en een elegante jurk.’
Yossi ‘Toen ik haar zag kon ik mijn tranen al niet 
meer wegslikken.’ 
Stephanie ‘Het allermooiste aan de hele trouwerij 
was hoeveel liefde en geluk er in de lucht hing. 
Ik liep naar beneden en iedereen was overweldigd 
door emotie. We hadden ook speciaal gewacht 
met de bruiloft tot onze vierjarige dochter Ella-
Jane mij met mijn vader naar het altaar kon be-
geleiden. Aan weerszijden stonden dorpsbewoners 
opgesteld; lachend, klappend, foto’s makend. We 
hadden ze kunnen wegsturen, maar wat maakte 
het uit. Het is een publiek strand en we zaten in 
zo’n high. Al moesten later de mensen die bikini’s 
en korte broekjes droegen wel uit de trouwfoto’s 
worden geknipt.’ 
Yossi ‘Het  was  één  groot  feest  en  daarnaast   
één heel langgerekt emotioneel moment. 
Onze vrienden en familie raken er niet over  
uitgepraat.’ —

The Entourage Group bezit Momo, The Butcher, The 
Duchess, Shirkhan, Mr Porter en de Mad Fox Club, 
de nachtclub in W Amsterdam. Restaurant Izakaya 
heeft vestigingen in Hamburg en Ibiza; Milaan 
en The Duchess Milaan volgen binnenkort. The  
Butcher zit naast op vijf locaties in Nederland ook  
in Berlijn en Ibiza. 

 ‘Het gerucht 
ging dat een 
celebritystel hier 
zou trouwen. 
Paparazzi 
klommen op 
de rotsen’
–YOS S I


