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Yossi
‘ZONDER MIJN VROUW
ZOU IK DIT NIET KUNNEN’
Levensgenieter ‘Opgroeien in Tel
Aviv was geweldig, ik heb er allerlei
goede herinneringen aan. Samen
met mijn twee jongere broers en
vrienden bracht ik mijn vakanties
surfend en slenterend over het strand
door. We hadden de tijd van ons
leven en deden alleen waar we zin in
hadden. Die vrijheid had ik doordat ik al jong een lekker zakcentje
verdiende met een bijbaantje als
afwasser bij een restaurant. Ik was
denk ik nog maar een jaar of twaalf
toen ik daarmee begon. Langzaam
maar zeker klom ik steeds verder omhoog tot ik op een gegeven moment
zelfs een paar eigen restaurants had.
In 2002 begon ik te beseffen dat ik in
Tel Aviv niet meer kon bereiken dan
ik tot dan toe had gedaan. Londen,
daar gebeurde het. Niet veel later
emigreerde ik.’
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Zonder planning ‘Waar ik over
tien jaar verwacht te zijn? Ik heb werkelijk geen flauw idee! Ik had vroeger
nooit gedacht dat ik in Amsterdam
zou gaan wonen en ook niet dat ik
goedlopende restaurants als Momo,
Izakaya en Mr Porter zou opzetten.
Eigenlijk laat ik me bij alles in mijn
leven sturen door de mogelijkheden
die zich voordoen. Als ik in Londen bijvoorbeeld niet was voorgesteld aan mijn zakenpartner Liran
Wizman, was ik misschien wel heel
ergens anders terecht gekomen. Gelukkig is dat wel gebeurd en hadden
we ook nog eens dezelfde visie. We
wilden internationale kwaliteit, service en gastvrijheid naar Amsterdam
brengen, met open keukens, 360-graden bars en unieke signature dishes.
Ik denk dat we daarin zijn geslaagd.’

Partners in crime ‘Mijn vrouw
Stephanie heb ik leren kennen toen
ze voor mij ging werken in Londen. Naast dat we enorm klikten op
werkvlak, bleken we ook privé een
goede match. Zo goed zelfs dat we

is nu eenmaal onmogelijk om al die
samen The Entourage Group zijn
restaurants in mijn eentje te runnen.
gestart en inmiddels twaalf high-end
Eigenlijk is het juist wel fijn om me
restaurants en nightclub Mad Fox
meer te richten op de zakelijke kant.
in Nederland bezitten én daarnaast
Met die zakelijke kant gaat het trouook nog een aantal restaurants in de
wens hartstikke
rest van Europa. Mensen
goed, want The
vragen vaak of ik het niet
Naam
Entourage Group
lastig vind om samen te
staat bekend als
werken met mijn vrouw,
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een van de voormaar gek genoeg gaat
Beroep
lopers als het gaat
dat bij ons hartstikke
om hospitality.
soepel. Ik ben met name
Entrepreneur en eigenaar
Toch neem ik dat
degene die de concepvan The Entourage Groep
succes niet voor
ten bedenkt en uitvoert,
Woonplaats
lief, hoor. Iedere
maar uiteraard draait het
keer dat er een
allemaal om team-work.
Amsterdam
nieuw restaurant
Zonder Stephanie als
Burgerlijke staat
opent, sta ik te
CEO van The Entourage
shaken op mijn
Group zou ik dit alles niet
Getrouwd, vader
benen. Die spankunnen. Zij is verantEerste baan
ning vind ik fijn,
woordelijk voor alle opeik heb het nodig.
rationele facetten binnen
Afwasser in een restaurant
Daardoor blijf ik
het bedrijf.’
in Tel Aviv
scherp.’
Wapenfeit
Smart casual ‘Ik heb
absoluut affiniteit met
Niet materia‘Dat ik 9 high-end
mode, altijd gehad ook.
listisch ‘Luxe
hospitality merken heb
Zelfs als klein jongetje
heeft voor mij
gecreëerd, verspreid over
wilde ik al goed voor de
niets te maken
heel Europa’
dag komen. Ik kan me
met hoeveel iets
Lijfspreuk
herinneren dat ik daar
kost en je hoeft
veel meer mee bezig was
ook echt geen
‘Never cut corners.’
dan mijn klasgenootjes.
miljonair te zijn
Wat wel grappig is, is dat
om ‘goed’ te
ik datzelfde nu bij mijn dochtertje
leven. Natuurlijk verdien ik goed en
zie. Ze weet precies wat ze aan wil
houd ik van mooie dingen, maar ik
trekken en uiteraard ook wat absohoef echt geen horloge van tienduiluut niet, haha. Hoewel ik er graag
zenden euro’s of vier verschillende
sharp uit zie, ben ik geen suit and
auto’s. Dat eerste vind ik gewoon ontie-guy en heb ik ook niet zoveel met
nodig en nu ik in Amsterdam woon,
grote merken. Een goede jeans, een
heb ik aan een auto sowieso vrij weimooi shirt en stevige boots: smart
nig. Ik cruise veel liever rond op mijn
casual is meer mijn stijl.’
scooter! Verder geef ik mijn geld
graag uit aan vakanties en lekker uit
eten gaan met vrienden en familie.
Controlfreak ‘De controle uit hanHerinneringen zijn mij meer waard
den geven vind ik het moeilijkste wat
dan materiële zaken. Wat mij betreft
er is, ik ben een echte controlfreak.
is luxe de vrijheid om tijd te kunnen
Al moet ik toegeven dat ik er de laatdoorbrengen met degenen van wie je
ste jaren wel iets soepeler in ben gehoudt en de dingen te kunnen doen
wor-den. Dat kan ook komen doordat
die je graag zou willen doen.’
ik geen andere keuze heb, haha. Het

