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Wereldwijd

op de kaart
Horeca-visionair Yossi Eliyahoo verovert gestaag de wereld met zijn
baanbrekende restaurants. Maar zijn hart ligt nog altijd op de plek
waar het begon. ‘In Amsterdam is ons DNA gevormd.’
Waar het begon

Van Londen tot Dubai

“Amsterdam betekent veel voor me. Ik heb
hier veel vrienden, mijn kinderen zitten er op
school. En in oktober 2008 openden we er
MOMO Restaurant, Bar & Lounge, het eerste
restaurant van THE ENTOURAGE GROUP. Het
idee was om iets te creëren dat Amsterdam
nog niet had. Een modern, high-end restaurant
met metropolitaanse flair. Het heeft een grote
ruimte, met een 360-graden bar en een open
keuken. Ons DNA is in MOMO gevormd.
De eerste vijf jaar was ik er dag en nacht.
We vergaderden er en we ontwikkelden nieuwe
concepten. IZAKAYA Asian Kitchen & Bar,
MR PORTER en THE DUCHESS zijn hier onder
meer ontstaan, dus deze plek zal mij altijd
na aan het hart blijven.”

“Inmiddels heeft THE ENTOURAGE GROUP
restaurants in Barcelona, München, Manchester,
Berlijn en op Ibiza. En er komen nieuwe
vestigingen aan in Londen, Milaan, Dubai en
op Mykonos. In al die restaurants zul je ons
DNA herkennen en op de kaart vind je de
spraakmakende gerechten die je van ons
gewend bent. Qua interieurdesign zie en voel
ik de locaties die ik ontwerp voordat ze echt
tot leven worden gebracht. Nieuwe locaties
worden dusdanig aangepast dat ze aansluiten
bij de lokale bevolking. Waar IZAKAYA
München sfeervol, donker en met veel hout is
ingericht, heeft IZAKAYA op Ibiza een groot
buitengedeelte, veel groen en een zwembad.”

Amsterdam, München, Barcelona,

Zien en beleven

Ibiza en IZAKAYA
“Ondanks de pandemie heeft IZAKAYA Ibiza
afgelopen jaar een geweldig zomerseizoen
gedraaid. Nu de clubs weer open zijn, verwacht
ik een veelbelovende zomer. Er bestaat geen
maandag, dinsdag of woensdag meer, mensen
willen elke dag uit! Het shared dining concept
en de unieke cocktail kaart van IZAKAYA
maken de zinderende lange zomeravonden
op Ibiza een onvergetelijke ervaring.”

Berlijn, Manchester en Ibiza, met

“Als creative concept designer bedenk ik een
compleet concept voor een restaurant, dus
het verhaal erachter, het soort keuken, de
look and feel… Daarna gaan we dat met een
team invullen. De eerste schets is van de
indeling. Ik kies altijd voor een grote, open
ruimte. Dat is de belangrijkste bouwsteen van
ons DNA, je ziet het terug in alle restaurants.
Mensen gaan uit, ze doen hun mooiste kleren
aan, dan wil je zien en gezien worden, toch?
Daarnaast wil je iets proeven wat je zelf thuis
niet kunt maken. Je komt bij ons niet even wat
eten, het is een complete uitgaansbelevenis.”

Yossi Eliyahoo is oprichter
en mede-eigenaar van
THE ENTOURAGE GROUP,
waarvoor hij de horecaconcepten
MOMO Restaurant, Bar & Lounge,
IZAKAYA Asian Kitchen & Bar,
THE BUTCHER, THE DUCHESS,
MR PORTER, SHIRKHAN, Do Not
Disturb, Toni Loco en ROLADIN
Bakery & Café bedacht. Inmiddels
heeft THE ENTOURAGE GROUP
wereldwijd diverse vestigingen in

uitbreidingen op komst.

the-entouragegroup.com.
Instagram:
@the.entourage.group
@izakaya_official
@momoamsterdam_official
@theduchess_official
@mrporter_official

‘Bij THE ENTOURAGE GROUP
kom je voor de complete beleving’

