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Restaurant Syr opent 25 juni in Utrecht 
Na een recordcampagne op het crowdfundingplatform CrowdAboutNow, weken 
van horecatraining, verbouwen, proefkoken en het menu samenstellen, is het zover. 
Restaurant Syr gaat open! Vanaf 25 juni is het pand aan de Lange Nieuwstraat 71 te 
Utrecht dé plek om de Syrische keuken met Europese twist te verkennen.  
 
Grand opening 
Op zaterdag 25 juni vindt de feestelijke opening plaats en zijn geïnteresseerden van 
harte welkom dit feestje mee te vieren. De opening begint om 14:45 uur waar 
iedereen verzamelt op het Domplein tegenover de dompoort in Utrecht en een 
feestelijke stoet om 15:00 uur richting het restaurant gaat voor de officiële opening. 
Jeroen Kreijkamp, wethouder van economische zaken in Utrecht zal deze middag 
ook aanwezig zijn.  
 
Stichting Gys 
Syr is een initiatief van Stichting Gys en is mogelijk gemaakt door meer dan 550 
investeerders en de inzet van meer dan 70 vrijwilligers. Stichting Gys is een 
platform voor duurzaam en sociaal ondernemen, en is mede opgericht door Gijs 
Werschkull, de ondernemer achter de drie bekende biologische Gys restaurants in 
Utrecht en Rotterdam.  
 
Kans voor vluchtelingen 
Na een uitvoerig inwerkprogramma met onder andere horecatrainingen en 
teambuilding staan ruim twintig horecatalenten te springen om aan de slag te gaan. 
Syr biedt onder andere betaalde arbeidsplaatsen aan vluchtelingen met een 
verblijfsstatus: in en met Syr werken ze aan hun vaardigheden, netwerk, kennis van 
de Nederlandse taal en cultuur. Zo creëert Syr een culinaire cirkel én stimuleert het 
de arbeidsparticipatie van nieuwkomers. De volledige winst komt ten goede aan een 
nog grotere groep vluchtelingen en gaat naar het startende ondernemerstraject van 
de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Tijdens dat traject worden 
verblijfsgerechtigde vluchtelingen binnen 1 jaar klaar gestoomd om een eigen 
onderneming in Nederland te starten.  
 
Syrische smaken met een Hollandse twist 
Tabouleh met rabarber, doperwtenfalafel en mosselen met kurkumasaus, eten en 
drinken bij Syr is altijd onalledaags! De gerechten zijn gemaakt om met elkaar te 
delen en worden bereid met zo veel mogelijk lokale, duurzame en biologische 
producten. Een driegangenmenu, vegetarisch of met vlees of vis kost €25,-. 
 



Syr Connect 
Restaurant Syr heeft als doel dé plek te zijn waar nieuwe en oude Utrechters elkaar 
ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Dat wil Syr mede bereiken door podium te 
bieden aan de uitwisseling van interculturele dialoog. Syr gaat daarom vanaf 27 juni 
ook van start met Syr Connect. In de zomer van 2016 zal een zestal evenementen 
worden georganiseerd, variërend van kookworkshops en debatten tot storytelling 
en open mic avonden. Syr Connect werkt voor dit programma samen met andere 
culturele organisaties en artiesten.  
 
Meer informatie 
Vanaf 26 juni is het restaurant dagelijks geopend van 11:30 uur tot 22:00 uur.  
Voor meer informatie kijk op www.restaurantsyr.nl 
Contact en/of reserveren: info@restaurantsyr.nl 
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Tijdens de opening kunnen persleden zich melden bij de perstafel in het restaurant 
voor meer informatie. 
 
Op zoek naar hogere resolutie beelden voor bijv. print? Stuur een mail naar 
info@restaurantsyr.nl met de benodigde specificaties en het doel. Wij zorgen voor 
het juiste beeldmateriaal.  
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