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29.46% 76

66.28% 171

4.26% 11

V1 Ik ben ...
Beantwoord: 258 Overgeslagen: 0

TOTAAL 258

Man Man 29.46% (76)29.46% (76)  Man 29.46% (76)

Vrouw Vrouw 66.28% (171)66.28% (171)  Vrouw 66.28% (171)

Genderneutraal Genderneutraal 4.26% (11)4.26% (11)  Genderneutraal 4.26% (11)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Man

Vrouw

Genderneutraal
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V2 Ik behoor tot ...
Beantwoord: 257 Overgeslagen: 1

0.39%
1

18.29%
47

29.96%
77

30.35%
78

11.67%
30

9.34%
24

 
257

 
3.63

0 - 17 0 - 17 0.39% (1)0.39% (1)  0 - 17 0.39% (1)

18 - 24 18 - 24 18.29% (47)18.29% (47)  18 - 24 18.29% (47)

25 - 30 25 - 30 29.96% (77)29.96% (77)  25 - 30 29.96% (77)
31 - 40 31 - 40 30.35% (78)30.35% (78)  31 - 40 30.35% (78)

41 - 50 41 - 50 11.67% (30)11.67% (30)  41 - 50 11.67% (30)

> 50 > 50 9.34% (24)9.34% (24)  > 50 9.34% (24)

 0 - 17 18 - 24 25 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50 TOTAAL GEWOGEN GEMIDDELDE

Leeftijdscategorie
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0.78% 2

12.79% 33

21.32% 55

59.69% 154

5.43% 14

V3 Ik ben ...
Beantwoord: 258 Overgeslagen: 0

TOTAAL 258

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

1 Bijna vegan, af en toe een ei van eigen kippen 5/29/2022 9:08 AM

2 2x per maand vegetarisch 11/11/2021 11:38 PM

3 Vegetarier/veganist 9/30/2021 5:09 PM

4 2x per maand vegetarisch 9/16/2021 8:40 AM

5 Meestal vegetarisch, een enkele keer vis of vlees 2/13/2021 2:01 PM

6 Pescetariër 1/26/2021 6:29 PM

7 tussen vegetariër en veganist in (ik eet ca. 90% plantaardig) 11/3/2020 1:29 PM

8 Ik eet overwegend plantaardig, maar eet af en toe iets dierlijks 10/29/2020 11:00 AM

9 Flexitariër en eet max 1 keer per week dierlijk voedsel 10/29/2020 10:43 AM

10 Flexinist ;) 80% vegan, verder vega 10/29/2020 10:37 AM

11 Vegetariër op weg naar veganist 10/23/2020 10:45 AM

12 Veganist, maar maak heel soms een uitzondering als ik bijv chic uit eten ga of op vakantie
geen keuze heb

10/22/2020 4:35 PM

13 Flexanist (ik eet ong.1x per maand niét plantaardig) 10/22/2020 4:05 PM

14 Flexanist (ik eet grotendeels veganistisch maar soms ook vegetarisch) 10/22/2020 2:42 PM

Omnivoor en eetOmnivoor en eet  voornamelijkvoornamelijk
  dierlijk voedseldierlijk voedsel  0.78%0.78%
  (2)(2)

  Omnivoor en eet voornamelijk
 dierlijk voedsel 0.78%
 (2)

Flexitariër en eetFlexitariër en eet  minimaalminimaal
  één keeréén keer  per weekper week
  alleenalleen  plantaardigplantaardig
  voedselvoedsel  12.79% (33)12.79% (33)

  Flexitariër en eet minimaal
 één keer per week
 alleen plantaardig
 voedsel 12.79% (33)

Vegetariër Vegetariër 21.32% (55)21.32% (55)  Vegetariër 21.32% (55)

Veganist Veganist 59.69% (154)59.69% (154)  Veganist 59.69% (154)

Overige (geefOverige (geef  naderenadere
  toelichting)toelichting)  5.43% (14)5.43% (14)
  Overige (geef nadere
 toelichting) 5.43% (14)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Omnivoor en eet voornamelijk dierlijk voedsel

Flexitariër en eet minimaal één keer per week alleen plantaardig voedsel

Vegetariër

Veganist

Overige (geef nadere toelichting)
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13.95% 36

42.64% 110

35.27% 91

5.81% 15

1.16% 3

0.00% 0

1.16% 3

V4 Hoe vaak heb je Vegan Bamboo Bar bezocht of bij ons besteld?
Beantwoord: 258 Overgeslagen: 0

TOTAAL 258

Geen enkele keer Geen enkele keer 13.95% (36)13.95% (36)  Geen enkele keer 13.95% (36)

Eén of twee keer Eén of twee keer 42.64% (110)42.64% (110)  Eén of twee keer 42.64% (110)

Eén tot drie keerEén tot drie keer  perper
  maandmaand  35.27% (91)35.27% (91)
  Eén tot drie keer per
 maand 35.27% (91)

Eén keer per week Eén keer per week 5.81% (15)5.81% (15)  Eén keer per week 5.81% (15)

Twee keer per week Twee keer per week 1.16% (3)1.16% (3)  Twee keer per week 1.16% (3)

Vaker dan drieVaker dan drie  keerkeer
  per weekper week  1.16% (3)1.16% (3)
  Vaker dan drie keer
 per week 1.16% (3)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Geen enkele keer

Eén of twee keer

Eén tot drie keer per maand

Eén keer per week

Twee keer per week

Drie keer per week

Vaker dan drie keer per week
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V5 Wat vind je van de smaak van onze gerechten?
Beantwoord: 255 Overgeslagen: 3

0.00%
0

0.39%
1

1.96%
5

19.22%
49

56.47%
144

21.96%
56

 
255

 
4.69

0.00%
0

0.39%
1

1.57%
4

25.20%
64

40.55%
103

32.28%
82

 
254

 
4.56

0.00%
0

0.00%
0

2.39%
6

16.33%
41

21.91%
55

59.36%
149

 
251

 
4.48

0.00%
0

1.59%
4

2.79%
7

13.55%
34

19.92%
50

62.15%
156

 
251

 
4.37

# OPMERKINGEN DATE

1 Heb jullie helaas te laat ontdekt! Maar het eten was fantastisch! 5/29/2022 9:08 AM

2 Alleen Too Good To Go's gehaald 5/23/2022 6:53 PM

3 Ik kende jullie niet toen jullie op Utrecht CS zaten, maar ik mis echt een plekje voor snel en
goed vegan eten, dus kom snel terug!

2/20/2022 5:43 PM

4 De warme gerechten waren echt geweldig, ik mis jullie!! 12/2/2021 12:49 AM

5 Eigenlijk was alles lekker, elke keer weer een feestje om bij/van jullie te eten 7/21/2021 7:21 PM

6 De burgers waren top (besteld & bezorgd), de broodje voor afhaal ook! Zeer schoon
restaurant :-)

6/28/2021 4:42 PM

7 Ik mis jullie eten enorm ik ben zelf woonachtig in maarssen en hier is helemaal niks
veganistisch ik hing daar graag langs op utrecht centraal om jullie heerlijke cakejes te
kopen!

6/3/2021 1:31 PM

8 Ik vond dat er wat veel saus bij de burger zat. Portie zoete aardappel was groot. Persoonlijk
ben ik iets meer van het gezonde eten.

5/8/2021 3:30 PM

9 Ik heb twee keer verschillende burgers van jullie gegeten en die bevielen allebei erg goed.
Verder helaas nog geen ervaring

4/12/2021 12:45 PM

10 ik wil graag proberen! alles ziet er goed uit. 4/11/2021 9:36 AM

11 Allerbeste saté! 4/4/2021 6:37 PM

12 Kom jullie nu net pas toevallig tegen via Google, ben helemaal enthousiast dat er eindelijk
iets geweldigs voor Vegans is in Utrecht, maar helaas heeft corona het verpest :( vind het

3/10/2021 2:15 PM

1.96%1.96%  1.96% 1.57%1.57%  1.57% 2.39%2.39%  2.39% 2.79%2.79%  2.79%

56.47%56.47%  56.47%

40.55%40.55%  40.55%

21.91%21.91%  21.91% 19.92%19.92%  19.92%21.96%21.96%  21.96%
32.28%32.28%  32.28%

59.36%59.36%  59.36% 62.15%62.15%  62.15%
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erg vervelend voor jullie!

13 Jullie vegan bar is fantastisch! 2/24/2021 2:10 PM

14 Ik was zo enthousiast over jullie onderneming, maar omdat ik zelf niet in Utrecht woon
kwamen er niet aan toe langs te komen.. eeuwig zonde! Nu lees ik iets over mede eigenaar
en houd ik mijn ogen open 

2/16/2021 9:19 PM

15 Heerlijk eten 2/13/2021 2:01 PM

16 Hoorde dat t super lekker is! 2/11/2021 1:41 PM

17 Voor jullie roze koeken zoek ik een optie hoger dan 'uitstekend'. 1/2/2021 9:44 PM

18 Zeer te spreken over jullie foodbar! Leuk concept en goed klaargemaakt eten. 12/19/2020 5:32 PM

19 De foodbar is om van te smullen! Toen ik jullie ontdekte kwam ik in 1 week wel 2 of 3 keer
langs, geweldig! Voor een student ook heel betaalbaar de kleine portie.

12/15/2020 5:30 PM

20 De menu kaart zag er zeer veel belovend uit! 12/11/2020 8:39 PM

21 Jammer dat jullie nu even weg zijn. Ik hoop dat de herstart doorkomt. Ik heb erg genoten
van de keren dat ik bij jullie besteld heb.

11/22/2020 9:08 PM

22 Burgers en Gebakjes niet gehad. De food Bar, Sushi en soep zijn ontzettend lekker bereid! 11/15/2020 7:27 PM

23 Sushi en gebak nooit gegeten, daar kan ik dus geen oordeel over geven. 11/2/2020 9:41 PM

24 Salade was ook heerlijk! 10/31/2020 1:29 PM

25 red velvet was minder maar de chocolade was echt top 10/29/2020 3:39 PM

26 Ik heb helaas nog niet de mogelijkheid gehad te komen eten. :( 10/29/2020 10:40 AM

27 Ik wilde nog steeds heel graag bij jullie komen eten. Helaas is het er door corona nog niet
van gekomen.

10/29/2020 10:37 AM

28 Gebakjes en hamburgerbroodjes waren altijd een beetje droog. 10/29/2020 10:33 AM

29 Oprecht enorme aanwinst: megalekker! Unieke smaken ook voor vegan. Zeker op Utrecht
Centraal gezien de overige ongezonde en smerige troep die daar te vinden is. Daarbij geloof
ik echt in dit concept in de stad Utrecht dat het ontmoetingspunt van NL is, zo veel vraag
naar vegan, gezond en lekker.

10/26/2020 10:14 PM

30 Saté is een topper! 10/26/2020 9:30 PM

31 Heb nog niet bij jullie gegeten maar wil dat wel graag 10/25/2020 11:44 AM

32 Het menu klonk geweldig, jammer dat ik het gemist heb 10/24/2020 11:07 AM

33 De koeken zijn vrij droog, doordat ze in de koeling liggen. Dat is zonde. 10/23/2020 4:48 PM

34 Frietjes waren ook erg lekker. 10/23/2020 3:01 PM

35 ik was onder de inruk van de zorg voor de gerechten de lieve hulp bij vragen aan het
personeel maar ook over het vertrouwen in de klanten in de manier van afrekenen.

10/23/2020 11:17 AM

36 Burgers mogen meer proteïne bevatten. Wat stevigere patties ipv zachte vulling. 10/23/2020 10:09 AM

37 Ik ben er nog niet geweest maar heb goede dingen gehoord en wilde er graag heen. Ik hoop
dat ik op het moment van schrijven niet al te laat ben maar steun sowieso het initiatief en
help jullie graag waar mogelijk.

10/23/2020 2:14 AM

38 Ik had jullie net pas ontdekt, heerlijk gegeten! 10/22/2020 11:03 PM

39 Het eten is echt heerlijk. Vooral de foodbar is geweldig: de Thaise curry, het paddestoel-
linzen gerecht en de boontjes in satésaus waren top.

10/22/2020 9:28 PM

40 De saté was heerlijk! De rest van wat ik heb gegeten matig. 10/22/2020 8:07 PM

41 Kan ik niet beoordelen , niet geweest maar wel mega enthousiast 10/22/2020 7:02 PM

42 Was graag bij jullie komen eten maar is er helaas nooit van gekomen. 10/22/2020 5:41 PM

43 Ik had jullie lekkere burgers net ontdekt afgelopen maand, had twee keer besteld en nu gaan
jullie sluiten :(

10/22/2020 4:35 PM

44 Jullie saté is goddelijk!!! 10/22/2020 3:37 PM



Vegan Bamboo Bar Nieuwe Vestiging

7 / 28

45 Frietjes ook goed! 10/22/2020 3:28 PM

46 Sushi zijn niet zo goed gerold, het valt makkelijk uit elkaar, maar de ingrediënten in de sushi
zijn echt heerlijk.

10/22/2020 3:14 PM

47 Food bar was wel lekker (sommige gerechten lekkerder dan andere) maar toen ik het
bestelde zaten meerdere gerechten bij elkaar in 1 bakje, en sommige van de smaken gingen
niet goed samen.

10/22/2020 2:42 PM

48 Broodjes waren echt super lekker en een goede prijs!!! 10/22/2020 2:18 PM
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71.83% 181

28.17% 71

V6 Op het moment kan je zelf de Food Bar salade en warme gerechten
samenstellen. Zou je ook vooraf samengestelde menu's willen bestellen?

Beantwoord: 252 Overgeslagen: 6

TOTAAL 252

# OPMERKINGEN DATE

1 Geen must hoor, maar zou wel benieuwd zijn. 9/26/2022 6:06 PM

2 Ik vind de buffet stijl juist super fijn 5/29/2022 9:08 AM

3 Het zelf samenstellen was juist het beste concept 12/2/2021 12:49 AM

4 Ja, maar alleen als aanvullende optie. Vind juist het zelf kunnen samenstellen zo’n fijne
optie.

10/30/2021 4:04 PM

5 Ik woon niet in Utrecht 9/30/2021 5:09 PM

6 Ik ben gluten en lactose vrij, en wil graag mijn eigen maaltijd samenstellen 7/21/2021 7:21 PM

7 Is leuk als er basis keuzes zijn 6/3/2021 1:31 PM

8 Ik vind het leuk zoals het nu is, gecombineerd met vooraf samengesteldee gerechten is ook
prima.

4/24/2021 6:44 PM

9 Ik hou altijd wel van ‘tips van de chef’ omdat ik zelf erg besluiteloos ben 4/12/2021 12:45 PM

10 Fijn dat je het zelf kan samenstellen 3/5/2021 7:01 PM

11 Food bar is - zoals gezegd - fantastisch, maar wellicht zijn menu’s een goede aanvulling.
“Nadeel” van de bar is, is dat alles lekker is en ik dus ook alles wil kiezen = dus alles door
elkaar....

2/24/2021 2:10 PM

12 Ik heb nooit bij jullie bestelt, heb altijd afgehaald, dus weet niet of dit al het geval was
bijbestellen. Maar bij bestellen zou het denk praktischer zijn om ook vaste menu's te
hebben, bij bestellen is het belangrijk dat het lekker simpel is. Verder vind ik het als ik
ergens ga eten of kom afhalen het wel heel fijn om het zelf samentestellen.

2/23/2021 6:41 PM

13 Ivm gluten en lactose intolerantie 2/13/2021 2:01 PM

14 verschilt per keer 2/11/2021 11:02 AM

Ja Ja 71.83% (181)71.83% (181)  Ja 71.83% (181)

Nee Nee 28.17% (71)28.17% (71)  Nee 28.17% (71)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja

Nee
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15 Ik vind het zelf kunnen pakken en dus samenstellen erg prettig omdat je kan pakken wat je
voorkeur heeft .

11/15/2020 7:27 PM

16 Ik ben niet zo'n grote eter, dus zal niet gauw voor een heel menu gaan. 11/3/2020 1:29 PM

17 Dat zou een fijne extra optie zijn, maar zelf samenstellen heeft mijn voorkeur. 11/2/2020 9:41 PM

18 Ja, als de optie om zelf samen te stellen beschikbaar blijft. 10/29/2020 5:55 PM

19 ik zal het in de toekomst echt ooit eens proberen 10/27/2020 8:34 PM

20 Ik vind het lastig zelf te kiezen maar vind vele opties wel goed. Ambivalentie, daarom laat ik
mij graag adviseren.

10/26/2020 10:14 PM

21 Liever zelf samenstellen. 10/23/2020 9:15 PM

22 Niet per se. Het fijne aan dit concept is dat je verschillende smaken bij elkaar kan doen en
je echt een smaaksensatie to go hebt.

10/23/2020 4:48 PM

23 het enige probleem is dat is lastig kan kiezen er was zoveel lekkers om te kiezen. 10/23/2020 11:17 AM

24 Eigenlijk had ik dat vooral handig gevonden toen je niet zelf kon opscheppen. Ik vond het
heel lastig zeg iets samen te stellen op basis van een menu.

10/23/2020 3:08 AM

25 Het zelf samenstellen van je bord vond ik juist de beste eigenschap van de Vegan Bamboo
Bar!

10/22/2020 9:28 PM

26 Met corona vind ik een buffet-achtige opzet niet aantrekkelijk. Ik geef de voorkeur aan een
vooraf samengesteld menu

10/22/2020 6:43 PM

27 Het zelf opscheppen en combineren voor een vaste prijs vind ik ideaal. 10/22/2020 6:24 PM

28 Ik denk dat dit lekker is, omdat velen mensen niet kunnen kiezen 10/22/2020 5:14 PM

29 Zo vind ik het prima, zelf scheppen 10/22/2020 4:47 PM

30 Niet per se 10/22/2020 2:18 PM
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0.00% 0

1.56% 4

13.23% 34

54.09% 139

20.23% 52

10.89% 28

V7 Wat vind je de prijs/kwaliteit-verhouding van onze gerechten?
Beantwoord: 257 Overgeslagen: 1

TOTAAL 257

# OPMERKINGEN DATE

1 Was wat aan de dure kant vandaar niet vaker besteld 9/5/2021 7:54 AM

2 Was wat aan de dure kant vandaar niet vaker besteld 9/5/2021 7:50 AM

3 Ik heb sinds jullie gesloten zijn zo een zin in jullie burgers 7/14/2021 4:14 PM

4 Ik vond alleen de sushi iets wat prijzig, maar dat zal ook wel aan duurdere bereidingskosten
liggen.

2/23/2021 6:41 PM

5 Een van de grootse redenen waarom we langs wouden is omdat het niet al te duur leek. Ik
ben een hele grote eter, en die liflafjes heb je dan helemaal niks aan in restaurants.

2/16/2021 9:19 PM

6 Burgers vond ik een beetje prijzig, maar de food bar was juist heel schappelijk. 1/2/2021 9:44 PM

7 Leek me goed! 12/11/2020 8:39 PM

8 Menu’s wat aan de prijzige kant 11/7/2020 9:34 AM

9 Over het algemeen goed, maar de burgers zijn echt duur 10/29/2020 10:51 AM

10 Nog nooit in de gelegenheid geweest om wat bij jullie te halen. 10/29/2020 10:43 AM

11 Ik heb vooral besteld en vind het dan wel prijzig. Maar het is het geld wel waard. Maar door
de prijs bestel ik minder vaak.

10/29/2020 10:36 AM

12 Voor de food bar vind ik de prijs-kwaliteit heel goed, voor de burgers minder 10/29/2020 10:32 AM

13 Veel en diverse keuze, complexe kennis vereist, daar betaal je voor. 10/26/2020 10:14 PM

Matig Matig 1.56% (4)1.56% (4)  Matig 1.56% (4)

Gemiddeld Gemiddeld 13.23% (34)13.23% (34)  Gemiddeld 13.23% (34)

Goed Goed 54.09% (139)54.09% (139)  Goed 54.09% (139)

Uitstekend Uitstekend 20.23% (52)20.23% (52)  Uitstekend 20.23% (52)

Weet niet Weet niet 10.89% (28)10.89% (28)  Weet niet 10.89% (28)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Slecht

Matig

Gemiddeld

Goed

Uitstekend

Weet niet
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14 Ik vind het duur, maar ook wel echt goede kwaliteit 10/26/2020 1:37 PM

15 Ik kan de prijzen niet vinden online 10/25/2020 11:44 AM

16 Voor mensen die geen vega(n) zijn is het misschien te duur. Als je als vegan op Utrecht
Centraal of Hoog Catharijne werkt is dit (naast Leon) de enige optie, dus heb je het ervoor
over.

10/23/2020 4:48 PM

17 alles zag er verzorgd, vers en fris uit en de prijs vond ik zo aantrekkelijk dat ik nog een 2e
rondje gedaan heb.

10/23/2020 11:17 AM

18 In de shop goed, bij bezorging echter ondermaats 10/23/2020 10:45 AM

19 Met de borden op het begin kon ik net wat meer opscheppen om genoeg te hebben aan een
maaltijd, met de meeneem bakjes zou ik eigenlijk 1,5 willen eten. Twee bakjes is dat weer
aardig prijzig voor een maaltijd.

10/22/2020 9:02 PM

20 Ik vind het eten heerlijk, maar het blijft streetfood achtig. Daar vind ik de prijs wat te hoog
voor

10/22/2020 9:00 PM

21 Ik vind het iet wat duur, maar ik geloof ook dat het qua vers, gezond, tijd/energie/bereiding,
duurzaam en milieubewust, de verhouding prijs kwaliteit echt wel in balans is.

10/22/2020 7:36 PM

22 Ik vind het persoonlijk niet zo erg om iets te meer te betalen gezien ik de veganistische
markt heel erg wil stimuleren, maar ik denk dat de prijzen vergeleken met fastfoodketens
(met dierlijke producten) wel heel hoog liggen dus sommige mensen in eerste instantie er
vanaf schrikken zonder te weten dat het dus wel zo ontzettend lekker is.

10/22/2020 7:22 PM

23 Burgers goed, overig iets te duur. 10/22/2020 4:31 PM

24 Het is voor mij eigenlijk te duur, maar ik heb een klein budget. Voor de kwaliteit en dat jullie
bij het station gevestigd zijn vind ik de prijzen logisch en redelijk. Als het duurder zou
worden zou ik niet meer terugkomen.

10/22/2020 2:42 PM
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0.39% 1

5.08% 13

31.64% 81

62.89% 161

V8 Hoe waarschijnlijk is het dat je onze nieuwe vestiging aan anderen
gaat aanbevelen?

Beantwoord: 256 Overgeslagen: 2

TOTAAL 256

# OPMERKINGEN DATE

1 Dat weet ik nog niet, hangt ervan af waar jullie je gaan vestigen. 5/22/2021 6:54 PM

2 Ben nog niet bij jullie geweest, maar het menu en de website zien er goed uit! 4/9/2021 4:26 PM

3 Alle mensen die ik in Utrecht ken krijgen het als tip mee :) 2/23/2021 6:41 PM

4 ik ben 2x geweest en beide keren erg lang moeten wachten. en bij thuiskomst bleek de
bestelling niet volledig in de tas te zitten en was de burger toch met kaas, terwijl we hadden
aangegeven dit niet te willen. Tot 2x toe fout gegaan. Smaak verder prima, niet bijzonder.
Raad jullie wel aan, maar geef wel mijn ervaring. Had zelf hogere verwachting, maar vindt
Waku Waku veel beter van smaak en service!

2/11/2021 11:02 AM

5 Ik raad jullie nu al aan, ondanks alles. 1/2/2021 9:44 PM

6 Aan collega’s en familie aangeraden. Vanwege Coronaperiode heeft alleen niet iedereen
jullie eten kunnen proberen.

12/19/2020 5:32 PM

7 Eten vind ik erg goed en ook voor het volle bakje waar je 10 euro voor betaalt is echt
heerlijk!

11/15/2020 7:27 PM

8 Ik had jullie gerechten al aanbevolen aan deze en gene, hopelijk kunnen ze ze in de
toekomst proeven.

11/2/2020 9:41 PM

9 Wij hebben alleen bij jullie besteld (we hebben jullie ontdekt toen de restaurants gesloten
waren)

10/29/2020 10:37 PM

10 Hangt wat van de locatie af, maar wil zeker weer komen! 10/29/2020 11:00 AM

11 100% - Vegan Bamboo Bar is de toekomst en uniek en zoveel potentie en moet echt in 10/26/2020 10:14 PM

Niet Niet 0.39% (1)0.39% (1)  Niet 0.39% (1)

RedelijkRedelijk  waarschijnlijkwaarschijnlijk
  5.08% (13)5.08% (13)
  Redelijk waarschijnlijk
 5.08% (13)

Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 31.64% (81)31.64% (81)  Zeer waarschijnlijk 31.64% (81)

Zeker Zeker 62.89% (161)62.89% (161)  Zeker 62.89% (161)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Niet

Redelijk waarschijnlijk

Zeer waarschijnlijk

Zeker
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Utrecht een plek vinden

12 Zolang de nieuwe vestiging in alle opzichten vergelijkbaar is met de huidige qua kwaliteit
smaak en prijs.

10/26/2020 1:37 PM

13 Natuurlijk ga ik dat doen! 10/25/2020 2:01 PM

14 Vooral door de attentie voor echte proteïne rijke vlees vervangers ipv zwammen als
vleesvervanger (heerlijk en geleik-ish consistentie, maar voedingswijs geen vervanger)

10/24/2020 11:07 AM

15 Twee collega’s zijn vegetariër en die heb ik zeker aangeraden om er eens heen te gaan. Zij
gaven aan het voor hen iets te duur te vinden, aangezien zij goedkopere opties kunnen
krijgen bij AH to go, Leon etc.

10/23/2020 4:48 PM

16 ik woon in brabant dus helaas voor mijzelf te ver om vaak te gaan, helaas. de onderstaande
vraag is voor mij helaas niet mogelijk maar een donatie zou altijd kunnen

10/23/2020 11:17 AM

17 Zeer zeker! 10/22/2020 9:28 PM

18 Mijn ervaring bij de vegan bamboo bar (pre-corona) was helaas erg onprettig. De tafels en
stoelen stonden veel te dicht bij elkaar waardoor het restaurant erg druk en chaotisch
voelde. Het was onduidelijk hoe je eten moest bestellen en ophalen. Alles bij elkaar een
vervelende ervaring.

10/22/2020 8:07 PM

19 Ik heb altijd heerlijk gegeten bij VBB :) 10/22/2020 7:48 PM

20 En ik zou graag meehelpen financieren van nieuwe vesting, heb daar alleen een te kleine
beurs voor, helaas. :(

10/22/2020 7:36 PM

21 Wat verschrikkelijk jammer dat jullie tijdelijk weg gaam 10/22/2020 7:19 PM

22 Heel erg zeker! Echt een topplek 10/22/2020 6:24 PM

23 Vegan Bamboo Bar heeft wat mij betreft de lat weer hoger gelegd voor vegan food in Utrecht
en omstreken.

10/22/2020 5:36 PM

24 Hopelijk komt de nieuwe vestiging op een locatie die niet alleen handig bereikbaar is met het
openbaar vervoer, maar ook met de auto!

10/22/2020 3:25 PM

25 Eindhoven? 10/22/2020 3:14 PM
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19.60% 49

2.00% 5

0.80% 2

0.00% 0

77.60% 194

V9 De banken zullen voorzichtig zijn met financiering. Om een nieuwe
vestiging te ondersteunen, ben je bereid om een lidmaatschapskaart te

kopen voor een korting op de bon, die geldig is voor de eerste 2 jaar? Zo
ja, voor hoeveel?

Beantwoord: 250 Overgeslagen: 8

TOTAAL 250

# ZO NIET, HOEVEEL WEL? DATE

 There are no responses.  

4949  49

55  5

22  2

194194  194

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

€ 150 voor 10%
korting

€ 250 voor 15%
korting

€ 500 voor 20%
korting

€ 1.000 voor
30% korting

Nee

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

€ 150 voor 10% korting

€ 250 voor 15% korting

€ 500 voor 20% korting

€ 1.000 voor 30% korting

Nee
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63.81% 164

14.01% 36

15.95% 41

3.11% 8

0.78% 2

0.00% 0

2.33% 6

V10 Zou je mede-eigenaar willen worden van een nieuw vestiging? Zo
ja, hoeveel ben je bereid om te investeren in certifcaten van aandelen

als het geschatte rendement 15% is? (Dit betekent dat je gemiddeld elk
jaar € 150 dividend ontvangt bij een inleg van € 1.000. Daarnaast geniet

je van de waardestijging van het restaurant dat bij verkoop te gelde
wordt gemaakt.)

Beantwoord: 257 Overgeslagen: 1

TOTAAL 257

# VANAF € 10.000, NAMELIJK ... DATE

1 15% rendement... Hoe dan?! 10/29/2020 6:25 PM

2 helaas is dit voor mij geen mogelijkheid 10/23/2020 11:17 AM

3 11000 10/22/2020 11:39 PM

4 Ik heb in meerdere vega(n) food startups geïnvesteerd en geloof in jullie concept. Ik hoor
graag van jullie onmogelijkheden te bespreken.

10/22/2020 7:50 PM

164164  164

3636  36

4141  41

88  8

22  2

66  6

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Nee

€ 250 - € 500

€ 500 - € 2.500

€ 2.000 - €
5.000

€ 5.000 - €
10.000

Vanaf € 10.000

Vanaf €
10.000,...

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Nee

€ 250 - € 500

€ 500 - € 2.500

€ 2.000 - € 5.000

€ 5.000 - € 10.000

Vanaf € 10.000

Vanaf € 10.000, namelijk ...
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5 Afhankelijk van de behoefte. 10/22/2020 7:12 PM

6 Ik zou graag in gesprek gaan met jullie over een mede eigenaarschap. Floris van WAKU :) 10/22/2020 3:16 PM
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43.15% 107

53.63% 133

23.39% 58

22.18% 55

7.26% 18

V11 In wat voor type vestiging zou je willen investeren?
Beantwoord: 248 Overgeslagen: 10

Totaal aantal respondenten: 248  

# OPMERKINGEN DATE

1 Ik zou misschien wel willen investeren, maar moet hier over nadenken 11/18/2021 9:02 PM

2 Kan ik niet 9/30/2021 5:09 PM

3 Ik denk dat voor alle drie de concepten er nog markt is in Utrecht. Zeker met een goed
verhaal en louter vegan eten.

6/28/2021 4:42 PM

4 Ik weet nog niet zeker of ik de nieuwe vestiging financieel wil ondersteunen. Voor mij is een
voorwaarde dat de nieuwe vestiging ook in Utrecht is (en natuurlijk vegan!).

5/22/2021 6:54 PM

5 dit heb ik in actie gezien, en vond ik erg sterk. 3/18/2021 8:51 PM

6 Wel vooral fan van jullie huidige restaurant - maar de opties van gemiddelde prijsklasse wil
ik ook wel over nadenken

2/24/2021 2:10 PM

7 Ik vond dat jullie een goed aanbod hadden 2/23/2021 6:41 PM

8 Met het ruime assortiment van de huidige kaart, en de opties die er bij verkeren zou ik in
iedere vorm het de investering waard vinden. En over het investering geld: ik ben zelf
ondernemer. Grafisch vormgever en online marketeer, ook voor mij zijn de tijden pittig-
anders had ik meer in willen leggen!

2/16/2021 9:19 PM

9 Dit restaurant was fantastisch. Woon niet in Utrecht dus een kortingskaart zal voor mij niet
lonen. Wel zou ik graag niet te ver van Utrecht centraal station weer langskomen als ik naar
of via Utrecht reis. En uiteraard mijn connecties die wel in/bij Utrecht wonen tippen.

1/31/2021 6:56 PM

107107  107

133133  133

5858  58

5555  55

1818  18

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Geen

Fastfood, lage
prijsklasse ...

Self-service
Restaurant,...

Restaurant,
gemiddelde...

Restaurant,
hogere...

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Geen

Fastfood, lage prijsklasse (€5 - €15 per maaltijd), zoals de huidige Vegan Bamboo Bar aan Stationsplein, Utrecht

Self-service Restaurant, gemiddelde prijsklasse (€ 16 - € 25 per maaltijd)

Restaurant, gemiddelde prijsklasse (€ 16 - € 25 per maaltijd)

Restaurant, hogere prijsklasse (€ 26 - € 40 per maaltijd)
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10 ik zou heel graag investeren maar mijn financiele situatie is te sterk wisselend, zou op een
ander moment wel kunnen maar niet te voorspellen. Mijn Nee bij 9 is meer een misschien

12/18/2020 6:53 PM

11 Dit past het beste bij de doelgroep (meeste vegans zijn nog jong en hebben dus niet veel
geld). Daarnaast is een goedkoop vegan alternatief juist jullie selling point

11/12/2020 3:22 PM

12 Laatste twee opties vind ik niet laagdrempelig. Vegan Bamboo Bar vond ik uniek in Utrecht. 11/2/2020 9:41 PM

13 Sorry, mn lief wil wel een bijdrage doen 10/31/2020 1:29 PM

14 Mijn voornaamste reden voor fastfood is dat ik mijn carnivore partner met geen tien paarden
een full vegan restaurant in krijg (helaas)

10/29/2020 10:43 AM

15 Ik zit nog in mijn afstudeerfase dus ik kan deze bedragen niet zomaar missen. 10/29/2020 10:36 AM

16 Nee bij de vorige vraag omdat ik een laag inkomen heb. Lage prijsklasse omdat het nu al
heel lekker en voor fastfood vrij gezond is en zo toegankelijk blijft voor iedereen.

10/26/2020 1:37 PM

17 omdat ik student ben en het niet kan veroorloven, maar anders voor een gemiddelde
prijsklasse restaurant of self-service restaurant zoals Spirit.

10/24/2020 11:07 AM

18 Afhaal/bezorgrestaurant lijkt me een slim idee: je hoeft niet op een goede plek een keuken
te hebben, zolang het maar goed bereikbaar is om te bestellen

10/23/2020 7:24 PM

19 Restaurants (en vegan) zijn er al voldoende. Juist dat snelle sprak mij erg aan. Even snel
iets halen, of daar opeten. Vooral op zo’n locatie als Utrecht Centraal wil je niet uitgebreid
uiteten gaan.

10/23/2020 4:48 PM

20 de onderste 4 opties zijn allemaal geweldig , mocht het mogelijk zijn om via een donatie te
steunen lees of hoor ik dat graag

10/23/2020 11:17 AM

21 Qredits heeft microkredieten voor sociale ondernemingen. Ik zie jullie ook op die manier. Het
rente percentage is dan wat lager.

10/23/2020 10:09 AM

22 Ik ben niet zo rijk. 10/23/2020 2:14 AM

23 Ik ben nog een student dus ik heb helaas niet veel te besteden. 10/22/2020 9:32 PM

24 Niet al te duur zodat het betaalbaar en dus toegankelijk blijft voor een zo groot mogelijke
groep. Desnoods een combinatie van bovengenoemde ideeën.

10/22/2020 7:48 PM

25 Ik ben nog student dus ik kan mij dit alleen nu nog niet veroorloven. 10/22/2020 7:22 PM

26 Als ik het geld had, zou ik zeker investeren. Ik hoop echt dat anderen jullie kunnen helpen ♥ 10/22/2020 5:47 PM

27 Liefst wel de eerste 10/22/2020 4:47 PM

28 Het is wel van afhankelijk wanneer die investering zou plaatsvinden, aangezien ik zelf in de
horeca werk en momenteel geen werk heb.

10/22/2020 4:35 PM

29 Zolang het 100% vegan is! 10/22/2020 4:05 PM
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V13 Heb je ideeën of suggesties over het eten, hoe wij nieuwe gasten
kunnen aantrekken, een interessante locatie voor een nieuw restaurant

of interessante financieringsvormen?
Beantwoord: 88 Overgeslagen: 170

# REACTIES DATE

1 Nee, maar ik kijk er naar uit om de nieuwe vestiging te bezoeken! 7/6/2022 8:20 PM

2 Meer zelf service warme gerechten, zoals Spirit in Amsterdam / Rotterdam (maar dan iets
betaalbaarder zoals jullie hadden). Qua branding zou ik persoonlijk ook iets informeler zijn,
ook met het communiceren naar klanten toe. ‘U’ hoeft niet. Wat wellicht ook een gat in de
markt is is de focus op low carb of low calorie leggen voor bepaalde gerechten. Ik voorspel
dat daar na de lockdowns wel behoefte aan is. :’)

12/2/2021 12:49 AM

3 Voorstraat, hier zitten al meerdere restaurants en afhaalpunten met ook veganistische
producten op het menu. Hier kun je een sterk vegan blok vormen, Of de straat langs de
bijenkorf r paardenveld.

11/18/2021 9:02 PM

4 Geef niet op, in de wereld hebben we juiste zulke restaurants als jullie nodig! 11/11/2021 11:38 PM

5 Goede vraag! Altijd je bezoekers mee laten denken :) Daar ben ik als User Experience
Designer altijd voor. Ik zou als UX designer verschillende dingen proberen, onderzoeken en
testen als een customer journey, verschillende manieren van marketing en manieren om de
bezoeker te laten participeren in het concept. Jullie hebben een uitstekend concept dat
inspeelt op huidige behoeften, desde interessanter om te onderzoeken waarom het
schijnbaar nog niet genoeg aanslaat. Benader mij vooral als dit jouw interesse wekt +316 24
27 87 17 - Hartelijke groeten, Lorette Bessem

11/2/2021 1:55 PM

6 Op het moment niet, ik hoop gewoon HEEL erg dat het jullie lukt om terug te komen. En
aanvullend: ik zou me wel kunnen voorstellen dat ik bij zou dragen aan een crowdfunding.
Maar het bedrag kan alleen naar de draagkracht die ik dan heb, vandaar dat ik hierboven
steeds ‘nee’ heb ingevuld bij de ‘financiële’ vragen.

10/30/2021 4:04 PM

7 in de oude stad zijn er al verschillende vegetarische opties beschikbaar. misschien een
betere en goedkopere locatie is buiten de oude stad, bijvoorbeeld Rotsoord. ook zijn de
studenten die daar wonen een goede doelgroep.

9/5/2021 7:54 AM

8 Plz kom snel terug, jullie worden gemist. Wij komen uit Hilversum, speciaal voor jullie
heerlijke eten rijden we naar utrecht

7/21/2021 7:21 PM

9 hetzelfde blijven als jullie waren. Was een perfect concept en een perfecte locatie. Nieuwe
locatie dus hopelijk in ieder gevel in de buurt van het station.

7/4/2021 7:22 AM

10 Meer reclame maken op het station proeverij aanbieden op station mensen te laten proeven. 6/3/2021 1:31 PM

11 Lokale producten Uitgebreider biologische producten Minder verpakking 5/8/2021 3:30 PM

12 -- 4/29/2021 2:44 PM

13 -- 4/29/2021 12:48 PM

14 Ik denk dat het stationsplein een briljante locatie is, daar komen veel reizigers én mensen
die het centrum bezoeken. Een plek in Hoog Catharijne zelf zou ook mooi zijn. Misschien
kunnen jullie contact leggen met Pink! Utrecht of de Vegan Studentenvereniging of zij
ideeën hebben voor een actie om financiering op te halen. Zij hebben sowieso leden die
gebaat zijn bij een extra Vegan plekje in de stad :) Succes! Misschien is anders ook een
food truck op het stationsplein een idee om mee te beginnen?

4/24/2021 6:44 PM

15 Vegan bamboo bar was qua eten en personeel perfect! Alles was heerlijk en het personeel
was heel erg vriendelijk. Echter, de aankleding van de vbb was niet echt om over naar huis
te schrijven. Dit kon echt veel beter, veel aantrekkelijker zodat er meer klanten kon worden
getrokken. Nu was het erg sober en niet representatief voor vegan food. Zonde, want het
eten was echt van zeer goede kwaliteit.

4/22/2021 5:04 PM

16 geen idee maar ik wil nog graag eens komen!! 4/11/2021 9:36 AM

17 Wens jullie echt heel veel succes en sterkte toe, hoop jullie snel weer ergens in Utrecht te 3/10/2021 2:15 PM
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treffen! :)

18 Ik woon in Amsterdam het zou fantastisch zijn als jullie daar een restaurant openen. 3/5/2021 7:01 PM

19 Van uit mijn achtergond heb ik zeker wat ideeën over hoe je nieuwe gasten en interessante
plekken/ regio’s kan lokken. Ik zou het leuk vinden om is te sparren!

2/16/2021 9:19 PM

20 Miss een plek waar je goed kunt parkeren en anders idd een plek waar veel mensen komen
zoals op het station waar jullie zaten.. please kom weer terug, ik mis het eten zo, en jullie
zijn alrijd zeer gastvrij!!

2/13/2021 2:01 PM

21 locatie was prima, tijd was gewoon slecht. 2/11/2021 11:02 AM

22 Zou het zo niet weten, maar was toen ik er at heel druk. En dat na een paar weken open te
zijn. Dus klandizie lijkt me geen probleem. Succes! Zal zeker komen en verder vertellen
wanneer weer open is. Zeker wanneer niet te ver van station. Want lokatie was op zich echt
ideaal.

1/31/2021 6:56 PM

23 Mijn vriendin gaf als tip dat jullie misschien contact kunnen opnemen met dit
investeeringsbedrijf: https://www.boeg.eu/ Succes!

1/2/2021 9:44 PM

24 jullie eten is te gek, gevarieerd ook. de formule van het bestellen en ter plekke opeten of
samenstellen is nog wat onwennig of onduidelijk als je binnenkomt/kwam, liep niet heel
logisch. In oost, Burgemeester Reigerstraat zijn lege panden, wel een dure buurt maar denk
veel animo voor. Hebben jullie ook al een funding via crowdaboutnow.nl ? ook een goed
platform. en probeer vegan influencers via bv instagram @plantbased_dennis bv, of die wat
willen promoten of campaignen.

12/18/2020 6:53 PM

25 Het nieuwe restaurant leuker aankleden 12/7/2020 9:47 AM

26 Acties via sociale media 11/30/2020 12:35 PM

27 Acties via sociale media 11/30/2020 12:34 PM

28 Please consider returning to Stationsplein after the virus has died down. The location was
perfect and you have allready proofed that the concept works in that area.

11/17/2020 8:56 AM

29 Ik denk dat de locatie goed kan werken als het station weer in volle gang fungeert,
misschien iets meer aan het looppad van de reizigers? Ik zou meer promotie maken voor
inwoners van de stad. Het is namelijk vers (gezond), lekker gekruid en veganistisch eten!
Vele mensen zitten in transitie naar het veganisme dus ik denk dat jullie concept zeker kan
gaan aanslaan! Keep up and start again!!

11/15/2020 7:27 PM

30 Ik zou de focus verder verleggen naar de avond: eten maar ook gezellig een drankje doen
op dé vegan locatie van Utrecht. Dat betekent het zit-gedeelte prettiger maken en het ook
aantrekkelijk maken voor mensen om er even te gaan zitten voor een drankje, het kunnen
aanbieden van vegan snacks en borrelhapjes en bijvoorbeeld bordspellen hebben zodat
mensen een "avondje naar de vegan bamboo bar gaan"

11/12/2020 3:22 PM

31 Meer in de stad, menu’s iets goedkoper.. verder vooral zo blijven! 11/7/2020 9:34 AM

32 We vonden het heerlijk eten altijd. Helaas gaan wij door de crisis verhuizen uit Utrecht, dus
zullen we jullie niet (vaak) meer meemaken. Succes in de toekomst!

11/3/2020 5:14 PM

33 Aan de locatie op het station kleven zowel voor- als nadelen. Voor mij als niet treinreiziger
vond ik het gedoe om mijn fiets te parkeren en naar het restaurant te lopen.

11/2/2020 9:41 PM

34 Wat ik miste bij het vorige restaurant was aardig en vriendelijk personeel. Ik vond ze nu heel
vaak niet behulpzaam. Als ik jullie had kunnen helpen qua mede eigenaar had ik het gedaan
ik ben helaas net afgestudeerd en heb weinig vermogen. Maar ik hoop dat jullie terug komen
want jullie eten was heerlijk!

10/30/2020 8:33 AM

35 Ons huishouden vind het heel jammer dat we jullie pas tijdens de corona crisis hebben
ontdekt (en dat jullie nu helaas gaan sluiten), is er geen mogelijkheid dat jullie enkel aan
bezorgmaaltijden doen?

10/29/2020 10:37 PM

36 In Zuilen svp 😜 10/29/2020 6:25 PM

37 / 10/29/2020 12:00 PM

38 Vegafit wordt niet meer in Nederlandse supermarkten verkocht, misschien dat jullie voor de
horeca hier wel gebruik van kunnen maken? Denk aan balletjes/nuggets voor erbij, evt zelfs
als meeneemverpakkingen om thuis te bereiden.

10/29/2020 10:49 AM

39 Is het mogelijk dat jullie herbruikbare bakjes hebben bij een herstart? Ik probeer waar
mogelijk te hergebruiken, maar helaas kan dat bijna nooit met verpakkingen van afhaaleten.

10/29/2020 10:43 AM
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40 Ga in overleg met Triodos Bank ! 10/29/2020 10:37 AM

41 Indien je een lager bedrag (zoals 50) kan inleggen voor korting/extra's zou ik wel interesse
hebben. De locatie op het station is enerzijds handig voor mensen die daar moeten zijn,
maar het is geen uitnodigende plek om er speciaal voor heen te gaan.

10/29/2020 10:36 AM

42 Een andere naam. Mensen willen het gelijk niet meer proberen als er vegan in de naam zit,
of als ze het woord vegan horen. Alleen ergens klein vermelden dat het plantaardig is voor
de veganisten. Met de smaak worden ze wel overtuigd!

10/29/2020 10:33 AM

43 Als Utrecht niet lukt dan is Nieuwegein ook een leuke plek :-) 10/28/2020 12:21 PM

44 Omdat ik zelf krap bij kas zit kan ik niet mee financieren helaas... Nieuwe gasten
aantrekken kost tijd en Utrecht CS was perfecte locatie. Maar gezien de uniciteit van Vegan
Bamboo Bar zie ik echt wel meer locaties in Utrecht goed werken zolang het centraal is.
Wellicht naam veranderen en Vegan weglaten, dat wekt bij mensen iets op wat het niet
direct is voor de ‘twijfelaars’. Het is een foodbar met megalekker eten. En ohja, vegan.
Oftewel de future.

10/26/2020 10:14 PM

45 Cereolvilla bij de Cereolfabriek 10/26/2020 9:30 PM

46 Veel succes! 10/25/2020 11:44 AM

47 Ik ben zelf Vegan en woon in Den Bosch. Mijn plan was -gedwarsboomd door corona- om
regelmatig wat te halen bij de VBB nabij het station als een uitje. Helaas niet doorgegaan.
Wat ik merk is dat er enooorm weinig vegan te krijgen is op bestelling. In Den Bosch zijn er
een maar een paar restaurants (nu met lockdown iets meer) die iets van vegan bezorgen.
Verder kan ik "wat" bestellen bij Crisp, Ohmyguts, VeganMasters en dan houdt het wel een
beetje op. Ook op vakantie in Nederland lopen we tegen hetzelfde aan. Ik zou supergraag
meer thuisbezorgd vegan willen kunnen bestellen, zeker in niet grote-stads gebieden.
Amsterdam en Utrecht hebben genoeg, Rotterdam en Tilburg okayish, daarna wordt t al
karig.

10/25/2020 10:44 AM

48 Zo zonde! :( Helaas geen goede ideeën. Hopelijk kunnen jullie op een betere plek in Utrecht
snel een nieuwe doorstart maken.

10/24/2020 11:23 AM

49 op een boot zou tof zijn, samenwerken met boeren, zorgen dat als jullie winst maken dat er
een goed doel aan geconnect is zodat als mensen kiezen bij jullie te eten ze ook iets voor
het goede doel doen, bijvoorbeeld. Geweldig dat jullie neleman wijn verkopen!

10/24/2020 11:07 AM

50 Haal het woord 'Vegan' weg uit jullie naam. Een restaurant dat vlees serveert zou zich ook
niet "De vlees Bamboo bar" noemen. Maak van vegan de norm door het als
vanzelfsprekend te beschouwen en het niet te (hoeven) benoemen. Plus; de veganist weet
snel genoeg wanneer een restaurant vegan is. Maar de carnist laat zich weerhouden want
denkt dat hij/zij het niet lekker gaat vinden. Het fantastische menu van De Bamboo Bar is
meer dan goed genoeg om mensen aan te trekken. Kom snel terug!! ♡

10/24/2020 10:11 AM

51 Ik zou voor een andere indeling gaan. Bijvoorbeeld een lange bar met alle
gerechten/producten, zodat er meteen een overzicht is. Door deze ronde tafel was het soms
wat onoverzichtelijk. Het betaalsysteem werkte ook erg onhandig. Het waren veel stappen
die je moest zetten en werd er áltijd een bon geprint. Ik zou qua locatie meer de binnenstad
in gaan. Er zijn daar veel mensen die werken en er is veel doorloop. Voordat ik ga
investeren zou ik goed willen weten wat de plannen zijn, aangezien ik het nu soms ook niet
helemaal eens was met de manier van werken bij VBB. Ik heb ooit 10 minuten moeten
wachten op de bereiding van 1 broodje. Daarnaast waren er in het begin veel lege pannen en
stond de balie erg vol met spullen (bakjes, lepels, bekers etc.).

10/23/2020 4:48 PM

52 Ik zou ipv de kortingskaart liever een stempelkaart krijgen waarmee je kan sparen voor
bijvoorbeeld korting op je bestelling of gratis frietjes bij je bestelling. Verder super jammer
dat jullie moeten sluiten. Ik heb jullie pas net ontdekt en ben groot fan.

10/23/2020 3:01 PM

53 Ik zou zelf heel blij worden van croissants! Gewone croissants zou al geweldig zijn, maar
met vegan kaas waarschijnlijk nog beter (: Succes met jullie nieuwe vestiging! Jullie eten is
heerlijk (:

10/23/2020 12:26 PM

54 Meer volkoren zou ik fijn vinden. Verder ben ik een sporter en zou graag vegan maaltijden
eten die bij mijn leefstijl passen, zoals voldoende eiwitten, micornutriënten en koolhydraten.

10/23/2020 11:18 AM

55 inkoop ingrediënten eventueel door donaties plaatselijke hobby-tuinierders /permacutuur
enz. nieuwe gasten ? mond op mond werkt het best en kost niets.

10/23/2020 11:17 AM

56 Rivierenbuurt mist nog wel wat! :) 10/23/2020 10:45 AM

57 Graag ook biologisch 10/23/2020 10:09 AM
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58 Nee 10/23/2020 3:08 AM

59 Geen idee of er ooit een Kickstarter is gemaakt voor een restaurant en of het überhaupt
kan, maar mits de opzet goed gecommuniceerd worden zou het nog wel eens kunnen
verbazen hoeveel mensen bereid zijn om iets bij te dragen aan een initiatief als dit. En veel
meer mensen zijn bereid vijf euro te doneren dan honderdvijftig, terwijl de mensen die wel
honderdvijftig euro willen doneren met crowdfunding en stretch goals óók meepakt. Zoek op
Amanda Palmer, The Art of Asking. Wie weet?

10/23/2020 2:14 AM

60 Meer focussen op jullie sushi! 10/23/2020 1:36 AM

61 Utrecht centraal was wel ideaal voor toeristen die een vegan restaurant zoeken. Daar komen
ze direct terecht.

10/23/2020 1:07 AM

62 Ik woon zelf in Leiden, maar elke keer dat ik in Utrecht kwam ben ik langs geweest, drie
keer. Ik hou van het buffet systeem, in Brazilië waar ik lange tijd gewoond heb is het heel
gebruikelijk om bij een buffet te eten en dan af te wegen en te betalen. Superleuk dat jullie
dat ook deden en ook nog vegan. Ik heb niet de financiële middelen te investeren maar
hoop jullie terug te zien. Succes en sterkte

10/22/2020 11:59 PM

63 Echt heel jammer de gemiste kans met Corona. Hopelijk een tweede kans in centrum
Utrecht.

10/22/2020 10:28 PM

64 Het concept is helemaal top: heerlijk eten van een zelf-service foodbar en een scala aan
vegan burgers. Vooral het buffetconcept vind ik waardevol en is waarom ik er heen zou gaan
en terug zou keren. Een suggestie voor een volgende locatie is om het sfeervoller te
maken. De nogal kille sfeer door de plastic stoelen, felle lampen en minimalistische indeling
is de enige reden waarom ik er niet met mensen zou gaan zitten om 'gezellig' te eten. Ik zou
zeggen, kijk af bij Spirit in Rotterdam of Amsterdam. ;) Oh ja, en blijf alsjeblief wel in
Utrecht, want daar woon ik. Een interessante en laagdrempelige (doch zeer bescheiden..)
financieringsvorm is een beurs van de Awesome Foundation, categorie 'Vegan':
https://www.awesomefoundation.org/en/chapters/vegan Of een grant van ProVeg:
https://proveggrants.org

10/22/2020 9:28 PM

65 Porties eerlijk houden. Burgers zijn groot en goed gevuld, sushi was erg wisselend en som
heeeele kleine stukjes gesneden

10/22/2020 9:14 PM

66 Misschien kunnen jullie de Triodosbank vragen voor een financiering? Zij investeren in
duurzame initiatieven. Omdat je vooraf je eten betaald geef ik eigenlijk nooit fooi zoals bij
een ander restaurant, misschien kunnen jullie hier iets mee doen?

10/22/2020 9:02 PM

67 Veel succes allemaal, hopelijk tot snel weer 10/22/2020 9:00 PM

68 Het eten was heerlijk, maar het persoon achter de toonbank sprak geen Nederlands en liet
na om me uit zichzelf te begeleiden, terwijl ik flinke tijd nodig had om het concept te
begrijpen en ik de enige klant was. Selectie en instructie personeel kan dus beter.

10/22/2020 8:15 PM

69 Kookworkshops organiseren 10/22/2020 7:48 PM

70 Ik woon in Amsterdam en werk in Utrecht en vond het echt perfect voor onderweg.
Assortiment met sushi en gebakjes en gezond eten ook top. Vrij hoge prijzen maar die
werden goedgemaakt door de locatie. Ik ben al sinds maart thuis en sindsdien nog maar 2x
geweest

10/22/2020 7:28 PM

71 Gezien jullie concept, zou ik zorgen dat er een locatie gekozen wordt in het centrum (zoals
dichtbij een hema) waar veel mensen sowieso rondlopen en jullie niet afhankelijk zijn van
OV. Daarnaast kijken of het iets goedkoper kan (met name de burgers) en nog wat extra
aandacht steken in de sfeer van het zitgedeelte. Vooral een mooi terras is vrij essentieel
voor hoeveel mensen komen eten met mooi weer en de algehele uitstraling van buitenaf
bepaald ook of mensen naar binnen lopen. De sushi was de laatste weken btw echt flink
opgeknapt en daarmee ook veel lekkerder, goede zet! Ik wens jullie echt het allerbeste en
hopelijk komt er snel een nieuwe locatie. Jullie hebben echt zulke pech gehad qua timing
met corona. Ik weet dat heel veel mensen het echt heel erg vinden dat het zo gegaan is
voor jullie en het heel erg balen vinden dat ze nu niet zo makkelijk ergens wat kunnen
afhalen. Hopelijk tot snel!

10/22/2020 7:22 PM

72 Helaas kan ik jullie niet verder helpen. Kom wel graag weer eten! 10/22/2020 7:19 PM

73 Probeer alsjeblieft de doorstart te maken, ik raad jullie sowieso aan! 10/22/2020 7:17 PM

74 Goede avond allemaal, Wij hebben nog nooit bij jullie gegeten maar het concept spreekt mij
en mijn partner aan. Mocht er een grotere investeringen behoefte zijn en duidelijke herstart
plannen voor een herstart dan kom ik graag met jullie in gesprek. Geniet van jullie avond en
wij horen graag van jullie. Met vriendelijke groet, Jeroen en Meral Tokmetzis 0651798384

10/22/2020 7:12 PM
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75 Het restaurant sfeervoller/gezelliger maken zodat je er (als t weer mag) ook echt leuk wil
gaan zitten.

10/22/2020 5:47 PM

76 Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat ik jullie ga missen en hoop dat de doorstart gaat
lukken!

10/22/2020 5:28 PM

77 Ik denk hier nog over na.... voor nu boxen voor afhaal of bezorging tijdens Corona naast
maaltijden bestellen. Dus een dessert box, een sushi box een burger box, salade box etc.
Dat werkt snel denk ik voor mensen dat ze niet zo hoeven na te denken of al te veel te
doen, maar wel kunnen steunen. Ik heb zelf ook niet veel om te steunen maar een bon met
5x iets zou voor mij behapbaar zijn dan meteen € 150 bijvoorbeeld.

10/22/2020 5:14 PM

78 Blijf alsjeblieft wel in Utrecht. Misschien Amsterdamsestraatweg? 10/22/2020 4:47 PM

79 Kookworkshops 10/22/2020 4:45 PM

80 Heel erg jammer dat jullie een pauze moeten nemen maar ik kijk nu al uit naar het nieuwe
restaurant! Heel veel succes!!

10/22/2020 4:42 PM

81 Nee, maar ik wens jullie heel veel succes en hopelijk kan ik snel een nieuwe vestiging
bezoeken! <3

10/22/2020 4:13 PM

82 Jullie zijn een fantastisch restaurant, hele vriendelijke bediening, uitstekend eten. Wellicht
een beetje prijzig. Ik denk dat als het restaurant meer in het zicht had gezeten (op de plek
van 5 guys bijv., of eazie), had het 2x zo goed gelopen.

10/22/2020 3:54 PM

83 Vaker het eten van de food bar veranderen 10/22/2020 3:43 PM

84 Ik hoop alleen maar enorm dat jullie op een centrale plek in Utrecht terug zullen komen, het
was nu zo enorm handig om onderweg met de trein even een tussenstop te maken bij
jullie... En blijf veel tofu in jullie gerechten gebruiken want die was heerlijk!!

10/22/2020 3:37 PM

85 Jullie locatie was echt perfect. Als ik jullie was zou ik een kleiner pand huren om
bezorgingen te gaan doen waar geen klant contact nodig is. Of bijvoorbeeld maar een aantal
dagen van de week geopend. Maar daar zullen jullie zelf ook wel over na hebben gedacht. Ik
zie graag jullie heropening tegemoet

10/22/2020 2:57 PM

86 Ik vond jullie eten en concept fantastisch, maar de inrichting en het interieur wat zakelijk en
kil overkomen. Een beetje als een bedrijfskantine. Wat jammer is gezien het fantastische
eten dat jullie aanbieden. Denk dat op dit punt nog wat winst te behalen. Het wat gezelliger
maken. Daarnaast actief zijn en blijven op social media, elke dag delen wat je te bieden
hebt en dat persoonlijk houden. Veel succes en hopelijk tot gauw.

10/22/2020 2:26 PM

87 Up that insta game! Daar valt heel veel leuks mee te doen. Van klantcontact moet je het
hebben!

10/22/2020 2:22 PM

88 De sfeer verbeteren van de zitplekken 10/22/2020 2:18 PM
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38.8% 47

52.9% 64

8.3% 10

V1 I am ...
Beantwoord: 121 Overgeslagen: 1

TOTAAL 121

Man Man 38.8% (47)38.8% (47)  Man 38.8% (47)

Woman Woman 52.9% (64)52.9% (64)  Woman 52.9% (64)

Gender neutral Gender neutral 8.3% (10)8.3% (10)  Gender neutral 8.3% (10)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Man

Woman

Gender neutral
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V2 I belong to ...
Beantwoord: 122 Overgeslagen: 0

1.6%
2

18.0%
22

38.5%
47

27.9%
34

11.5%
14

2.5%
3

 
122

 
3.37

0 - 17 0 - 17 1.6% (2)1.6% (2)  0 - 17 1.6% (2)

18 - 24 18 - 24 18.0% (22)18.0% (22)  18 - 24 18.0% (22)

25 - 30 25 - 30 38.5% (47)38.5% (47)  25 - 30 38.5% (47)

31 - 40 31 - 40 27.9% (34)27.9% (34)  31 - 40 27.9% (34)

41 - 50 41 - 50 11.5% (14)11.5% (14)  41 - 50 11.5% (14)

> 50 > 50 2.5% (3)2.5% (3)  > 50 2.5% (3)

 0 - 17 18 - 24 25 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50 TOTAAL GEWOGEN GEMIDDELDE

Age category
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0.8% 1

18.0% 22

27.0% 33

50.8% 62

3.3% 4

V3 I am ...
Beantwoord: 122 Overgeslagen: 0

TOTAAL 122

# OTHER DATE

1 95% vegan, 5% vegetarian 1/8/2021 4:33 PM

2 vegetarian without eggs ,I am good with cheese , curd and milk 11/20/2020 7:39 PM

3 Vegetarian, eating vegan at least two times a week 10/28/2020 9:41 PM

4 Vegetarian transitioning to vegan. 10/22/2020 5:44 PM

Omnivore eatingOmnivore eating  mainlymainly
  animal-basedanimal-based  foodsfoods  0.8%0.8%
  (1)(1)

  Omnivore eating mainly
 animal-based foods 0.8%
 (1)

Flexitarian eatingFlexitarian eating  atat
  least once aleast once a  weekweek
  entirelyentirely  plant-basedplant-based  18.0%18.0%
  (22)(22)

  Flexitarian eating at
 least once a week
 entirely plant-based 18.0%
 (22)

Vegetarian Vegetarian 27.0% (33)27.0% (33)  Vegetarian 27.0% (33)

Vegan Vegan 50.8% (62)50.8% (62)  Vegan 50.8% (62)

Other Other 3.3% (4)3.3% (4)  Other 3.3% (4)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Omnivore eating mainly animal-based foods

Flexitarian eating at least once a week entirely plant-based

Vegetarian

Vegan

Other
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7.4% 9

52.5% 64

27.0% 33

9.0% 11

4.1% 5

0.0% 0

0.0% 0

V4 How often have you visited Vegan Bamboo Bar or ordered with us?
Beantwoord: 122 Overgeslagen: 0

TOTAAL 122

None None 7.4% (9)7.4% (9)  None 7.4% (9)

Once, twice or aOnce, twice or a  fewfew
  timestimes  52.5% (64)52.5% (64)
  Once, twice or a few
 times 52.5% (64)

A couple of timesA couple of times  perper
  monthmonth  27.0% (33)27.0% (33)
  A couple of times per
 month 27.0% (33)

Once a week Once a week 9.0% (11)9.0% (11)  Once a week 9.0% (11)

Twice a week Twice a week 4.1% (5)4.1% (5)  Twice a week 4.1% (5)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

None

Once, twice or a few times

A couple of times per month

Once a week

Twice a week

Three times a week

More than three times a week
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V5 How do you like the taste of our dishes?
Beantwoord: 121 Overgeslagen: 1

0.0%
0

0.0%
0

3.3%
4

20.7%
25

59.5%
72

16.5%
20

 
121

 
4.67

0.0%
0

2.5%
3

3.3%
4

22.3%
27

52.1%
63

19.8%
24

 
121

 
4.55

0.0%
0

2.5%
3

2.5%
3

14.9%
18

28.1%
34

52.1%
63

 
121

 
4.43

0.0%
0

2.5%
3

2.5%
3

14.0%
17

19.0%
23

62.0%
75

 
121

 
4.30

# REMARKS DATE

1 Really loved the concept! I want to visit Vegan Bamboo Bar more often :) 3/17/2022 3:23 PM

2 I wish you could return, with a zero waste-bring your own tupperware model. 7/4/2021 1:41 PM

3 So sorry to see you gone! Due to Corona I hardly visited Utrecht (I live in Driebergen).
Wanted a burger today!

5/1/2021 10:47 AM

4 Love the kip satay, teryaki burger, beyond burger 12/10/2020 4:45 PM

5 would like to try one 11/20/2020 7:39 PM

6 I absolutely adored the food you served! Every time I didn’t feel like cooking or when I just
craved your salads, sushi or burgers I stopped by to get some. Always delicious and such
good quality

11/19/2020 5:41 PM

7 Best vegan/veggie sushi I ever tasted! 11/19/2020 5:07 PM

8 Your food is so so good I can't live without it please come back :'( also 😊  😊  all the best! 11/4/2020 7:43 PM

9 Burgers & fries are our absolute favourite and largely the reason for not seriously exploring
your other dishes more :)

10/29/2020 9:06 PM

10 Haven't had a chance to visit you guys yet. Hopefully on the new location I will soon 10/26/2020 1:57 PM

11 I have not yet tasted the sushi and the cakes. 10/25/2020 1:10 PM

12 Op werk werd voedsel besteld, ik had niet door dat de burger vegan was tot het moment dat
ik vroeg waar ze toch die heerlijk burger vandaag hadden :)

10/23/2020 5:12 PM

13 Loved them all! 10/23/2020 3:25 PM

33  3 33  3 33  344  4 44  4 33  3 33  3

2525  25 2727  27
1818  18 1717  17
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14 We ordered around 6 times and were always very happy with everything. For the sushi,
some more options like crunchy or so would be great, but taste of all the food was very
good. I especially liked that everything was fresh and kinda healthy and that you didn't have
to read through what contains animal products and what not.

10/23/2020 12:37 PM

15 Great quality food, #1 choice when ordering online 10/23/2020 12:32 PM

16 When i ordered a velvet cupcake a few months ago it was very sugary and dried out. I
would appreaciate if you would bake with natural sugars/sweeteners like dates.

10/23/2020 10:10 AM

17 We have tried ALL your burgers and they were ALL exceptional. The best vegan place in
town (and I work for another vegan establishment in Utrecht.... 😉)

10/22/2020 8:16 PM

18 Please have the same selection of vegan sushi, they were amazing!! 10/22/2020 3:58 PM
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78.7% 96

21.3% 26

V6 At the moment, you can mix and match your own Food Bar dishes.
Would you also order fixed menus?

Beantwoord: 122 Overgeslagen: 0

TOTAAL 122

# REMARKS DATE

1 Please open again, I really mis your burgers :) 4/14/2021 5:02 PM

2 I really like the idea of putting together my own menu/meal with the things that I like, and
that was already possible. Fixed menu's would not add anything for me, personally.

3/30/2021 4:56 PM

3 I would wish for a selection of bread for the burgers. 1/7/2021 11:55 AM

4 But don’t get rid of the mix and match option! 12/11/2020 7:15 PM

5 I actually find fixed meals easier 10/29/2020 9:06 PM

6 I really like the mix&match bar 10/29/2020 12:09 PM

7 I like the flexibility to make my own menu, and vary in amounts of the chosen dishes 10/25/2020 4:33 PM

8 Maybe, depends on the menu 10/23/2020 3:25 PM

9 The mix&match is super nice for in person, but for online ordering I would also liked fixed
menus as I have problems deciding ;-)

10/23/2020 12:37 PM

10 I would but I prefer mix and match 10/22/2020 8:16 PM

11 Yes, this would be a lot easier for a first time customer. The concept was totally unclear to
us, and we suspect this is the case for most new customers. Ordering was overwhelming
with far too many options.

10/22/2020 7:47 PM

12 I think this made Vegan Bamboo Bar...different. I loved the food bar concept, because I
want to try everything.

10/22/2020 5:05 PM

13 I love buffets, especially if there is an all-you-can-eat option :) 10/22/2020 2:40 PM

14 Maybe 10/22/2020 2:30 PM

Yes Yes 78.7% (96)78.7% (96)  Yes 78.7% (96)

No No 21.3% (26)21.3% (26)  No 21.3% (26)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Yes

No
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0.0% 0

0.0% 0

15.6% 19

47.5% 58

30.3% 37

6.6% 8

V7 What do you think of the value for money of our dishes?
Beantwoord: 122 Overgeslagen: 0

TOTAAL 122

# REMARKS DATE

1 I don't clearly remember this because it has been a while. 3/17/2022 3:23 PM

2 A bit expensive for fries I remember. 5/1/2021 10:47 AM

3 The fixed price for one small/big plate when we are able to eat onsite was a very good and
unique offer. It allowed me to taste a little bit of everything, also balancing between the
amount of rice and spicy/saucy dishes (like a currry) I took at that time. Fixed menu with
burgers, fries/salad and beverages are too common in the Netherlands, then you get into
price competition.

2/25/2021 11:16 AM

4 Snacks and deserts could be a bit less expensive 1/21/2021 5:59 PM

5 A bit pricy for my budget, but understandable.. If you'd cut prices to snackbar level I would
take out every week though.

1/8/2021 4:33 PM

6 That much delicious sushi for, what, 10 euros????? What’s the catch?!! 12/11/2020 7:15 PM

7 It's on the expensive side, but worth it every once in a while 12/3/2020 7:48 PM

8 It seemed it kept on getting more and more expensive. Makes sense now. Portion size and
price fluctuated a lot.

11/20/2020 11:29 PM

9 Could be better 10/30/2020 5:58 PM

10 Bit on the expensive side, considering that it has a fastfood feeling to it. 10/29/2020 9:06 PM

11 A bit pricey, but the food is very good too! 10/23/2020 3:25 PM

Average Average 15.6% (19)15.6% (19)  Average 15.6% (19)

Good Good 47.5% (58)47.5% (58)  Good 47.5% (58)

Excellent Excellent 30.3% (37)30.3% (37)  Excellent 30.3% (37)

Don't know Don't know 6.6% (8)6.6% (8)  Don't know 6.6% (8)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Bad

Mediocre

Average

Good

Excellent

Don't know
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12 Especially the "deals", like the burger deal etc. 10/23/2020 12:37 PM

13 Great value for the money 10/23/2020 12:32 PM

14 Cheapest vegan sushi ever! 10/22/2020 8:16 PM

15 I feel like when I ordered from the food bar for delivery, the portions were pretty small! I
think in person it's different, but not sure because I never ordered from the food bar when I
was there physically. However the burgers are a reallly good size compared to vegan
burgers in general, so the burgers and fries are definitely worth the money.

10/22/2020 4:06 PM

16 With the plates the value for money was excellent. After introducing the carton bowls it
dropped a lot. The quantity was way less and all the different dishes/ flavors were mixed
due to the shape of the bowl.

10/22/2020 3:34 PM
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0.0% 0

1.7% 2

20.7% 25

77.7% 94

V8 How likely is it that you will recommend a new establishment to
others?

Beantwoord: 121 Overgeslagen: 1

TOTAAL 121

# REMARKS DATE

1 I hope you guys do so cause price/quality is great 8/9/2021 9:38 AM

2 Have done after my first visit 5/1/2021 10:47 AM

3 I’ve already recommended it many times over. So sad to hear about you guys closing, you
were a mainstay during my quarantine times in Spring... Also, hi Or!

12/11/2020 7:15 PM

4 depends where it is located to a degree 12/10/2020 4:45 PM

5 I've already recommended it to several friends 10/23/2020 12:32 PM

6 You guys are literally my favourite restaurant in Utrecht 10/22/2020 8:10 PM

7 Please reduce the amount of options and choices by about 80% and I would recommend to
anyone, because the food itself was great.

10/22/2020 7:47 PM

8 I will happily continue telling everyone I interact with to visit Vegan Bamboo Bar / the new
place.

10/22/2020 5:44 PM

9 Depends if I like it when I check it out :) 10/22/2020 2:40 PM

Not likely Not likely 1.7% (2)1.7% (2)  Not likely 1.7% (2)

Likely Likely 20.7% (25)20.7% (25)  Likely 20.7% (25)

Definitely Definitely 77.7% (94)77.7% (94)  Definitely 77.7% (94)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Not at all

Not likely

Likely

Definitely
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27.3% 33

5.8% 7

1.7% 2

0.0% 0

65.3% 79

V9 Banks will be cautious about financing. To support a new
establishment, are you willing to purchase a membership card for a
discount of the bill valid for the first two years? If so, for how much?

Beantwoord: 121 Overgeslagen: 1

TOTAAL 121

# ZO NIET, HOEVEEL WEL? DATE

 There are no responses.  
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None

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

€ 150 for 10% discount

€ 250 for 15% discount

€ 500 for 20% discount

€ 1.000 for 30% discount

None
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63.3% 76

13.3% 16

15.0% 18

3.3% 4

1.7% 2

3.3% 4

V10 Would you like to become a co-owner of a new establishment? If
so, how much are you willing to invest in certificates of stocks if the

estimated return is 15%?(This means that you will receive an average of
€ 150 in annual dividends with an investment of € 1,000. In addition, you
enjoy the increase in the value of the restaurant that will be monetized

upon sale.)
Beantwoord: 120 Overgeslagen: 2

TOTAAL 120

# FROM € 10.000, NAMELY DATE

1 I would chip in for free. Like 10-25€ but don’t want to be a Co-owner. But would be open to
crowd funding.

5/1/2021 10:47 AM

2 50000 12/11/2020 8:55 AM

3 Any investment less than 10k would not be worth my while but a 15% annual return is not
that interesting unless you pay dividends monthly

10/31/2020 4:53 PM

4 Would love to hear about it! There are multiple versions of crowdfunding, amount depends
on that.

10/23/2020 3:25 PM

No No 63.3% (76)63.3% (76)  No 63.3% (76)
€ 250 - € 500 € 250 - € 500 13.3% (16)13.3% (16)  € 250 - € 500 13.3% (16)

€ 500 - € 2.500 € 500 - € 2.500 15.0% (18)15.0% (18)  € 500 - € 2.500 15.0% (18)

€ 2.000 - € 5.000 € 2.000 - € 5.000 3.3% (4)3.3% (4)  € 2.000 - € 5.000 3.3% (4)

€ 5.000 - € 10.000 € 5.000 - € 10.000 1.7% (2)1.7% (2)  € 5.000 - € 10.000 1.7% (2)

From € 10.000,From € 10.000,  namelynamely  3.3% (4)3.3% (4)  From € 10.000, namely 3.3% (4)

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

No

€ 250 - € 500

€ 500 - € 2.500

€ 2.000 - € 5.000

€ 5.000 - € 10.000

From € 10.000, namely
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44.3% 51

45.2% 52

20.0% 23

19.1% 22

2.6% 3

V11 What kind of establishment do you want to invest?
Beantwoord: 115 Overgeslagen: 7

Totaal aantal respondenten: 115  

# REMARKS DATE

1 I've never considered investing in a restaurant, but I might consider it in the future if the
restaurant were vegan, low/average price range, and in/nearby Amersfoort.

3/17/2022 3:23 PM

2 If I had to choose I would go for fast food as vegan fast food isn’t available and restaurants
are

5/1/2021 10:47 AM

3 I never had the opportunity to eat at your restaurant but I found your website when I was
searching for affordable vegetarian/vegan food in Utrecht (ideally with some nice place to
sit). I believe this is still missing.

4/25/2021 7:33 PM

4 I am poor 3/26/2021 12:53 PM

5 The concept was great. It needed less self service though. Just serve the customer. It's
faster to get the product to the customer by serving instead of making the costumer pay to
serve himself.

10/31/2020 4:53 PM

6 Not particularly into investing. 10/23/2020 6:31 PM

7 All depends on the business plan. 10/23/2020 3:25 PM

8 For me its important that the food is vegan and organic. 10/23/2020 10:10 AM

9 A sit down restaurant would be lekker, but I just want Bamboo Bar back exactly how you
are. You are perfect!

10/22/2020 8:10 PM

10 It is not about price range, it is about a clear and simple concept. And quality. But keep it 10/22/2020 7:47 PM
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ANTWOORDKEUZEN REACTIES

None

Fastfood, low price range between €5 and €15 per meal, such as the Vegan Bamboo Bar at Stationsplein, Utrecht

Self-service restaurant, average price range (€ 16 - € 25 per meal)

Restaurant, average price range (€ 16 - € 25 per meal)

Restaurant, higher price range (€ 26 - € 40 per meal)
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simple. Really simple.

11 I absolutely love Vegan Bamboo Bar as is, wouldn’t change a thing. However, a vegan
restaurant is very intriguing as well!

10/22/2020 5:44 PM

12 I am not staying in Utrecht for long enough and don't have a stable income to justify such
an investment :/

10/22/2020 2:40 PM
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V13 Do you have any ideas or suggestions about the food, how we can
attract new guests, an interesting location for a new restaurant, or

interesting forms of financing?
Beantwoord: 46 Overgeslagen: 76

# REACTIES DATE

1 Interesting location: Amersfoort so I can visit every week 😜 3/17/2022 3:23 PM

2 Yes! Contact me, I work at Startupbootcamp and I have worked with over 200+ startups to
launch their businesses. We can setup crowdfunding, growth hacking campaigns and so
much more. Let me know!

5/15/2021 3:35 PM

3 Just crowd funding? €150 is really to much. But I would buy a card that costs €30 and gives
me only €15 worth of food.

5/1/2021 10:47 AM

4 I think the concept was excellent the way it was. I did not see much about in terms of
marketing (just stumbled on it while at the station), and I think this kind of vegan restaurant
is very marketable e.g. on social media.

4/3/2021 6:05 PM

5 I live in Hilversum but always when I visited Utrecht your restaurant was my favorite. I'd
definitely order the food if you were in Hilversum

4/3/2021 1:35 PM

6 For me, close to the railwaystation was amazing. I only travel to Utrecht by train, and on my
way to or from Hoog Catharijne or the city centre I always came by to eat a burger. For me,
the billboard outside of the shop helped a lot to attract me, otherwise I would not have
known you were there. So some visible representation outside of the restaurant would be
useful, instead of just the name on the wall. Also, do mention that it's vegan!

3/30/2021 4:56 PM

7 Kickstarter 3/26/2021 12:53 PM

8 I'm a Taiwanese so our taste is more "Asian" than Dutch people. I think you have a very
good chef(s) who knows how to cook, so please don't easily compromise with the general
concept of Indonesian or Thai tastes. These are too common. Please try to stay "unique".
Thank you and hopefully you will be able to open again!

2/25/2021 11:16 AM

9 Yes 1/9/2021 6:30 PM

10 Yes 1/9/2021 6:12 PM

11 Couple of suggestions - 1. The dishes can be more authentic. For example, your Thai curry
is good, but not true to its taste. 2. Fries can be less oily. 3. A self-service mix and match
your dishes food bar is a great concept. But try changing the menu once a week or once in
two weeks. Same dish every single day is monotonous. 4. I'm an Indian from Madras and
the madras curry does not taste anything like Madras. There's no such dish. However, you
can make an Indian mix veg dish as a replacement. Either a "Mix veg jalfrezi" or "vegetable
kofta" will make excellent replacements to your menu. You can Google them and probably
make a vegan version. I'm vegan and I make these dishes all the time. 5. Same goes with
Vegan bhaji. It is not authentic. 6. I love the rice varieties you offer. 7. The muffins are my
favourite! Especially the chocolate and orange ones.

12/21/2020 4:18 AM

12 Couple of suggestions - 1. The dishes can be more authentic. For example, your Thai curry
is good, but not true to its taste. 2. Fries can be less oily. 3. A self-service mix and match
your dishes food bar is a great concept. But try changing the menu once a week or once in
two weeks. Same dish every single day is monotonous. 4. I'm an Indian from Madras and
the madras curry does not taste anything like Madras. There's no such dish. However, you
can make an Indian mix veg dish as a replacement. Either a "Mix veg jalfrezi" or "vegetable
kofta" will make excellent replacements to your menu. You can Google them and probably
make a vegan version. I'm vegan and I make these dishes all the time. 5. Same goes with
Vegan bhaji. It is not authentic. 6. I love the rice varieties you offer. 7. The muffins are my
favourite! Especially the chocolate and orange ones.

12/21/2020 3:40 AM

13 Food bar menu changes once in a while. Better desserts. 12/21/2020 3:30 AM

14 Come back soon!!!!!!!!!!!!! Utrecht needs you and so do I <3 12/11/2020 7:15 PM

15 Maastricht!! (Then i could support you!!) Maastricht is in the Eurregio, near Belgium and 11/21/2020 8:33 AM
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Germany.

16 look for busy locations or tie up with existing vegan food chain 11/20/2020 7:39 PM

17 Just use the same concept as you did before because I liked that a lot and I think it was
very clever. Maybe advertise on social media (if you didn’t do that before) and maybe on
occasion do those handing-out-sample things in the main train station hall?

11/19/2020 5:41 PM

18 Center but not stationspleein. Need to attract and make customers aware of best vegan
sushi and burgers

11/19/2020 5:07 PM

19 Ik zou eens kijken naar Crowd lending platforms 11/19/2020 9:36 AM

20 Take on catering - possibly focused towards providing vegan alternatives to corporate/
academic events

11/17/2020 11:13 AM

21 Market to meat eaters for their once weekly non meat day. Your burgers are better than 90%
of regular burger places in Utrecht. Like it's crazy good. Go for it Good luck.

11/4/2020 7:43 PM

22 Honestly, the location was perfect. The train station is very accessible and it's easy to grab
a quick bite. Love the fact that you can choose from different healthy meals and mix and
match. Unfortunately I only got to visit once before you closed. I really hope it will work out
for you guys this second time!!!

11/2/2020 5:05 PM

23 Locate in Amsterdam around the Albert Cuyp markt. It has high foot traffic (when the
pandemic ends), is known for having great places to eat around it and I happen to know that
commercial real estate rents are getting cheap in that area. Very sad to see you guys go.
Hope you return and would be willing to invest. Best vegan concept I ever saw in the
Netherlands

10/31/2020 4:53 PM

24 The concept was a bit confusing and drinks could be better 10/30/2020 5:58 PM

25 Not at CS. Location was to clean/snack bar like. Keep small and hip. And continue with the
same quality. Will miss you greatly. Hope to see you back in business soon :)

10/29/2020 9:06 PM

26 Sorry to hear you are closing! Best of luck.. 10/27/2020 9:43 AM

27 I believe that the BrewDog model for financing is a very good one. 10/25/2020 3:42 PM

28 Delicious, easy and affordable to go food 10/23/2020 5:12 PM

29 The Hague 10/23/2020 5:04 PM

30 If you need any info in crowdfunding, let me know! I have some experience, but only as an
investor.

10/23/2020 3:25 PM

31 Healthy super food drinks to accompany healthy snacks! E.g. Konbuscha, Smoothies, Self
made tea/icetea

10/23/2020 1:08 PM

32 - Make the guest room more friendly/cozy, so that people who look for a spot to sit at the
station also get attracted (You already worked on that, great!) - Offer deals on not so busy
days of the weeks or lunch deals - Maybe crowdfunding and selling restaurant cheques (e.g.
you pay 50Euro in crowdfunding and get 2 burgers, 2 sides, 2 drinks and 2 desserts or so) -
Good luck! We will for sure come back if you reopen!

10/23/2020 12:37 PM

33 I really think you had a good concept, hindered by corona. Would love to see you back in
the future, I'll definetely order

10/23/2020 12:32 PM

34 I personally love the burgers and keep coming back for those, you only deliver with uber
eats, maybe use thuisbezorgd as well and perhaps offer some discounts (for returning
customers). Also the atmosphere at the restaurant is a bit static, make it more cozy, add
some plants, bamboo, show that you’re a nice and warm place to come sit and eat. Maybe
add some drinks, coffee with oatmilk for example. Instagrammable location always do well.
Hope to see you back!

10/23/2020 12:28 PM

35 I think marketing works for spreading your presence and message. The vegan comunity is
growing :)

10/23/2020 10:10 AM

36 No, I am sorry. But I just wanted to say that your restaurant was one of the best in Utrecht
and I can't wait for you guys to come back. Good luck.

10/22/2020 9:23 PM

37 I think calling your restaurant "plant based" will attract more customers than "vegan", that
shouldn't be the case, but I'm afraid there is a certain kind of a stigma around the word
"vegan". As a vegan, I loved your food and your place, but I oftentimes wished you'd do
more to attract new customers. Marketing stuff like tastings i.e. Wish you the very best and
hope you'll be back in business soon!

10/22/2020 9:12 PM
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38 Definitely try crowdfunding. I recently helped another establishment in Utrecht with
crowdfunding where we raised 150k in a month. Please do not hesitate in getting in touch if I
can help! All the best.

10/22/2020 8:16 PM

39 Kickstarter! I have pledged to a bunch of start ups on there. Or a GoFundMe? 10/22/2020 8:10 PM

40 Make it personal. I like to know who runs the business and why. In financing; I would be
willing to invest in a good concept but never without any due dilligence. I think it is quite
naive to expect to raise any investments without some more info on finances and of course
the people that run it.

10/22/2020 7:47 PM

41 Definitely like the idea of creating more of a co-op style restaurant! 10/22/2020 6:05 PM

42 Vegan pizza! Vegan hotdogs! I hope that people will realise the brilliance of this opportunity
and will be willing to assist with the financing issue - I know I am :)

10/22/2020 5:44 PM

43 "build your own burgers" would be great!!! 10/22/2020 5:33 PM

44 I think you did a pretty good job already, but: - maybe try to use the same ingredients in
different meals (and in different ways) and potentially save costs that way - stamp cards? if
you didn't already do it - location i would say either keep it more central (not too far out of
the city) or maybe utrecht zuilen since there are quite a few interesting places there already
like ping pong club, filmcafe, oproer brouwerij - attract new guests by hosting events?
collaborating with more lowkey artists who want to perform for free/low cost

10/22/2020 4:06 PM

45 All you can eat ;) Opening the space you have for events during the day or evening is an
idea that works well if they attract overlapping audiences!

10/22/2020 2:40 PM

46 Maybe a kickstarter campaign? Food, price and location were perfect these past few
months.

10/22/2020 2:30 PM


