


Welkom in De WerelD van
De librije

Het Zwolse succes van Jonnie en Thérèse Boer begon in 1993 toen zij 

Restaurant De Librije overnamen. Twee jonge inspirerende en ondernemende 

mensen die zich vanaf dag één op hun passie hebben gestort. ‘Passie’ is 

dan ook hun lijfspreuk. Passie voor het koken, de wijnen, de gastronomie. 

En dat alles op een eigentijdse, moderne wijze, wars van conventies en 

vastgeroeste gewoonten. 

De wereld van De Librije is de afgelopen 20 jaar steeds groter geworden. 

De basis is nog steeds De Librije, maar door de vraag van hun gasten 

is deze ‘familie’ de afgelopen jaren uitgebreid. De Librije is niet meer 

alleen een restaurant; het is ook een vijfsterren hotel met een restaurant, 

kook- en wijnschool, wijnbar, cateringbedrijf Food on Tour en zelfs een winkel.

www.librije.com
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Restaurant De Librije staat voor volop genieten met bijzondere gerechten, 

bijpassende wijnen in een sfeervolle ambiance. De basis van de keuken 

is pure ingrediënten van leveranciers uit de omgeving. Jonnie Boer met 

zijn keukenbrigade zorgt voor de perfectie in de keuken en Thérèse en 

haar team staan garant voor een bijzondere wijn- en spijscombinatie.  

 

De Librije bevindt zich in de bibliotheek van het eeuwenoude 

Dominicaner kloostercomplex in Zwolle, dat uit de vijftiende eeuw dateert. 

Jonnie wordt op vierentwintigjarige leeftijd chef-kok bij Restaurant De Librije 

en enkele jaren later koopt hij samen met zijn echtgenote Thérèse, gerespecteerde 

vinologe en gastvrouw, het restaurant, waarna vlak na de overname van 

het restaurant in 1993 de eerste Michelinster volgt. In 1999 volgt de tweede 

ster en daarmee is hij de jongste tweesterren kok in Nederland. In 2004 is 

De Librije het tweede restaurant in Nederland dat een derde ster krijgt.



Stap binnen in de wereld van Librije’s Hotel en geef u volledig over aan de 

‘ultieme hotelbelevenis’. Geniet van de bijzondere sfeer en ambiance in deze 

voormalige gevangenis en laat u opsluiten in luxe in één van onze prachtige 

hotelkamers. 

Librije’s Hotel wordt geleid naar de filosofie van Jonnie en Thérèse Boer. 

Dat waar zij voor staan, hoge kwaliteit, service en een uitgelezen gastheerschap, 

ondervindt u als onze gast. Uniek in Librije’s Hotel is onze butlerservice.

Dat Librije’s Hotel jarenlang dienst deed als vrouwengevangenis is duidelijk 

merkbaar. Authentieke elementen als het cachot, de celdeuren en de tralies 

voor de ramen zijn behouden gebleven en geven dit hotel een bijzondere 

uitstraling en sfeer. De 19 luxueuze kamers en suites hebben stuk voor stuk 

een eigen karakter, zowel qua kleur als inrichting.

www.librijeshotel.nl

Hotel



kamers
Royale kameRs

De negen Royale kamers zijn allemaal voorzien van 

een open badkamer. Door de oude houtconstructie 

en de tralies voor de ramen is de historische inslag 

van de voormalige gevangenis nog goed zichtbaar. 

De ramen kunnen worden geopend en u kijkt uit op 

onze sfeervolle Binnenplaats.

JunioR suites

Librije’s Hotel beschikt over zes Junior suites. 

Het zit- als slaapgedeelte is ruim opgezet en 

zij beschikken over een badkamer van royale 

afmetingen. Eén van onze Junior suites is geschikt 

voor minder validen.



suites
BeRkenBoleet

Een suite met een aparte woon- en slaapkamer. 

Beiden voorzien van een eigen badkamer, toilet en 

een afsluitbare tussendeur. Ideaal voor gezinnen, 

maar ook zakelijk!

BuBBels

Deze suite heeft als thema ‘Bubbels’ en beschikt 

over een champagnebar. De slaapkamer is voorzien 

van een ligbad met champagnekoeler.



“Librije’s Hotel moest heel erg bijzonder worden 

vonden wij. Liever een paar kamers minder maar 

dan wel top-kwaliteit in beleving, inrichting en 

voorzieningen. Een geweldig pand op maar een 

paar minuten lopen van ons restaurant.”

Jonnie Boer

Vanille

De Vanille is een ruime lichte suite met veel zilveren 

elementen en is uitgerust met een rond bubbelbad 

en een infraroodsauna. Een prachtige kamer waar u 

heerlijk tot rust komt!

magnolia

De meest royale suite van Librije’s Hotel, gesitueerd in de voormalige woning van de gevangenisdirecteur, bestaat 

uit drie open vertrekken. Een prachtige suite voor pasgetrouwden of wie ultiem wil genieten. De Magnolia beschikt 

over een ruime woonkamer en de slaapkamer is voorzien van een prachtig bed. De schitterende badkamer is 

ingericht met een comfortabel rond bad, een stoomcabine en Swarovski-kristallen aan de muur.



RestauRant liBRiJe’s ZusJe

Voorheen de regentenkamer, later vijf cellen en nu Librije’s Zusje, 

een restaurant met twee Michelinsterren gevestigd in Librije’s 

Hotel. De naam geeft het al aan, hier is een duidelijke band met 

Restaurant De Librije. In de keuken van het Zusje heerst de filosofie 

van Jonnie en Thérèse die in alle bedrijven terug te vinden is; 

kwaliteit en service tot in de perfectie.

In deze verrassende en eigentijdse omgeving van Librije’s Zusje serveren 

wij klassiekers uit Restaurant De Librije, spraakmakende gerechten 

van nu én vegetarische gerechten. De keuken bereidt de geserveerde 

gerechten met hoogstaande, pure en verse producten uit de regio.

www.librijeszusje.nl

Zusje
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liBRiJe’s WiJn-, WoRst- en kaasBaR

In de oude gewelfde kelders van het monumentale pand van 

Librije’s Hotel vindt u Librije’s Wijnbar. De naam spreekt voor zich, 

u vindt hier een groot assortiment diverse wijnen. Ook bieden wij u 

een ruime keuze aan heerlijke kazen en gedroogde worsten.

In Librije’s Wijnbar serveren wij altijd twaalf open wijnen, uiteraard 

schenken we ook een Librije biertje en een breed assortiment aan 

digestieven en cocktails. Onze Wijnbar is de perfecte plek om een 

goed diner af te sluiten, een borrel te drinken voorafgaand aan uw 

overnachting of om zomaar gezellig met vrienden af te spreken.

Wijnbar

www.librijeszusje.nl



www.librijesatelier.nl

atelier
kook- en WiJnschool liBRiJe’s atelieR

Vragen over recepten en wijnen die Jonnie en Thérèse in 

Restaurant De Librije dagelijks krijgen, hebben hen geïnspireerd 

tot Librije’s Atelier. Een kook- en wijnschool, voorzien van 

Miele-apparatuur, waar u in diverse workshops kennis maakt met 

Librije’s werkwijze en filosofie.

Kokend gaat u aan de slag in de ruimte waar eens de gevangeniskeuken 

van het Zwolse huis van bewaring was. Wij leren u de basisbeginselen 

van wijn, samen maken wij mondvermaakjes op het kookeiland of 

u geniet van de pure smaken van het zelfbereide diner.



kookWoRkshops

Tijdens de kooklessen besteden wij veel aandacht aan koken met het seizoen en regionale producten zoals 

Jonnie in zijn eigen keuken toepast. De eendaagse kooklessen zijn ontwikkeld met onderwerpen variërend van het 

maken van Librije’s mondvermaakjes, uitgebreide 3- of 4-gangen menu’s en de vegetarische keuken.

Naast de reguliere cursussen heeft Librije’s Atelier ook ‘Specials’ ontwikkeld. Deze Specials zijn workshops 

die eenmalig worden gegeven en net even anders zijn. 



De verschillende Librije-bedrijven biedt u verschillende mogelijkheden voor een zakelijke bijeenkomst of een feest in een 

stijlvolle en bijzondere ambiance. Zakelijk met een ander tintje, maar altijd volledig naar wens ingevuld en speciaal voor u op 

maat gemaakt. Zo beschikt Librije’s Hotel over drie sfeervolle vertrekken die geschikt zijn om te vergaderen. Wij informeren 

u graag over onze speciale vergadermogelijkheden. Ook zijn deze vertrekken een mooie locatie om te trouwen of een 

bedrijfsfeest te organiseren. Het boeken van onze hotelkamers & -suites of zelfs exclusief het gehele hotel afhuren, behoort

tevens tot de mogelijkheden.

Feestelijk & Zakelijk

salon RestauRant De liBRiJe

In de Salon van Restaurant De Librije geniet u met groepen 

boven de 10 personen van een zakelijke lunch of diner in een 

exclusieve ambiance. 

thoRBecke salon

Deze grote en ruim opgezette Salon, voorheen vijf cellen, 

biedt legio mogelijkheden voor een bedrijfspresentatie of 

een diner voor een besloten gezelschap. De Thorbecke 

Salon heeft een prachtig uitzicht op de Binnenplaats

liBRiJe’s hotel Binnenplaats

De voormalige luchtplaats is de uitgelezen plek voor een 

aperitief, diner, trouwceremonie en –receptie of een zakelijke 

bijeenkomst. Bij slecht weer wordt er gebruik gemaakt van 

een pagodetent, welke de Binnenplaats overkapt. Zowel in 

de zomer als in de winter is de Binnenplaats aangenaam op 

temperatuur. 

liBRiJe’s atelieR

Librije’s Kook- en Wijnatelier biedt vele mogelijkheden voor 

bedrijfsactiviteiten. Samen met collega’s of zakenrelaties 

gaat u op een informele manier koken en netwerken.

liBRiJe’s WiJnkelDeR

Wijnliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de sfeervolle 

gewelfde kelder waar Librije’s Wijnatelier is ondergebracht. 

Naast de bijzondere wijnproeverijen kunt u deze ruimte ook 

gebruiken om te vergaderen met maximaal 16 personen. 

Naast het Wijnatelier vindt u Librije’s Wijnbar. Deze sfeervolle 

bar is de perfecte locatie om af te huren voor (zakelijke) 

borrels en feestelijke gelegenheden.

liBRiJe’s ZusJe

Restaurant Librije’s Zusje is een geschikte plek om zakelijke 

relaties in stijl te ontvangen. Vergaderen tijdens de lunch 

of zelfs ontbijt, om zo snel en efficiënt de dag in te delen, 

behoort ook tot de mogelijkheden. Tevens hebben wij een 

speciaal ‘snelle, zakelijke lunch’ samengesteld.

liBRiJe’s Winkel

Iedere gelegenheid vraagt om een passend geschenk. 

In Librije’s Winkel hebben wij voor culinaire liefhebbers 

een variëteit aan originele geschenkpakketten klaar staan 

met bijzondere delicatessen, wijnen en aanverwante 

artikelen. Verras uw relaties met de feestdagen en 

bijzondere gelegenheden met een door ons geselecteerd 

geschenkpakket.
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Jonnie kreeg vaak de vraag van gasten of zij niet wat gelei, jam of dressing, 

zoals geserveerd werd in De Librije, konden kopen. Dit leidde tot 

de opening van Librije’s Winkel in september 2005. In Librije’s Winkel 

vindt u een breed scala aan pure en culinaire producten. Alle producten 

zijn met liefde, kennis en kunde bereid of geselecteerd. Hardlopers zijn 

de Zwolse grove mosterd, piccalilly en de wasabidressing. Daarnaast 

omvat het assortiment ook olijfolie, de mooiste jams, de in eigen kas bij 

Eef Stel gekweekte groenten op zuur en wijnen die geserveerd worden in 

Restaurant De Librije, Librije’s Zusje, Librije’s Atelier en Librije’s Wijnbar. 

 

Naast Librije’s Winkel in Zwolle zijn deze producten op diverse verkooppunten 

door heel Nederland verkrijgbaar. Tevens kunt u onze producten

bestellen en thuis laten bezorgen via onze webwinkel.

www.librijeswinkel.nl

Winkel



Food on Tour, catering inspired by Jonnie en Thérèse 

Boer. De naam zegt het eigenlijk al. Food on Tour 

is het cateringbedrijf van Jonnie en Thérèse waarbij 

het gaat om verfijnde smaken en een uitgelezen 

gastheerschap. Dat waar zij voor staan met betrekking 

tot wijn- en spijscombinaties, wordt ook hier 

uitgedragen. 

www.foodontour.com

on tour



RestauRant De liBRiJe 

Broerenkerkplein 13-15 

8011 TW Zwolle 

Telefoon: 038-4212083

www.librije.com 

info@librije.com

liBRiJe’s hotel

www.librijeshotel.nl

info@librijeshotel.nl

Telefoon: 038–8530000 

liBRiJe’s ZusJe

www.librijeszusje.nl

info@librijeszusje.nl

Telefoon: 038–8530001

liBRiJe’s atelieR

www.librijesatelier.nl

info@librijesatelier.nl

Telefoon: 038–8530002

Spinhuisplein 1

8011 ZZ  ZWOLLE

liBRiJe’s Winkel 

Meerminneplein 7 

8011 SW Zwolle 

Telefoon: 038-8530004 

www.librijeswinkel.nl 

info@librijeswinkel.nl

FooD on touR 

Spinhuisplein 1 

8011 ZZ Zwolle 

Telefoon: 038-8530003

www.foodontour.com 

info@foodontour.com
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