
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De coronarestricties zijn voorlopig van tafel. Het is weer mogelijk 

om de lokale horeca te bezoeken zoals het hoort: gastvrij genieten 

van een heerlijke lunch of diner of gezellig naborrelen tot in het 

nachtelijk uur. In Wierden kan dat onder andere bij Eleven aan de 

Nijverdalsestraat – je verwacht het al – nummer 11.
 

 

Het etablissement onder de hoede van Hasni 

Citgez opende vlak voor de eerste lockdown de 

deuren. Lastige tijden braken aan, maar ondanks 

de onvoorziene tegenslagen gedurende de 

afgelopen twee jaar knokt Citgez samen met 

bedrijfsleider Henk van den Bosch en de rest van 

het team succesvol door. 

 

Eleven is te typeren als een sfeervol restaurant 

met een heerlijke wijnbar. De uitstraling doet 

haast on-Wierdens aan en de zaak zou dan ook 

zeker niet misstaan in een hippe horecastraat van 

een toeristische stad. Het terras is overdekt. Een 

stijlvol, donker scherm biedt bescherming tegen 

regen, wind of zon en als het wat frisser wordt, 

zorgen heaters voor een aangename temperatuur.  

 

Binnen lonkt de bar, ontworpen en gemaakt door 

Kaja uit Rijssen. Het zwartmetalen plafond met 

diverse ornamenten en tientallen gloeilampen 

zorgen voor een warme uitstraling. Ook elders in 

het restaurant brengen de donkere tinten en 

vooral veel hout een fijne huiskamersfeer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citgez is net zo trots op Eleven als op zijn andere 

vijf horecazaken. “Ik probeer iets te creëren waar 

behoefte aan is. Dat deed ik zo'n tien jaar terug 

iets verderop in Wierden al met Milano en nu 

sinds twee jaar hier met Eleven.”  

 

Het is geen bestaand concept, maar het idee komt 

uit de eigen koker. “We bieden met Eleven een 

gezellige en ontspannen avond uit aan, zonder dat 

je op de tijd hoeft te letten. Geniet van een diner 

en blijf lekker naborrelen. Dat kan aan de wijnbar 

waar we een breed scala aan wijnsoorten bieden, 

pak een biertje of laat een cocktail maken.” 

 

Zakelijk lunchen of met z'n tweeën dineren? 

Dankzij de uitgebreide Franse keuken zijn er 

genoeg mogelijkheden. Van vers brood tot een 

smakelijke biefstuk, ter plekke klaargemaakt op 

een de houtskooloven. “Onze insteek is dat 

iedereen zich thuis voelt!”, vertelt Citgez trots. 

 

En dat kan doordat zijn team er honderd procent 

voor gaat. “We hebben weinig verloop, zelfs in 

deze – vooral voor de horeca – moeilijke tijd. 

Iedereen staat klaar en daar waar nodig, spring ik 

zelf bij. Ik ben blij dat we veel steun krijgen van 

onze gasten. Ze komen weer terug nu het is zoals 

voor de coronacrisis. En dankzij de afgelopen 

mooie weken is duidelijk te zien dat Wierden een 

fijn dorp is, waar veel toeristen van genieten.” 

 

Laat je culinair verrassen bij Eleven; dat kan van 

dinsdag tot en met zondag vanaf 11.00 uur in de 

ochtend tot 's avonds laat. 

 

 


