
Top 3 bestelmomenten

52%

30%

van de Nederlanders laat 
zich inspireren door de 
kanalen van het restaurant

van de Nederlanders 
orienteert naar het aanbod 

op bestelwebsites

23%
van de Nederlanders 
orienteert naar het aanbod 
op de overzichtspagina’s

Restaurants na Corona 2021

2020 2021

Trends: Take away blij� groot en explosieve groeikans voor lunch

Restaurant 
monitor
2021

+34%
Totale thuisbesteding 
restaurants stijgt met 
34% ten opzichte van 
voor COVID

De inzichten uit deze Restaurantmonitor 2021 zorgen voor een 

goede afstemming tussen de wensen van gasten en hoe hier mee 

om te gaan als restaurant ondernemer. Deze resultaten zijn 

gebaseerd op een online enquete, waaraan 1.128 respondenten 

deelnamen. Voor meer informatie kijk je op BookDinners.nl 

of stuur je vragen naar info@bookdinners.nl

BookDinners is het online platform dat van, voor en door de 

horeca is opgericht. Met BookDinners.nl biedt het een 

commissievrij reserveringsplatform, met een gesloten 

reviewsysteem. Daarnaast biedt BookDinners online marketing 

ondersteuning aan restaurants op het gebied van social media, 

de eigen website, werken met Google en het stroomlijnen 

van reserveringen.

Diner Lunch Borrel

60%
van de jongeren tot en 
met 25 jaar geeft aan 
op meer momenten 
per dag te eten

37%
van de Nederlanders luncht in 
het nieuwe ritme gevarieerder, 

uitgebreider en gezonder.

Hoeveel Nederlanders doen aan thuis uit eten?
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Bezorgen Afhalen Maaltijdboxen

Nederlanders die sinds COVID aan 
thuis uit eten doen
Nederlanders die laten bezorgen, 
afhalen of een maaltijdbox bestellen

Uit eten

Bestellen en afhalen

2021: aantal restaurant 
momenten per maand
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62%
vindt het geen 
probleem af te 
halen als er ook 
een delivery optie is

39%
van de Nederlanders 
verwacht in 2021 nog steeds 
1 keer per maand een maaltijd 
af te halen bij een restaurant

Top 3 keukens

Italiaans BBQ/ Grill Aziatisch
57% 40% 40%
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Wat betreft bestellen

Onderzoek onder ruim 1.100 consumenten levert inzichten voor restaurants in 2021


