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In de laatste editie, bij de afsluiting van de reeks 
beelden en impressies van Parijse warenhuizen en 
buurtwinkelformules, zeiden we het al: ‘volgende 
maand München’. Want ook daar heeft Erik 
Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
rondgestruind. Dat deed hij al eens eerder, enkele 
jaren geleden kwam hij met beelden van de toen 
net geopende Eataly in die stad. Maar München 
is meer dan alleen Eataly, dat kan ook niet anders.

Dat kan ook niet anders, want? Want München is 
niet alleen een grote stad, met bijna 1,5 miljoen 
inwoners en een agglomeratie van ongeveer 
3 miljoen. Niet alleen dé stad van Beieren en na 
Berlijn en Hamburg de grootste van Duitsland, 

het is vooral ook een rijke stad. Kijk maar naar 
Bayern München, zullen voetbalvolgers zeggen: 
de Europese topclub en de grootste club uit de 
Duitse voetbalgeschiedenis. Met spelers waarvan 
de Nederlandse voetballiefhebbers vroeger het 
bloed wel konden drinken (vanwege de finales 
die ze wonnen dankzij uitgekookt countervoet-
bal). Maar die vijandigheid is met de komst van 
Arjen Robben en met de omslag naar aanste-
kelijk, aanvallend tempospel wel veranderd. De 
faam van deze club is niet alleen te danken aan de 
prestaties, maar ook aan het feit – in het moderne 
voetbal is dat nu eenmaal zo – dat de club rijk is. 
Rijk zoals de stad zelf: altijd flink wat sponsors. 
Dan bedoelen we niet zozeer hoofdsponsor 

T-Mobile uit Bonn, maar vooral Beierse bedrij-
ven. We noemen BMW, Bayerische Motoren 
Werke, zit in München. Zo ook Allianz, verze-
keringsmultinational. Siemens, het ‘Philips’ van 
Beieren, technologieconcern Linde, halfgeleider-
producent Infineon. 

FOOD RETAIL IN MÜNCHEN: 

Dallmayr

In de reeks impressies 

van buitenlandse 

formules, met beelden 

van Erik Hemmes: 

Dallmayr in München.

Door: Gé Lommen   Foto’s: Erik Hemmes

Een statig oud herenhuis midden in München: 
‘Stammhaus Dallmayr’, twee etages food en horeca. De 
oude aanduiding aan de muur is intact gelaten. Alles 
ademt het verleden, alles oogt monumentaal.

Blikvanger: een fontein midden in de winkel. Hemmes: “Daarin houdt Dallmayr levende kreeften. Het 
gaat om een kleine soort, de rivierkreeft.”
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In Duitsland spreken ze over ‘Isar Valley’, van-
wege de rivier Isar, die door München stroomt. 
Deze vergelijking met ‘Silicon Valley’ is niet 
vreemd: München geldt als dé technologiestad 
van Duitsland. München heeft verder ook een rijk 
verleden als hoofdstad van Beieren, eeuwenlang 
ook een zelfstandig hertogdom, met tot honderd 

jaar terug verregaande autonomie.
Een rijke stad met een bloeiende economie en 
een sterke eigen identiteit, de Beierse. Met een 
eigen dialect waar men zich op voor laat staan 
en een rooms-katholieke traditie in een verder 
overwegend lutheraans-protestants Duitsland. 
En natuurlijk het Oktoberfest, met mensen mas-

saal in klederdracht. Serveersters in dirndls met 
decolleté, mannen in korte lederhose met bretels, 
kniekousen en een groene vilten ‘Trachtenhut’. 
Volkse Alpenmuziek met hoge, zoetgevooisde 
stemmen, klarinet en accordeon. Met wijn- maar 
vooral biercultuur met brouwerijen als Paulaner, 
Löwenbräu en Hacker-Pschorr, u kent het wel. En 
ook die ‘Weisswurst’, die volgens velen die níet uit 
Beieren komen, niet te eten is. Alleen al omdat 
het eruit ziet ‘alsof-ie nog gebraden moet worden’. 
Economisch zo modern als maar kan, cultureel 
vasthoudend aan erfgoed, op het nostalgische af; 
ziehier de Beierse paradox. 
De Duitse keuken mag dan in de ogen van de Ne-
derlander niet zoveel voorstellen – we associëren 
hem met currywurst en sauerkraut – maar in dat 
rijke en ‘eigenheimische’ München is natuurlijk 
veel meer te vinden. Ook doordat de inwoners 
van het toenmalige West-Duitsland door het 
‘Wirtschaftswunder’ na de Tweede Wereldoorlog 

In meerdere opzichten is het personeel van Dallmayr opvallend. Ten eerste zijn ze niet allemaal piepjong, dat illustreert dat er in ervaring en warenkennis wordt 
geïnvesteerd. Ten tweede, ze zijn met velen. Dallmayr in München heeft 350 personeelsleden vinden we op internet. Dat is dan wel inclusief het personeel van de 
productieruimten, hier niet in beeld. Ten derde werken ze bij een breed scala artikelgroepen, slechts enkele groepen hebben geen bedieningen. En ten vierde: ze 
zijn uniek gekleed. De mannen dragen een uniformachtig bovenstuk, met dubbele knopen, zoals liftboys vroeger. De vrouwen een kleed met schort ervoor. 
Koningsblauw is de hoofdkleur. Dallmayr was in het verleden dan ook hofleverancier van vijftien hoven.  Je waant je terug in de tijd waarin ‘de heer des huizes’ 
en ‘de dienstmaagden’ nog de dienst uitmaakten, voelt je onderdeel van series als Upstairs Downstairs of Downtown Abbey (oké, dat is Brits, niet Duits, maar 
toch).  Het is nostalgisch, idyllisch misschien? Toch is het een keuze waarover je kunt twisten: de mannen lopen in uniform, de vrouwen dragen nederige dienst-
meidenkledij. Misschien onbedoeld presenteert Dallmayr hier een paternalistisch beeld van vrouwen onder aan de hiërarchie.

De wijnbar. Bediening is niet zo gekleed als 
andere Dallmayr medewerkers, maar zoals 
obers, in het wit.
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eerder welvarend waren dan de Nederlanders. En 
dus kwamen er bijvoorbeeld veel eerder Italianen 
naar Duitsland, die er restaurants openden en de 
Italiaanse keuken populair maakten. En zo ging 
het ook met de Franse keuken, de oosterse keu-
ken, de Scandinavische en andere keukens.
Die Duitse ‘gastronomische cultuur’ vindt de 
Münchener in opperste vorm in ‘Stammhaus 
Alois Dallmayr’. Gelegen aan de Dienerstrasse, 
aan een plein midden in de ‘Altstadt’. 

Wie bij ‘Stammhaus Dallmayr’ naar binnen loopt 
en denkt: ‘dat was toch alleen een koffiemerk uit 
Duitsland? Zoals Tchibo en Onko?’, zal worden 
verrast. Vlees, vis, kazen in overvloed, tapas-
achtige amuses, salades, zuivel, brood, maaltij-
den en schotels. Bijzondere hapjes van Italië tot 
Zwitserland, Frankrijk en Spanje. En inderdaad, 
ook koffie en thee. Een wijnvoorraad met vooral 
bijzondere Duitse wijnen die wij Nederlanders 
nauwelijks kennen, Italiaanse koekjes, gebak 
en banket, bonbons en pralines… Om mee te 
nemen. (Dan moet je wel eerst een plekje vinden 
voor je Audi Q7 of je BMW X6, maar parkeer-
garages zijn er genoeg in deze BMW-stad, al zul-
len de eigenaren van zo’n X6 het altijd te weinig 
vinden.)
En er is een restaurant. Want ‘Stammhaus’, 
betekent hier in de eerste plaats ‘het huis waar je 
stamtafel staat’, een kroeg dus. Maar het is ook 
een eethuis. ‘Stammhaus’ slaat ook op ‘het huis 
waar Alois Dallmayr ooit begon’.
Stammhaus Dallmayr kunnen we gerust het 
KaDeWe van München noemen. Of anders 
gezegd: met de beelden van Hemmes zagen we 
in de vorige FoodPersonality-edities de Parijse 
grandeur van La Grande Épicérie en Galeries 
Lafayette, Dallmayr is de Beierse evenknie daar-
van.

Wat is Dallmayr nu precies? Inderdaad, een kof-
fieleverancier en dat vooral. Dallmayr is koffie-
producent, en dus: enerzijds koffieleverancier 

Minestronesoep, verse pasta, wanneer mogelijk 
ter plekke gemaakt. In tegenstelling tot andere 
formules die daar soms bewust voor kiezen, 
gebeurt dit niet waar de klant bij staat. 

De koffie- en theeverkoop heeft uiteraard ook personeel; dat kan ook niet anders, 
koffie en thee zijn de paradepaardjes van dit foodwarenhuis. Opvallend zijn ook 
de porseleinen voorraadpotten van Dallmayr. In combinatie met de oude stenen 
vloer en de houten wandkasten waan je je opeens in het fin de siècle. 
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voor bedrijven en instellingen door heel Duits-
land, anderzijds een koffiemerk dat van Edeka tot 
Rewe in de koffieschappen staat.
Het bedrijf ‘Alois Dallmayr Gruppe’ is geen 
miljardenbedrijf, het heeft een jaaromzet van 

ongeveer € 900 miljoen. Ongeveer € 500 miljoen 
doet de koffiedivisie met vijf productielocaties, 
waarvan de oudste in München zelf. Ongeveer 
€ 360 miljoen wordt omgezet met de levering 
van koffie en thee voor bedrijven en instellingen 

(automaten etc.). Die activiteit vindt plaats in 
verschillende Europese landen en is ook in steden 
als Dubai en Oman te vinden. De laatste 
€ 40 miljoen valt onder het onderdeel ‘delicates-
sen & gastronomie/party & catering’ en dat is de 

Hemmes: “Qua assortiment gaat Dallmayr wel degelijk met z’n tijd mee, ge-
zien dit assortiment koffiecapsules.” We vermoeden dat Nestlé deze cups voor 
Dallmayr maakt, nadat de twee partijen drie jaar geleden uit elkaar gingen 
(zie artikel).

Ook het gebak en banket is van onberispelijke kwaliteit. Hemmes: “Stuk voor 
stuk kunstwerkjes.” 

Uiteraard heeft ook de wijnafdeling bediening, hier komt 
advies altijd van pas. Naast wijn uit alle bekende wijn-
landen is er ook wijn ‘uit eigen land’. Duitse rode en witte 
riesling. In Nederland komen we die nauwelijks tegen. En al 
helemaal niet in de supermarkt, gezien de prijzen van soms 
wel € 40,- tot € 65,- per fles. Maar je krijgt hier ook wijn op 
instapniveau, bijvoorbeeld de ‘Dallmayr-wijn van het jaar’, 
die per fles of doos de deur uitgaat. Alhoewel, niemand 
heeft hier een winkelwagen. Geen idee hoe dat moet als 
een Münchener eens flink wil inslaan.
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tjes). Dat is ook het kwaliteitsuitgangspunt van 
Dallmayr: ‘alles wat we zelf kunnen produceren 
en bereiden, doen we zelf ’. Niet met artikelen 
lopen leuren van locatie a naar b. 
Er is nog een punt dat we wel heel aaibaar 
vinden, maar niet voor de winstgevendheid: er 
is één groot verkooppunt. Daar staan dan wel 
Dallmayr-biersoorten, Dallmayr-weisswurst en 
Dallmayr-honing in allerlei varianten. Allemaal 
dkw die je moet maken of laten maken… Zou 
Dallmayr op zolder een minibrouwerijtje hebben? 
Wij denken van niet. 
Hoe dan ook, allemaal dure dingetjes om te 
maken voor één zaak. En u begrijpt het al, de 
vuilnisophaler uit München doet hier geen 
boodschappen. Het is allemaal aan de prijs en 
de klandizie op de foto’s van Hemmes oogt zeker 
niet onbemiddeld, zou Jort Kelder zeggen.

omzet van Stammhaus Dallmayr. € 40 miljoen 
jaaromzet, dat is ongeveer € 770.000 omzet per 
week. Maar: deze winkel heeft ook een restaurant, 
dus die omzet bestaat uit appels en peren. 

We hebben Hemmes gevraagd wat het vvo hier-
van is, die schat het op 1.800 m² vvo (verdeeld 
over twee etages). Op internet vinden we dat er 
zo’n 350 mensen in dienst zijn bij dit stamhuis – 
oké, vast niet allemaal fulltime, maar we kunnen 
er niet zomaar van uitgaan dat Hemmes hier in 
een enorme winstmaker heeft rondgestruind. En 
om het nog onduidelijker te maken: een groot 
deel van deze medewerkers doen de productie. 
Ergens boven de winkel en het restaurant maken 
zij pasta, bakken ze brood en knutselen ze de bij-
zondere hapjes in elkaar die we hier op de foto’s 
zien (cupcakes van vijgen en dat soort fantasie-

Wat komt er allemaal voorbij in die vitrines… Gerookte wilde garnalen. Koningskrab met couscous en sinaasappel. Gevulde kalfsborst. Druppels van zalm-
mousse. Wraps met avocado en garnalen. Dolma’s met cashewnoot en granaatappel. Cupcakes van vijgen en geitenkaas. Eendenlevermousse met ‘manjari-
chocolade’. Manjari-chocolade? Dat schijnt een bijzondere soort te zijn van Valrhona, befaamd chocolatier uit Tain l’Hermitage, ten zuiden van Lyon. Naar de 
prijskaartjes kijken we maar even niet. 

Zoals gezegd, ’t is aan de prijs. Maar dat is ook 
weer een uitdaging, nietwaar? Goedkoop levens-
middelen verkopen is geen kunst, zei voormalig 
Sperwer-directeur Klaas van den Doel ooit; een 
uitspraak waar de retail – van Eataly tot Action – 
nog decennia over kan twisten.

Van wie is Dallmayr? Dat is een rare geschiede-
nis. Dat ‘stamhuis’ werd helemaal niet in 1700 
door een Dallmayr-voorvader gestart, maar door 
ene Christian Reitter. Rond 1870 komt deze 
winkel annex eethuis in eigendom van Alois 
Dallmayr. Die verkoopt dat weer in 1895, aan 
echtpaar Anton en Thérèse Randlkofer. Met name 
Thérèse zorgt ervoor dat het Stammhaus een van 
de grote delicatessenleveranciers wordt, met maar 
liefst vijftien keer de eretitel ‘hofleverancier’. Dat 
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wil zeggen; leverancier aan vijftien verschillende 
hoven. In 1933 komt ene Konrad Werner Wille 
in beeld, koffieproducent. Hij voegt zijn zaak toe 
aan die van de Randlkofers, en zo ontstaat een 
bedrijf dat groot wordt als koffie- (en naderhand 
thee)producent, terwijl het nog steeds als food-
warenhuis of delicatessenhuis blijft voortbestaan.
Maar als je jarenlang groeit als Europese koffie-
producent, dan… ja, dan gaan concurrenten je 
een beetje volgen. 
En van het een komt het ander: in 1985 wordt 

Nestlé voor 51% meerderheidsaandeelhouder van 
de koffiedochter van het geheel, Alois Dallmayr 
Kaffee. Inmiddels is Nestlé weer weg. Maar pas 
sinds drie jaar. Toen werden de aandelen van 
Nestlé teruggekocht, wel met de voorwaarde dat 
Dallmayr en Nestlé elkaar ‘blijven helpen’ met 
de koffieverkoop, en misschien wel de inkoop, 
dat weten we niet. De familie kocht de aandelen 
terug.
De familie? Nee, niet de Dallmayrs. Waar die nu 
zijn: geen idee. De familie, dat zijn de nazaten van 

delicatessenwinkeliers Randlkofer en koffiepro-
ducent Wille. Bijvoorbeeld: de huidige dagelijkse 
leiding is in handen van Florian Randlkofer en 
Wolfgang Wille. Dus het mag dan allemaal de 
naam ‘Dallmayr’ dragen, maar in het tijdsbestek 
van 1700 tot vandaag de dag heeft slechts 25 jaar 
een Dallmayr aan het hoofd gestaan. Het had 
best Randlkofer & Wille mogen heten. ■

Meer foto’s zien? 
Mail Erik Hemmes, info@erikhemmes.nl.

Dallmayr-bonbons met als submerk ‘teckel Waldi’, de hond die van oudsher in Beieren veel als huisdier wordt gehouden en bij grote sportevenementen 
(Olympische Spelen, voetbal-EK’s en -WK’s) altijd als mascotte terugkeert. Dallmayr-honing, in varianten waar wij nog nooit van gehoord hebben. En deze kan 
natuurlijk niet ontbreken: de Beierse ‘weisswurst’… voor de liefhebber.
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