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Sterren
Eens in een af en toe
staan de sterren op een lijn
Aan de pas met de laatste lepel
waar details bepalend zijn
Kennen elk ingrediënt
van ‘t plan de campagne
Elke druppel saus
ieder glas champagne
De meesters
in hun element
Vijftig sterren
schitterend

Stars
Once in an every while
the culinary stars align
In the kitchen, plating
they’re the last one in line
They are the lead

Stars

in a gastronomic campaign
Of every speck of sauce
every glass of champagne
The masters
of modern fine dining
Fifty stars
shining
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PREFACE

“Vriendschap, talent, samen genieten,

“Friendship, talent, to enjoy together,

Hoofdredactie

samen delen en een moment creëren

to share together and to create a

Paul van der Linden

om nooit te vergeten; dat is onze

moment to remember; that has been

gezamenlijke drijfveer geweest voor

our joint motivation for organizing the

Eindredactie

het organiseren van het internationale

international gourmet festival CHEFS

Lisette Haars & Philip Kouthoofd

gourmet festival CHEFS AT THE PARC.

AT THE PARC.

Waar anders dan op het historische

Where else than on the historic and

en moderne Parc Broekhuizen is het

modern Parc Broekhuizen, is it possible

mogelijk om meer dan 25 sterrenchefs

to have more than 25 star chefs (together

met gezamenlijk meer dan 50

they have over 50 michelin stars) cook

Michelinsterren te laten koken en zoveel

and have so many guests to enjoy

gasten daar intens van te laten genieten!

this intensely! The fact that Restaurant

Dat Restaurant Voltaire sinds december

Voltaire itself has received a Michelin

2018 zelf een Michelinster heeft, maakt

star in December 2018 makes everything

alles nog completer.

even more complete.

De eerste aanmeldingen van topchefs

The first applications from top

van over de hele wereld volgden snel.

chefs from all over the world

Want ook zij zagen dit direct voor zich.

followed quickly. Because they too

Eindelijk was het mogelijk ze nu eens in

immediately saw the potential. Finally

Nederland uit te nodigen op een plek,

it was possible to invite them to the

Broekhuizerlaan 2

die dit culinaire geweld prachtig kan

Netherlands to a place that can

3956 NS Leersum

herbergen. Een plek die alles nog mooier

handle all this culinary violence. A

en onvergetelijker maakt. Hier komen

place that makes everything even

namelijk alle werelden samen. Hier is het

more beautiful and unforgettable. All

genieten!”

worlds come together here. Here you

Artdirector | Vormgeving
Job Hugenholtz & Maya van der Veer
www.komedia.es

Redactionele medewerker
Marlies Bax

Fotografie
Ivo Geskus,

can enjoy! ”

Coverfoto | Jan Kees Steeman

Redactieadres
Parc Broekhuizen

manager@parcbroekhuizen.nl

© Parc Broekhuizen
Chefs at the Parc magazine is een jaarlijkse

Consulting Chef van Restaurant

Consulting Chef of Restaurant Voltaire

Voltaire* en eigenaar van De Leest***

and owner of De Leest *** in Vaassen,

in Vaassen, Jacob Jan Boerma

Jacob Jan Boerma

&

&

Directeur Boutique Hotel

Director Boutique Hotel

Parc Broekhuizen I Restaurant Voltaire

Parc Broekhuizen I Restaurant Voltaire

Anita Bos

Anita Bos

uitgave van Parc Broekhuizen. Niets van
deze uitgave mag op welke wijze dan ook
worden verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Volg ons op instagram:
www.instagram.com/
chefsattheparc
Jacob Jan Boerma
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PARC BROEKHUIZEN
Parc Broekhuizen zoals wij dat vandaag

Parc Broekhuizen as we know it today

kennen, werd in 1792 door Cornelis

was founded by Cornelis Jan van

Jan van Nellesteyn gesticht, maar

Nellesteyn in 1792, but the history of the

de geschiedenis van het landgoed,

estate, originally called Broekhuizen

oorspronkelijk Broekhuizen kasteel,

Castle, dates back to 1408. Home to

dateert uit 1408. Het hoofdgebouw,

many noble residents throughout the

gebouwd in de 18de eeuwse Empire-

centuries, the main house was built in

stijl, samen met een prachtig

the 18th-century Empire style, along with

park geïnspireerd op de Engelse

a beautiful park inspired by the English

landschapstuinen, werd in de loop van

landscape gardens. In 1967, it became

de eeuwen door veel edele inwoners

a national monument, and it was

bewoond. In 1967 werd het een nationaal

purchased by the current owner in 2011.

monument en in 2011 gekocht door de
huidige eigenaar.

After an ambitious renovation project
in 2016, Parc Broekhuizen opened the

Na een ambitieus renovatieproject werd

hotel (22 suites en rooms) and Restau-

Parc Broekhuizen in 2016 geopend

rant Voltaire, but it has remained true

als een hotel (22 suites en kamers)

to its heritage; the Louis XVI-style

en Restaurant Voltaire, maar het is

ceilings, figurative stucco carvings and

trouw gebleven aan zijn erfgoed. De

the beautifully decorated fireplaces

plafonds in Louis XVI-stijl, de figuratieve

remained, as did the impressive wall

stucwerkreliëfs en de prachtig

paintings and imposing staircas-

versierde open haarden zijn behouden

es. Modern design pieces provide a

gebleven, evenals de indrukwekkende

stunning contrast in the décor, while

muurschilderingen en imposante trappen.

innovative and functional technology

Moderne designstukken zorgen voor een

was paramount in the conception of this

prachtig contrast in de inrichting terwijl

unique hotel.

innovatieve en functionele technologie
van het allergrootste belang was bij het

Nestled within the National Park

ontwerpen van dit unieke hotel.

Utrechtse Heuvelrug, the secondlargest forest area in the Netherlands,

Het landgoed is prachtig centraal

the Parc Broekhuizen estate boasts a

gelegen in het Nationaal Park Utrechtse

privileged setting in the heart of nature.

Heuvelrug, het op één na grootste

Covering an area of 100 square

bosgebied in Nederland. Met een

kilometers in the province of

oppervlakte van 100 vierkante kilometer

Utrecht, the park comprises a

in de provincie Utrecht, bestaat het

variation of landscapes, such as

uit een variatie van landschappen,

heathlands, forests, meadows, shifting

zoals heidevelden, bossen, weiden,

sands and floodplains. Welcome to

stuifzanden en uiterwaarden. Welkom in

the green heart of Holland.

het groene hart van Nederland.

6

CHEFS AT THE PARC

PARC BROEKHUIZEN

7

PR O U D P A RT N E R S CHEFS AT THE PARC

Duijnhoven Duitse Wijnen

A BIG THANK YOU!
TEAM PARC BROEKHUIZEN

8

CHEFS AT THE PARC

PARTNERS

9

De Prinses Máxima Centrum Foundation

Parc Broekhuizen is a friend of the foundation

Eén op de vier
kinderen met
kanker overlijdt

I

Ontwikkeling van het kind centraal

n Nederland wordt jaarlijks

Het Prinses Máxima Centrum onderscheidt

bij ongeveer zeshonderd

zich van andere ziekenhuizen door de focus op

kinderen de diagnose

ontwikkelingsgerichte zorg, dat wil zeggen dat

kanker vastgesteld en op dit

in de zorg de ontwikkeling van het kind en gezin

moment overlijdt nog steeds

centraal staat.

één op de vier kinderen aan

Nog zoveel te doen

deze ziekte. Ondanks het

Vanaf de opening door Hare Majesteit de

feit dat de kans op genezing

Koningin, richt het Prinses Máxima Centrum zich

enorm is gestegen, is het nog

in eerste instantie op de allerbeste zorg voor de

steeds de meest voorkomende

kinderen en hun families. De eerste positieve

doodsoorzaak onder kinderen.

resultaten zijn geboekt. Er is alleen nog zo veel
meer te bereiken.
Daarvoor is de Prinses Máxima Centrum
Foundation. Het team van de Foundation zet

Het Prinses Máxima Centrum
voor kinderoncologie

zich met passie in om alle voorzieningen, die
niet onder de verzekerde zorg vallen en die van

Ouders en artsen hebben tien jaar

cruciaal belang zijn voor de genezing van de

geleden het initiatief genomen

kinderen, mogelijk te maken. Belangrijk voor de

om voor deze kinderen alle zorg

kinderen is dat ze: bewegen, sporten, buiten zijn,

en research onder één dak te
bundelen, zodat ze de beste zorg
krijgen en het onderzoek naar

EEN UNIEK CENTRUM

kinderkanker gecentreerd is. Eén

IN EUROPA WAAR

(inter)nationaal kinderoncologisch

ALLE KINDEREN MET

centrum. Dit initiatief is het
Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie geworden. Een
uniek centrum in Europa waar
alle kinderen met kanker worden
behandeld met de missie, ieder kind
met kanker genezen met optimale
kwaliteit van leven.

KANKER WORDEN
BEHANDELD MET DE
MISSIE, IEDER KIND
MET KANKER GENEZEN
MET OPTIMALE
KWALITEIT VAN LEVEN.

afleiding en gezonde voeding krijgen in welk
stadium van hun ziekte ze ook zijn. Hiermee
wordt de genezing verbeterd en soms ook
versneld. In dit kader is het evenement Chefs
at the Parc van 24 tot en met 27 mei een mooie
aansluiting op ons doel. De kinderen en hun
ouders in het Prinses Máxima Centrum zullen de
bevriende chefs uitnodigen om met elkaar de
passie voor eten te delen.
Wij zijn Parc Broekhuizen dan ook enorm dankbaar
dat zij de Prinses Máxima Centrum Foundation met
specifiek het Project Activiteitenfonds omarmen
tijdens dit prachtige event.
If you want more information about this
foundation in English, please let us know.
Voor meer informatie:
foundation.prinsesmaximacentrum.nl.
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Julien Royer

Hans Neuner

Odette

Ocean

Singapore

Porches, Portugal

De bekroonde chef-kok Julien

Als zoon en kleinzoon van koks, was

Royer is mede-eigenaar van

Hans van jongs af aan bezig in de

Odette, een modern Frans

professionele keuken. In 2007 werd

restaurant met 2 Michelinsterren

hij uitgenodigd om de keuken van

in de iconische National Gallery

het restaurant Ocean in Vila Vita

Singapore. Odette biedt een

Parc Resort & Spa, in de Algarve,

constant evoluerend menu dat

te leiden. Sindsdien droomde hij

wereldwijd geproduceerde

ervan een Michelinster te behalen,

producten laat zien, ondersteund

gebruikmakend van zijn eigen

door klassieke Franse culinaire

methoden en technieken en om

technieken. Als eerbetoon

zijn eigen team samen te stellen

is Odette vernoemd naar de

en te leiden. Slechts twee jaar later,

grootmoeder van Julien Royer,

in 2009, bereikt Hans de ‘Michelin-

een van de meest invloedrijke

droom’ en behaalt hij zijn eerste

personen in zijn leven en op zijn

ster. In november 2011 kent Michelin

kookstijl.

hem de tweede ster toe.

Award-winning chef Julien

Being the son and grandson of

Royer is co-owner of Odette, a

cooks, from a very young age

2-Michelin star modern French

Hans Neuner was engaged in the

restaurant located at the iconic

professional kitchen. In 2007 he

National Gallery Singapore.

was invited to head the kitchen of

Odette offers a constantly

the Ocean restaurant at Vila Vita

evolving menu that showcases

Parc Resort & Spa, in the Algarve.

globally sourced produce

Since then, his dream was to win

underpinned by classic French

a Michelin star, using his own

Culinary techniques. Odette is

methods and techniques, recruiting

named in tribute to Julien Royer’s

and leading his own team. Only two

grandmother one of his greatest

years later, in 2009, Hans embodied

influencers in life and kitchen.

the “Michelin dream”, winning his

2*

2*

first star. In November 2011 Michelin
awarded him his second star.
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waar

ambacht &
gastronomie
samenkomen

Jacob Holmström
Gastrologik
Stockholm, Zweden

2*

Jacob Holmström begon zijn carrière
vroeg, heel vroeg zelfs, als klein kind
in zijn vaders restaurant. Sinds hij
zich kan herinneren, liep hij rond in
restaurantkeukens. Vanuit Zweden
verhuisde hij naar Oslo waar hij twee
jaar werkte voor Bagatelle** onder
chef-kok Eyvind Hellström. Daarna
kreeg hij de kans om voor Pascal

HANOS is de internationale horecagroothandel en totaalleverancier voor de
hele horecabranche. Van gastronomie tot fastservice, van Texel tot Antwerpen en
van barbecuerestaurant tot koffiebar. We ontzorgen op ieder gebied. Een bezoek aan HANOS is
een beleving. Naast een groot en veelzijdig assortiment food, veel vers, delicatessen, drank uit
binnen- en buitenland en non-food producten, biedt HANOS meer. Van interieurdesign tot veel
culinaire kennis en (online) inspiratie en van grootkeukeninrichting tot bedrijfskleding. Of u nu
één van onze groothandels binnenstapt, onze online platforms bezoekt of uw bestelling door
ons geleverd krijgt: HANOS staat garant voor kwaliteit.

Barbot te werken bij L’Astrance*** in
Parijs. Hij en zijn partner openden
Gastrologik eind 2011 en kregen hun
eerste Michelinster in 2013 en hun
tweede in 2019. Zijn filosofie is om
exclusief te werken met Zweedse
ingrediënten.

Jacob Holmström started his career

Kijk ook eens op www.foodXperience.com
hét culinaire inspiratieplatform voor horecaprofessionals

early on, very early in fact, as a small
child in his father’s restaurant. Ever
since he can remember, he has been in
restaurant kitchens.
From Sweden he moved to Oslo,
Norway where he worked at Bagatelle**
under chef Eyvind Hellström for two
years. After that, he had the opportunity
to work for Pascal Barbot at
L’Astrance*** in Paris. He and his partner
opened up Gastrologik in late 2011 and
where awarded their first Michelin star
in 2013 and their second in 2019. Their
philosophy is to work uniquely with
Swedish ingredients.

www.hanos.nl
MEET THE CHEFS
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Heinz Beck
La Pergola
Rome, Italië

3*

Tegenwoordig staat Heinz Beck
bekend als een van de meest
opvallende ‘meesters’ van de
gastronomie ter wereld. Zijn unieke
interpretatie van de ‘moderne’ keuken
gaat verder dan zijn onbetwiste
culinaire talent, waarbij hij de meeste
aandacht besteedt aan de selectie
van ingrediënten en hun transformatie
naar zeer innovatieve smaken. Als
auteur van een aantal opmerkelijke
teksten, begeleidt Beck vandaag de
dag verschillende bedrijven, waarbij
hij allen dezelfde aandacht schenkt
in alle details zoals zijn gasten
ontvangen in La Pergola in Rome.
Ook in al zijn andere restaurants over
de hele wereld is een bewijs van het
genie van Heinz Beck te vinden.
Nowadays, Heinz Beck is known
as one of the most notable
‘Masters’ of gastronomy in the
world. His unique interpretation of
the ‘modern’ kitchen goes beyond
his undisputed culinary talent,
and includes the utmost attention
toward the selection of ingredients
and their transformation into highly
innovative flavors. As an author
of several noteworthy texts, today
Beck heads several businesses,
offering the same attention to
detail his guests receive at La
Pergola in Rome. All his restaurants
worldwide are a testament to the
genius of Heinz Beck.
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Edwin Vinke
De Kromme
Watergang
Hoofdplaat

2*

“Plezier, passie en perfectie. Drie
woorden, de basis van onze keuken.
Daar doen we het mee.” Het zat
er eigenlijk al vroeg in. Als klein
manneke zag Edwin Vinke de koks
van het hotel in Normandië waar
ze vakantie hielden, in de weer en
hij wist meteen: dat wil ik ook. En
zo geschiedde. Het was 1971. Jaren
later in 2005, in zijn eigen restaurant,
verwierf hij een Michelinster. En in
2010 wordt hij benoemd tot Chef
van het Jaar in de beoordeling van
GaultMillau. “Onze grootste troef:
de verste vis komt bij ons van heel
dichtbij.”

“Fun, passion and perfection.
Three words, the basis of our
kitchen. It’s all we need. ”It actually
started early. As a little boy Edwin
Vinke saw the chefs of the hotel
in Normandy where they were on
holiday, working passionately and
he knew immediately: I want that
too. And so it happened. It was
1971. Years later in 2005, in his own
restaurant, he acquired a Michelin
star. And in 2010 he was named
Chef of the Year in the assessment
of GaultMillau. “Our greatest asset:
the freshest fish arrives with us
from very close by.”

MEET THE CHEFS
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Soenil Bahadoer
Restaurant De Lindehof
Nuenen

2*

SVH Meester-kok Soenil Bahadoer is
de eigenaar en chef van Restaurant
De Lindehof in Nuenen, sinds 2014
bekroond met 2 Michelinsterren.
Kruiden en specerijen maken de
gerechten van Soenil uniek. Geen
strak afgewogen hoeveelheden en
samenstelling, maar gevoel, daar
draait het om. De basis is de simpele
Hindoestaans-Surinaamse keuken van
zijn moeder en de klassieke Franse basis
die hij op deed tijdens verschillende
jaren in professionele keukens. Soenil
haalt zijn inspiratie uit alles wat het leven
te bieden heeft: muziek, film, kunst en
mode. Andere bronnen van Soenil zijn
collega-koks, reizen en bovenal zijn
jeugd en liefde voor zijn roots.

SVH Master Chef Soenil Bahadoer is
the owner and chef of Restaurant De
Lindehof in Nuenen, awarded with 2
Michelin stars since 2014. Herbs and
spices make Soenil’s dishes unique.
No tightly balanced quantities and
composition, but emotion, that’s what
it’s all about. The basis is the simple
Hindustani-Surinamese cuisine of his
mother and the classic French basis
he gained during several years in
professional kitchens. Soenil gets his
inspiration from everything that life has
to offer: music, film, art and fashion. His
ideas come from fellow chefs, travel and
above all his youth and the love for his
roots.

MEET THE CHEFS
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Fred Musterd
Restaurant Fred

De Treeswijkhoeve

Rotterdam

Waalre

2*

22

Dick Middelweerd
2*

Fred Musterd is gek op Rotterdam.

Fred Musterd loves Rotterdam.

Dick Middelweerd is chef-kok en samen

Dick Middelweerd is the chef and

Daar staat zijn restaurant: Fred. De

There you can find his restaurant:

met zijn echtgenote Anne-Laura eigenaar

together with his wife Anne-Laura

kookstijl van Musterd is gebaseerd op

Fred. The cooking style of Musterd is

van hun restaurant De Treeswijkhoeve.

the owner of their restaurant De

de klassieke Franse cuisine, maar hij

based on classic French cuisine, but

Na zijn koksopleiding in Utrecht heeft

Treeswijkhoeve. After his chef training

geeft zijn eigen draai aan zijn gerechten.

he gives his own twist to its dishes.

Middelweerd ervaring opgedaan in onder

in Utrecht, Middelweerd has gained

Herkenbaarheid staat op één. “De

Recognizability is his main focus. “I get

meer restaurant Ciel Bleu** en restaurant

experience in, among others, restaurant

meeste voldoening haal ik uit het

the most satisfaction from working

De Hoefslag**.

Ciel Blue ** and restaurant De Hoefslag

werken met schaal- en schelpdieren en

with crustaceans and shellfish and all

Zijn keuken kun je omschrijven als

**. You can describe his cuisine as

alle primeurgroenten.” Musterd noemt

early-season vegetables.” Musterd does

klassiek op een ambachtelijke basis met

classic on an artisanal basis with

zichzelf geen commerciële kok: “We

not call himself a commercial chef: “We

veel lokale producten en uiteenlopende

many local products and a wide range

bieden kwaliteit. Ik koop veel te dure

offer quality. I buy far too expensive

internationale invloeden. Inspiratie haalt

of international influences. He gets

ingrediënten in. Ik kan niet anders, want

ingredients. I can’t help it, because I’m

hij uit zijn reizen naar landen als Peru,

inspiration from his travels to countries

ik ben altijd op zoek naar nóg betere

always looking for even better products.

Japan, Denemarken, Portugal en Vietnam.

such as Peru, Japan, Denmark, Portugal

producten. Ik wil dat onze gasten die

I want our guests to really taste the stars

Samen met zanger Guus Meeuwis heeft

and Vietnam. Together with singer Guus

sterren ook echt proeven. Dat gevoel

that were awarded to us.. That feeling

hij 2 kookboeken uitgebracht. Sinds 2013

Meeuwis, he has released 2 cookbooks.

is nu nog sterker geworden. Na het

has now become even stronger. After

is De Treeswijkhoeve bekroond met twee

Since 2013, De Treeswijkhoeve has been

toekennen van de tweede zei ik als

being awarded the second, I was the

Michelinsterren.

awarded two Michelin stars.

eerste: Jongens, werk aan de winkel!”

first to say: Boys, let’s get cracking! ”

CHEFS AT THE PARC
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debruijnwijnkopers.nl

De beste mensen
De beste ingrediënten

Duijnhoven
Duitse
Wijnen
www. duijnhoven. eu
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Some things never
stay the same.
Some things never
change.

Dieter Koschina
Vila Joya
Albufeira, Portugal

2*

De in Oostenrijk geboren chef-kok Dieter

Austrian-born chef Dieter Koschina

Koschina heeft een culinaire primeur

has achieved a culinary first for

bereikt voor zijn geadopteerde land

his adopted country by propelling

door Vila Joya op de lijst met 50 beste

Vila Joya into The World’s 50 Best

restaurants ter wereld te zetten. Dit

Restaurants list. This two time

restaurant met twee Michelinsterren

Michelin-starred restaurant (since

(sinds 1999) combineert lokale producten

1999) combines local produce

met Noord-Europese kooktechnieken,

with northern European cooking

dus parelhoen is gevuld met zwarte

techniques, so guinea fowl is stuffed

truffels en artisjokken, geroosterde

with black truffles and artichokes,

ganzenlever wordt geserveerd op een

roasted goose liver is served on a

broccolipuree met gerookte paling, terwijl

broccoli purée with smoked eel, while

de alomtegenwoordige bacalhau van het

the country’s ubiquitous bacalhau –

land - gedroogde en gezouten kabeljauw

dried and salted cod – is preserved

- is gekonfijt en gepaard gaat met rode

and paired with beetroot coulis and

bietcoulis en yoghurt. Ook verkozen

yoghurt. Also voted ‘World’s Best

tot Worlds Best Culinary Hotel door de

Culinary Hotel’ by the Boutique Hotel

Boutique Hotel Awards 2016 & 2017.

awards 2016 & 2017.

The Evergreen. Since ’74
MEET THE CHEFS
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SERVE FRESH FISH
WITH SHOCK FROZEN
Versvishandel Jan van As lanceert een revolutionair
shock fresh assortiment.

Onno Kokmeijer
Ciel Bleu
Amsterdam

2*

Onno Kokmeijer gaat tot het uiterste
om een dinerervaring in Ciel Bleu
(in het Hotel Okura Amsterdam)
op het hoogste niveau te creëren
met twee Michelinsterren en een
keuken die geroemd wordt om zijn
creatieve internationale gerechten.
Onno: “Het is fantastisch om te zien
dat Jacob Jan Boerma zich inzet om
een internationaal gourmet festival
naar Nederland te halen. Dit initiatief
zal de Nederlandse gastronomie
naar een hoger niveau tillen en
we zijn blij dat wij hieraan mogen
bijdragen door samen met de
andere gerenommeerde nationale
en internationale chefs een
ongeëvenaarde lunch te serveren.”

Als aanvulling op het uitgebreide aanbod dagverse
vis, schaal- en schelpdieren, brengt versvishandel
Jan van As vanaf 2019 onder het merk Shock Fresh
een hoogwaardige kwaliteitslijn tonijn op de markt.

Wat is shockvriezen?

Shockvriezen houdt in dat verse vis direct na de
vangst wordt ingevroren, waardoor de celstructuur
niet wordt aangetast. Binnen drie kwartier zijn we
in staat om een product tot in de kern onder de
-60 °C te krijgen. In de afgelopen jaren hebben
we hard gewerkt aan het toepassen en verfijnen
van deze techniek en het ontdekken van de juiste
manier om de vis te ontdooien. Inmiddels hebben
we dit proces volledig onder controle en is Shock
Fresh vis niet te onderscheiden van vers.
Bij deze temperatuur worden alle parasieten
gedood. Daardoor is dit ook de ideale oplossing voor
iedereen die rauwe vis wil serveren op een
gegarandeerd voedselveilige manier.

• Altijd vers
• Constante kwaliteit
• Stabiele prijs
• 100% voedselveilig

Onno Kokmeijer is going to great
lengths to create a dining experience
at Ciel Bleu (at Hotel Okura
Amsterdam) at the highest level with
two Michelin stars and a cuisine that
is praised for its creative international
dishes. Onno: “It is fantastic to see
that Jacob Jan Boerma is committed
to bringing an international gourmet
festival to the Netherlands. This
initiative will take Dutch gastronomy to
a higher level and we are pleased that
we can contribute to this by serving
an unparalleled lunch together with
the other renowned national and
international chefs.”

• Jaarrond voorradig
MEET THE CHEFS
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Christian Kuchler
Taverne zum Schäfli
Wigoltingen, Zwitserland

2*
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Drie jaar geleden nam Christian Kuchler

Three years ago Christian Kuchler (34

(34 jaar) het restaurant van zijn ouders

years old) took over the restaurant

over, genaamd Taverne zum Schäfli. De

of his parents called Taverne zum

jonge en slimme chef-kok staat bekend

Schäfli. The young and smart chef

om zijn smaakvolle en moderne gerechten

is well known for his tasteful and

met een vleugje traditie. In oktober 2017

modern dishes with a hint of tradition.

werd zijn restaurant bekroond met 2

In October 2017 his restaurant was

Michelinsterren en 18 GaultMillau punten.

awarded with 2 Michelin stars and 18

Hij heeft in zijn loopbaan veel ervaring

GaultMillau points. He gained a lot of

opgedaan in Europa. Een van de meest

experience around Europe during his

indrukwekkende ervaringen die hij heeft

career. One of the most impressive

gehad was in Parijs, werkend in het

experiences he had was in Paris,

driesterrenrestaurant van Alain Ducasse

working at the 3-star Restaurant of

Plaza Athénée.

Alain Ducasse Plaza Athénée.

MEET THE CHEFS
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Vinoblesse

Grote wijnen van kleine domeinen,
zo natuurlijk mogelijk gemaakt

Deze wijnen zijn verkrijgbaar bij de winkels van
Wijnkoperij de Gouden Ton en op www.degoudenton.nl

Beukenlaan 18 | 3741 bp baarn
035 54 26260 | www.vinoblesse.nl

0717 Advo 1.indd 1

07-05-19 14:38

Bekijk on
s
volledig a
anbod
online

ANDREW GUNN
South Africa

ALEXANDER PFLÜGER ELISABETTA FORADORI
Germany
Italia

WIJNEN UIT KLASSIEK EUROPA
Wij importeren wijn uit klassiek Europese wijngebieden.
Het assortiment is het resultaat van onze zoektocht naar
kwaliteit, eigenheid en vriendschap uit liefde voor de

SEBIO LOIS
Spain

ALFREDO ARRIBAS
Spain

XAVIER WEISSKOPF
France

gastronomie. Het zijn stuk voor stuk flessen die mooie
gesprekken, bijzondere momenten en sterke verhalen
ondersteunen. Wijnen om bij stil te staan, misschien

We proudly supply the wines of these artisan
winemakers during Chefs at the Parc
Smaragd Wijnen / importer of artisan wines / smaragdwijnen.nl
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zelfs vandaag al.
Panfors-imperial.com

Pelke wijn per fles te bestellen P xxxxxxxxx
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Peter Knogl
Cheval Blanc
Basel, Zwitserland

3*

Peter Knogl en zijn team in de Cheval Blanc

Peter Knogl and his team in the

hebben hun plaats ingenomen onder

Cheval Blanc have taken their place

de 100 beste restaurants ter wereld: 3

among the 100 best restaurants

sterren in de Michelin-gids, 19 GaultMillau-

in the world: 3 stars in the Guide

punten, Chef van het jaar 2011 en 2015,

Michelin, 19 GaultMillau points,

Prix Villégiature Award 2015 voor Beste

Chef of the Year 2011 and 2015, Prix

Hotelrestaurant in Europa. Peter Knogl

Villégiature Award 2015 Best Hotel

over zijn werk: “Mijn grootste genot: om

Restaurant in Europe. Peter Knogl

producten van hoge kwaliteit te selecteren

about his work: “My greatest delight:

en ze vervolgens te bereiden. Mijn grootste

to select high quality products and

plezier: mijn gasten verwennen met een

then prepare them. My greatest

keuken vol vorm en kleur, vol van smaak

pleasure: to indulge my guests with

en zon. Mijn grootste voldoening: het

a cuisine full of shape and colour,

geven van plezier doormiddel van mijn

full of flavour and sun. My greatest

kookkunsten.”

satisfaction: to bring joy through my
cooking.”
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Rolf Fliegauf
Ecco Ascona & Ecco
St. Moritz, Zwitserland

2*
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Rolf Fliegauf was de jongste

For a long time, Rolf Fliegauf was

tweesterrenchef van Europa en hij blijft

Europe’s youngest two-star chef, and

de gasten verheugen met zijn bekroonde

he continues to delight guests with

keuken, waarbij hij vakmanschap van

his award-winning cuisine, combing

hoge kwaliteit combineert met een

high-quality craftsmanship with

verfijnde individualiteit. De toekomstige

sophisticated individuality. Rolf’s

carrière van Rolf werd al vroeg duidelijk.

future career became clear at an early

Als kind genoot hij van niets meer dan zijn

age. As a child, he enjoyed nothing

tijd doorbrengen in de keuken van het

more than spending his time in the

restaurant van zijn ouders. Tegenwoordig

kitchen of his parents’ restaurant.

is hij een van de meest gedecoreerde

Today, he is one of Switzerland’s most

chef-koks van Zwitserland, die in de

decorated chefs, having been awarded

Michelingids twee sterren heeft gekregen

two stars by the Michelin Guide for

voor zijn restaurants Ecco Ascona en St.

both his Ecco Ascona and St. Moritz

Moritz. Rolf Fliegauf lijkt op een muzikant

restaurant. Rolf Fliegauf resembles a

aan de piano in de manier waarop hij

musician at the piano as he plays with

speelt met texturen en temperaturen.

textures and temperatures.
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Jan Hartwig
Atelier
München, Duitsland

3*

Jan Hartwig is sinds mei 2014 Chef
de Cuisine van Atelier in Hotel
Bayerischer Hof. In 2017, na nog
geen vier jaar na zijn aankomst
in Atelier, slaagden Hartwig en
zijn team er in om de derde
Michelinster, 10 + Gusto-pannen en
18 GaultMillau-punten te bereiken.
Hartwig richt zich op regionale en
seizoensgebonden producten voor
zijn lichte en creatieve keuken. Op
de bewezen basis van de haute
cuisine tovert hij hedendaagse
en moderne creaties, maar altijd
zonder onnodige extra’s. De
herkenning van het product is zijn
belangrijkste doel.

Jan Hartwig has been Chef
de Cuisine of Atelier at Hotel
Bayerischer Hof since May 2014.
In 2017, after not even four years
after his arrival at Atelier, Hartwig
and his team succeeded in
achieving the third Michelin star, 10
+ Gusto pans and maintaining 18
GaultMillau points. Hartwig focuses
on regional and seasonal products
for his light and creative cuisine.
On the proven foundation of haute
cuisine, he conjures contemporary
and modern creations, but always
without unnecessary extras. The
recognition of the product is his
foremost objective.

geen 18, geen alcohol

www.wijnkooperijdelange.nl
MEET THE CHEFS
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www.boelsparty.nl

Georgianna Hiliadaki

Just add people

Funky Gourmet

Aan elk detail
gedacht

Athene, Griekenland

2*

40

CHEFS AT THE PARC

Georgianna Hilidaki en Nikos Roussos zijn

Georgianna Hiliadaki and Nikos Roussos

de Executive Chefs en medeoprichters

are the Executive Chefs and Co-founders

van MGFG (Modern Greek Food Group).

of MGFG (Modern Greek Food Group).

Het vlaggenschip van de groep is hun 2

The flagship of the group is their 2

Michelinsterren restaurant in Athene, Funky

Michelin starred restaurant in Athens,

Gourmet. In Funky Gourmet heroverwegen

Funky Gourmet. In Funky Gourmet

de chef-koks hun culinaire Griekse traditie

the chefs re-think their culinary Greek

en creëren ze een avant-garde Griekse

tradition creating an avant-garde Greek

keuken die zowel innovatief als speels is.

cuisine that is both innovative and playful.

‘Golden Hats nationale onderscheidingen’

‘Golden Hats national awards’ have also

hebben ook herhaaldelijk Funky Gourmet

repeatedly proclaimed Funky Gourmet

uitgeroepen als het beste restaurant in

as the Best Restaurant in Greece.

Griekenland. Georgianna is bekroond als de

Georgianna has been awarded as the

Beste Vrouwelijke Chef-kok in Griekenland

Best Female Chef in Greece 2017 and 4th

2017 en de 4e Beste Vrouwelijke Chef-kok

Best Female Chef in the World according

ter Wereld volgens The Best Chef Awards.

to The Best Chef Awards.

Wij helpen u graag om elke locatie naar wens en volgens de
nieuwste trends in te richten tot in het kleinste detail. Uw
wensen inspireren ons om gezamenlijk tot het beste resultaat
te komen. Een resultaat waar u en uw gasten nog lang over na
zullen praten.
Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken via
party@boels.nl of 0900-3333 000 (lokaal tarief).
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Moshik Roth
&moshik
Amsterdam

2*

Moshik Roth verhuisde van Israël naar

Moshik Roth moved from Israel to

Nederland toen hij begin twintig was. Hij

The Netherlands in his early twenties.

startte zijn carrière als pizzeriamanager

He started his career as a pizzeria

in Amsterdam. In zijn vrije tijd raakte hij

manager in Amsterdam. In his spare

gefascineerd door de wereld van de

time, he became fascinated by haute

haute cuisine en nam zichzelf voor om de

cuisine and he set out to become

best mogelijke chef te worden. Hij greep

the best chef possible. He seized

zijn kans toen hij mocht werken bij drie

the opportunity to work at three star

Michelinsterren restaurant De Librije. Na al

restaurant De Librije. After having

twee Michelinsterren te hebben gekookt in

already cooked two Michelin stars

zijn restaurant Brouwerskolkje, bundelde

in his restaurant Brouwerskolkje,

hij in 2012 zijn krachten met ondernemer

he joined forces in 2012 with

en servicespecialist Salem Samhoud.

entrepreneur and service specialist

Zij openden het restaurant &samhoud

Salem Samhoud. They opened the

places in Amsterdam. Drie maanden

restaurant &samhoud places in

nadat het restaurant opende, ontvingen

Amsterdam. Three months after the

Moshik en zijn team twee Michelinsterren.

restaurant opened, Moshik and his

Het restaurant &samhoud places gaat

team received two Michelin stars.

sinds januari 2018 verder onder de naam

&moshik is the new name of the

&moshik.

restaurant since January 2018.
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Silvio Nickol
Palais Coburg
Wenen, Oostenrijk
URBANISTIC CERAMICS

2*

Op 7-jarige leeftijd ontdekte hij zijn
passie voor koken in Hoyerswerda,
Duitsland, terwijl hij een maaltijd
bereidde voor zijn kleine broertje. Vanaf
2006 kookte hij met Heinz Winkler in
Aschau, en een jaar later leidde zijn
carrière hem naar het Schlosshotel
Velden in Oostenrijk voor zijn eerste
functie als chef-kok. In 2009 werd
zijn kookkunst bekroond met twee
Michelin-sterren. Sinds 2011 is Silvio
Nickol chef-kok in het gastronomisch
restaurant in Palais Coburg in Wenen. Hij
heeft momenteel 2 Michelinsterren, 4
toques GaultMillau (19 punten) en werd
door GaultMillau in 2014 Oostenrijkse
chef-kok van het jaar en in 2017 Beste
Duitse chef-kok in het buitenland.

Silvio Nickol discovered his passion
for cooking at the age of 7 at home in
Hoyerswerda, Germany, while preparing
a meal for his little brother. From 2006
he cooked with Heinz Winkler in Aschau,
and a year later his career path led him
to the Schlosshotel Velden in Austria for
his first position as head chef. In 2009 his
cooking was awarded two Michelin stars.
Since 2011 Silvio Nickol is head chef at
the gourmet restaurant at Palais Coburg
in Vienna. He currently holds 2 stars Guide
Michelin, 4 toques GaultMillau (19 points)
and was named “Austrian Chef of the
Year” by GaultMillau in 2014 and “Best
German Chef abroad” in 2017.

MEET THE CHEFS

45

Jim Ophorst
Restaurant PRU
Phuket, Thailand

1*

Jim (Jimmy) Ophorst (29 jaar, Nederland)

Jim (Jimmy) Ophorst (29 years old,

is Chef de Cuisine van Restaurant

the Netherlands) is Chef de Cuisine of

PRU in Phuket, het eerste en enige

Restaurant PRU in Phuket, the first and

Michelinsterren restaurant in Phuket.

only Michelin star restaurant in Phuket.

Jimmy begon zijn carrière in Nederland

Jimmy started his career back in the

en verhuisde in 2012 naar Thailand. In

Netherlands and moved to Thailand

2014 trad hij toe tot de Trisara-groep en

in 2012. In 2014 he joined the Trisara

opende hij PRU restaurant eind 2016.

group and opened PRU restaurant in

PRU restaurant staat voor Plant Raise

the end of 2016. PRU restaurant stands

Understand, waar de producten 100%

for Plant Raise Understand, where the

lokaal worden geproduceerd met een

products are 100% produced locally,

grote steun voor de lokale gemeenschap.

supporting the local community.
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Erik van Loo

De basis voor uitzonderlijke gastvrijheid.

Parkheuvel
Rotterdam

2*

Erik is geboren in Zuid-Limburg,
waar hij opgroeide als slagerszoon
in het dorpje Mechelen. Na ervaring
op te hebben gedaan in binnen- en
buitenland, startte Erik zijn eigen
restaurant in Wijk bij Duurstede,
‘De Duursteder’, waar hij zijn eerste
Michelinster kookte. Met een
prachtige loopbaan is hij nu al 12
jaar Patron Cuisinier en sinds 2006
eigenaar van Restaurant Parkheuvel,
bekroond met twee Michelinsterren.
Erik heeft naast de boeken ‘Smaak is
Herinnering’, ‘Straatvoer’ en ‘Soepen’
groot succes met zijn boek ‘Sauzen’.
In Nederland staat hij inmiddels ook
wel bekend als de ‘Master of Sauce’.

Erik was born in South Limburg, where
he grew up as a butcher’s son in the
village of Mechelen. After gaining
experience at home and abroad, Erik
started his own restaurant in Wijk bij
Duurstede, “De Duursteder”, where he
cooked his first Michelin star. After a
wonderful career, he has been Patron
Cuisinier for 12 years and since 2006
owner of Restaurant Parkheuvel,
awarded with two Michelin stars.
In addition to the books “Taste is
Remembrance”, “Street Food” and
“Soups”, Erik has great success with his
book “Sauces”. In the Netherlands he
is now also known as the “Master of
Sauce”.
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De nieuwe Kleine Geweldenaars: kraakhelder textiel voor de horeca.
Of het nu gaat om een sterrenrestaurant, een wellness-hotel of om het café op de hoek – schoon textiel zoals
tafellinnen en handdoeken is het visitekaartje van uw bedrijf en zorgt er voor een groot deel voor, dat uw gasten zich
op hun gemak voelen en graag bij u terugkomen. De nieuwe Kleine Geweldenaars hebben korte programmatijden
en lage verbruikskosten en reinigen uw wasgoed bovendien uiterst grondig en toch heel behoedzaam.

Miele Professional. Immer Besser.
www.miele.nl/pro/nieuwe-kleine-geweldenaars

Tanja Grandits
Stucki Restaurant
Basel, Zwitserland

2*
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In 2006 werden haar werk en creativiteit

In 2006 her work and creativity were

beloond toen ze door GaultMillau tot

rewarded when she was named Female

Vrouwelijke Chef van het Jaar werd

Chef of the Year by GaultMillau and

benoemd en 16 punten kreeg toegekend.

awarded 16 points. Tanja Grandits

Tanja Grandits pakte haar recepten in en

packed up her recipes and moved

ging verder (vanuit estaurant Thurtal in

on (leaving restaurant the Thurtal in

Eschikofen, Thurgau, Zwitserland), dit keer

Eschikofen, Thurgau, Switzerland),

in het noordwesten van het land. Daar heeft

this time to the north-west of the

Tanja sinds 2008 het legendarische Stucki-

country. There Tanja has run the

restaurant in Basel gerund. Ze blijft haar

legendary Stucki restaurant in Basel

onmiskenbare stijl ontwikkelen, waarbij ze

since 2008. She continues to develop

nauwkeurig kleuren en specerijen gebruikt

her unmistakable style, using colours

om de unieke gerechten te creëren die haar

and spices with precision to create the

twee Michelinsterren hebben opgeleverd.

unique dishes which have earned her

In 2013 ontving Tanja de onderscheiding

two Michelin stars.

van Chef van het Jaar 2014 en kreeg 18

In 2013, Tanja was awarded Chef of

GaultMillau-punten. In 2017 ontving zij de

the Year 2014 and given 18 GaultMillau

prijs van Michelin Switzerland Female Chef

points. In 2017, she was granted the

Award.

Michelin Switzerland Female Chef Award.
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Eckart Witzigmann
Chef van
de eeuw

Eckart Witzigmann is een Oostenrijkse chef-

Eckart Witzigmann is an Austrian chef.

kok. Na zijn chef-stage in Hotel Straubinger in

After his chef-apprenticeship in the Hotel

Bad Gastein (1957-60), verhuisde Witzigmann

Straubinger in Bad Gastein (1957–60),

naar tal van functies in prestigieuze restaurants

Witzigmann moved on to numerous

3*

over de hele wereld, onder meer als student

positions in prestigious restaurants around

van Paul Bocuse in Lyon, Frankrijk.

the world, among others as a student of

Op 19 november 1978 was hij één van de

Paul Bocuse in Lyon, France.

Special host of Hangar 7

eerste chefs buiten Frankrijk die drie sterren

On November 19, 1978, he was one of

ontving van Michelin voor zijn restaurant

the first chefs outside France to receive

Aubergine in München, dat hij een jaar eerder

three stars from Michelin for his Aubergine

had geopend.

restaurant in Munich, which he had

Salzburg, Oostenrijk

52

CHEFS AT THE PARC

In 1994 verkocht hij de Aubergine. In

opened a year earlier.

datzelfde jaar ontving hij de zeldzame

In 1994 he sold the Aubergine. In the same

onderscheiding chef-kok van de eeuw van

year he received the rare award chef of

de Gault Millau. Slechts drie andere chefs

the century from the GaultMillau. Only

hebben deze titel ooit eerder ontvangen.:

three other chefs have been awarded this

Paul Bocuse***, Joël Robuchon*** en Frédy

title: Paul Bocuse***, Joël Robuchon*** and

Girardet***.

Frédy Girardet***.

Ook voor de nieuwe generatie chefs, zoals er

Also for the new generation of chefs, as

velen op Chefs at the Parc aanwezig zijn, is hij

there are many at Chefs at the Parc, he is

een culinaire grootheid.

a culinary celebrity.
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Claude Bosi
Bibendum
Londen, Engeland

2*

Claude Bosi (1972) is een Franse chefkok. Hij behaalde twee Michelinsterren
in zijn restaurant Hibiscus in Londen.
Daarna ging hij werken bij verschillende
Michelinsterren restaurants in Frankrijk,
waaronder La Pyramide Fernand Point,
Restaurant Chiberta, L’Arpège en
Restaurant Alain Ducasse. Hij werkte
in L’Arpège toen het restaurant zijn
derde Michelinster won. In 2009 bezette
Hibiscus de tweede plaats bij The Fat
Duck in de U.K. National Restaurant of
the Year Awards.
Bosi sloot zijn Hibiscus-restaurant
in 2016 om chef-kok te worden in
Bibendum in Londen en beschreef de
overgang als een transitie. Hij zei: “Dit is
niet het einde, we hopen dat je in het
volgende hoofdstuk meedoet.”
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Claude Bosi (born 1972) is a French
chef. He held two Michelin stars at
his restaurant Hibiscus in London.
He moved on to work at a variety
of Michelin starred restaurants
in France including La Pyramide
Fernand Point, Restaurant Chiberta,
L’Arpège and Restaurant Alain
Ducasse. He was working at L’Arpège
when the restaurant won its third
Michelin star. In 2009 Hibiscus
placed second to The Fat Duck in
U.K. National Restaurant of the Year
Awards. Bosi closed his Hibiscus
restaurant in 2016 to become
head chef at Bibendum in London,
describing the move as a transition,
saying: “This isn’t the end; we hope
you will join us in the next chapter.”

Advertorial

Robert Poel
Voltaire

1*

Leersum

Robert Poel is op zijn vijftiende
de keuken binnengelopen en
daar nooit meer weggegaan. Hij
heeft onder andere in De Leest bij
Jacob Jan Boerma veel ervaring
opgedaan en geleerd. Robert
was dan ook meer dan trots
toen Jacob Jan hem vroeg als
één van de 2 chefs (samen met
Thomas Diepersloot) naar Parc
Broekhuizens Restaurant Voltaire
te gaan. Onbeschrijfelijk is dan ook
het gevoel voor hem dat Michelin
afgelopen december Voltaire al
binnen 2 jaar na de opening, een
ster heeft toegekend.

Robert Poel walked into the
kitchen at the age of fifteen
and never left. Among other
things, he gained and learned
a lot from Jacob Jan Boerma
in De Leest. Robert was more
than proud when Jacob Jan
asked him to come to Parc
Broekhuizen’s Restaurant
Voltaire to become one of the
2 chefs (together with Thomas
Diepersloot). It is therefore
indescribable to him that last
December Michelin already
awarded Voltaire a star within
2 years of opening.

Thomas Diepersloot
Voltaire

1*

Bij een goede mix, neem een gin en tonic, is de mixer
3/4 van het drankje. Dus waarom een goede spirit
mixen met een frisdrank die de smaak van de spirit
overheerst? Een vraag die ondernemers Charles Rolls
en Tim Warrilow begin 2000 bezighield – een tijd waarin
het aanbod premium spirits zich snel ontwikkelde
maar de kwaliteit van de mixer erbarmelijk was.

Rolls en Warrilow delen een passie voor gin maar waren beide zeer
ontevreden over de kwaliteit van de tonics. Alle gangbare merken gebruiken kunstmatige smaak en zoetstoffen en juist dit zorgt ervoor
dat de bijzondere smaken van de gin verloren gaan. Hun missie was
duidelijk; kwaliteit terugbrengen de categorie en een tonic creëren die
de smaak van premium spirits juist ondersteund.
Ze deden 18 maanden onderzoek naar de herkomst van tonic en reisde naar vele uithoeken van de wereld om aan de beste ingrediënten te
komen. In 2005 lanceerde ze als eerste ter
wereld een premium ‘Indian Tonic’ onder
de naam Fever-Tree. Een lancering die niet
alleen tonic deed herleven, maar ook heeft
bijgedragen aan de eindeloze populariteit
van de Gin & Tonic.

Leersum
Charles Rolls in een citroen-tijm veld in de Provence

Thomas Diepersloot is constant
op zoek naar vernieuwing. Na zijn
ervaring in restaurant De Leest
verhuisde hij naar Azië waar hij zijn
smaak verder ontwikkelde. Na 3
jaar werd het tijd om terug te keren.
Toen is het prachtige avontuur met
Parc Broekhuizen begonnen in
Restaurant Voltaire. Het was dé kans
om zijn eigen creaties te kunnen
uitdrukken, de ultieme creatieve
vrijheid te hebben.
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Thomas Diepersloot
is constantly looking
for innovation.After his
experience at restaurant
De Leest, he moved to Asia
where he further developed
his taste. After 3 years it
was time to return. Then the
wonderful adventure with
Parc Broekhuizen started in
Restaurant Voltaire. It was
the opportunity to express his
own creations, to have the
ultimate creative freedom.

Good to know: de naam Fever-Tree komt
van de kinaboom waarvan uit de schors
kinine, het karakteristieke bittertje in de
tonic, wordt gewonnen. Kinine wordt al
sinds de zeventiende eeuw gebruikt tegen
de tropenziekte malaria. Dat maakte dat de
kinaboom ook wel ‘koortsboom’ werd genoemd. Rolls en Warrillow vonden de beste
kwaliteit kinine in het grensgebied tussen
Rwanda en Congo. Die mengden ze met
zuiver bronwater en acht botanische smaken, de rest is geschiedenis.

Inmiddels telt het assortiment van Fever-Tree meer dan 14 smaken.
Naast een range van 6 verschillende tonics om de verschillende stijlen
gins te complimenteren heeft Fever-Tree ook andere klassieke mixers
naar een hoger niveau gebracht. Denk hierbij aan Ginger Ale, Ginger
Beer, Lemonade en Cola.

U vind het hele assortiment op: fever-tree.com

Tim Warillow op de kinine plantages in Kongo

www.fever-tree.com

facebook.com/fevertreenederland

instagram.com/fevertree_nl

Jarno Eggen
De Groene Lantaarn
Zuidwolde

2*

De Groene Lantaarn in Zuidwolde is

De Groene Lantaarn in Zuidwolde has

bekroond met 2 Michelinsterren, 18

been awarded 2 Michelin stars, 18

GaultMillau-punten en nr. 24 in de

GaultMillau points and is no. 24 in the

Lekker Top 100. Jarno Eggen: “Er wordt

Lekker Top 100. Jarno Eggen: “We only

bij ons uitsluitend gewerkt met verse

work with fresh quality products and,

kwaliteitsproducten en, waar mogelijk,

when possible, organic and regional

biologische en regionale producten. De

products. The herb and vegetable garden

kruiden- en groentetuin wordt verder

is being expanded, so many ingredients

uitgebreid, waardoor we veel ingrediënten

come from these gardens. However, we

uit deze tuinen kunnen gebruiken. Toch

do not want to limit ourselves to these

willen we ons niet beperken tot deze

products, so you can expect influences

producten, dus u kunt bij ons invloeden uit

from all over the world. And we are well

de hele wereld verwachten. En we zijn goed

prepared for guests with special wishes,

voorbereid op gasten met speciale wensen,

diets and of course vegetarians.” For this

diëten en uiteraard vegetariërs.” Hier hebben

they have a whole range of dishes that

ze een heel scala aan gerechten voor die

are highly dependent on the supply and

sterk afhankelijk zijn van de aanvoer en

the season of many vegetables and

het seizoen van vele groenten en kruiden,

herbs, grains and legumes.

granen en peulvruchten.

Als wijnimporteur en familiebedrijf zijn we bij Vinites altijd op zoek naar mooie samenwerkingen,
Als wijnimporteur
en familiebedrijf
zijn we bijlaten
Vinites
altijdmet
op zoek
naar mooie samenwerkingen,
waarbij
wij onze kwalitatieve
wijnen kunnen
stralen
hoogwaardige
culinaire creaties.
onze
kwalitatieve
kunnen laten stralen
meteen
hoogwaardige
culinaire creaties.
Chefswaarbij
at thewij
Parc
is met
meer danwijnen
50 Michelinsterren
hiervoor
uitermate geschikt
evenement.
Chefs at the Parc is met meer dan 50 Michelinsterren hiervoor een uitermate geschikt evenement.

Wij verheugen erop u als gast van het festival van onze wijnen te kunnen laten genieten,
Wij verheugen erop u als gast van het festival van onze wijnen te kunnen laten genieten,

geserveerd met de sterrengerechten!
geserveerd met de sterrengerechten!

Kijk voor meer informatie op www.vinites.com.
Kijk voor meer informatie op www.vinites.com.
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François Geurds
FG Restaurant

		

2*

Rotterdam
Amper uit de luiers stond François
Geurds al te roeren in de pannen
van zijn Arubaanse moeder. Al vroeg
was duidelijk van wie hij zijn genen
heeft geërfd: Ivy Geurds. Tot op de
dag van vandaag geldt zij als zijn
grootste inspiratiebron. Als chef
onder Cees Helder in Parkheuvel
kwam hij tot volle wasdom. In 2009
opende hij zijn eigen restaurant,
binnen negen maanden kwam de
eerste Michelinster, in 2013 volgde
de tweede. In het voorjaar van 2014
opende hij het eigenzinnige FG
Food Labs. In hetzelfde jaar nog
waardeerde Michelin FG Food Labs
met een Michelinster.

60

CHEFS AT THE PARC

As a toddler, barely out of nappies,
François Geurds used to stir the pots
and pans of his Aruban-born mother.
From early on it was clear from whom
he had inherited his culinary genes: Ivy
Geurds. To this day, she is his primary
source of inspiration. As a chef, he
reached full maturity under Cees
Helder in Parkheuvel. Geurds opened
his own restaurant in 2009. Within nine
months, Geurds had picked up his first
Michelin star – and the second was to
follow in 2013. In 2014, in the Rotterdam
suburb of Hofbogen, Geurds opened
the opinionated FG Food Labs, within
that year, Michelin awarded FG Food
Labs a star.

Jacob Jan Boerma
De Leest
Vaassen

3*

“Ik kook al zolang ik me kan
herinneren en heb daar keer op
keer waardering voor gekregen.
Van mijn gasten, van Michelin en
van mijn vakbroeders. Niet alleen
in Nederland, maar over de hele
wereld. De afgelopen 10 jaar ben
ik door tal van chefs uitgenodigd
om samen met hen te koken voor
hun gasten. Dit waren stuk voor
stuk ‘once-in-a-lifetime-events’.
Ik heb vriendschappen gesloten
die mij altijd zullen bijblijven, en
nieuwe dingen geleerd die mijn
culinaire leven nog rijker maken. Juist
daarom ben ik er ontzettend trots
op dat ik al die bevriende chefs nu
in Nederland mag uitnodigen. Dat
wij samen op een unieke locatie
onze kookkunsten kunnen vertonen.
Zoals ik dat ook bij hen heb mogen
en kunnen doen. Tegelijkertijd
breng ik hiermee iets bijzonders
naar Nederland. Zo’n spektakel is
niet iets wat ons land al kent. Maar
wel iets waar we klaar voor zijn. Er
is hier zoveel talent, zoveel kennis,
het wordt tijd dit te delen. Met trots
presenteer ik dan ook Internationaal
Gourmet Festival CHEFS AT THE
PARC. Op het landgoed waar ik ook
twee jonge chefs in hun dagelijkse
werkzaamheden bij Restaurant
Voltaire* begeleid. Een plek waar tal
van werelden samenkomen!”
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“I have been cooking for as long as
I can remember and have received
appreciation for it time and time
again. From my guests, from
Michelin and from my professional
brothers, not only in the
Netherlands, but all over the world.
For the past 10 years I have been
invited by numerous chefs to cook
with them for their guests. These
were all “once-in-a-lifetime events”.
I have made friendships that will
always stay with me, and have
learned new things that will make
my culinary life even richer. That is
precisely why I am extremely proud
that I now can invite all those chefs
in the Netherlands. That we can
show our cooking skills together
at a unique location. Just as I
was able to do that with them. At
the same time I bring something
special to the Netherlands, such a
culinary spectacle is not something
our country already knows, but
something we are ready for. There
is so much talent here, so much
knowledge, it’s time to share this.
I am therefore proud to present
the International Gourmet Festival
CHEFS AT THE PARC. On the estate
where I also guide two young chefs
in their daily work at Restaurant
Voltaire *. A place where many
worlds come together! ”

