Internationale Gourmet Festival
Chefs at the Parc 2020
uitgesteld tot in 2021

In mei 2019 organiseerden we op Parc Broekhuizen de eerste editie van het Internationale Gourmet
Festival Chefs at the Parc. Met veel trots presenteerden we toen in 4 dagen 64 Michelin Sterren
verdeeld over 2 prachtige lunches, 3 diners en een Kitchen Party waarbij we bijna 1200 gasten
mochten ontvangen.
Na afloop zijn we direct, vol enthousiasme, begonnen met de 2e editie van 8-11 mei 2020 die we dit
jaar nog grootser wilden laten zijn. In de afgelopen maanden hebben we de hele organisatie rond
kunnen maken met prachtige internationale Chefs, vele partners en stonden we in de startblokken
om reserveringen te gaan aannemen.
In de afgelopen weken merkten we echter hoe, in eerste instantie voor de Aziatische Chefs maar snel
daarna ook voor anderen, het steeds lastiger werd om te kunnen inschatten of ze begin mei
inderdaad zouden kunnen afreizen. In de afgelopen weken hebben we met alle Chefs veelvuldig
contact gehad en hebben we gezien dat diverse Chefs af hebben moeten haken en anderen twijfelen.
In de afgelopen dagen horen we Chefs die gedwongen zijn hun restaurants te sluiten (bv in Italië) en
nu genoodzaakt zijn te zoeken naar mogelijkheden om deze situatie te overleven als ondernemers.
Jacob Jan Boerma: ‘Dit betekend dat we helaas hebben moeten besluiten dat het risico op
afmeldingen van prachtige grote Chefs vanuit diverse continenten te groot is. We moeten, met heel
veel spijt, daarom ons event voor nu annuleren en zullen ons met nog meer ambitie gaan
voorbereiden op de editie 2021!’

Parc Broekhuizen
Bij Boutique Hotel Parc Broekhuizen staat gastvrijheid voorop. Er bevinden zich
5 salons en een Koetshuis waar gedurende het jaar tal van evenementen
plaats vinden. De 22 suites en hotelkamers ademen voor alle gasten die blijven
overnachten een uitzonderlijke sfeer van luxe en bieden comfort. Dit alles in een
omgeving waar de historie letterlijk tastbaar is. Sinds december 2018 is Restaurant
Voltaire, wat zich op het ‘het Parc’ bevindt, in het bezit van een Michelinster.
Toegewezen onder meer omdat de keuken in perfecte symbiose met het
overweldigende natuurgebied weet te werken.
Kortom: bij Parc Broekhuizen komt alles samen! Daarmee vormt het voor Jacob Jan
Boerma en Anita Bos de ideale omgeving voor een internationaal culinaire festival.
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