Stars, Food & Art
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Hectiek in de keuken, hier geeft Chef Moshik Roth (van ’t Brouwerskolkje) een mini masterclass aan zijn collega’s

STARS,
FOOD
& ART,
CULINAIR
LUSTRUM
Stelt u zich eens voor; 12 gerenommeerde sterrenkokos

Het ene na het andere heerlijke
gerecht kwam voorbij

Ellen ten Damme

Trijntje Oosterhuis
kreeg de zaal aan het
dansen met een spetAstrid Joosten interviewt initiaterend optreden
tiefneemster
Lise Borgesius-Timmer
Olcay
Gulsen, Morris
en Dj Sunny
Een hilarisch moment
tijdens de verloting.
De vrouw van de
burgemeester wint een
weekendje Londen

The Grand’s General Manager Robert Jan
Woltering genoot samen
met zijn vrouw Caroline

Van der Laan schaamt zich rot en kruipt
onder het tafellaken waarna hij de prijs
terug aan de loterij geeft

uit binnen-, en buitenland, die met zijn allen goed zijn
voor 26 (!) Michelinsterren in één keuken. Wordt dat
oorlog achter de kachel?
Niet bij ‘Stars, Food & Art’. Integendeel, er heerst een serene rust in de keukens van het hoofdstedelijke hotel Sofitel
Legend The Grand. De chef die verantwoordelijk is voor de
betreffende gang brieft zijn concullega’s, zet de lijnen uit, en
de kookmachine begint te rollen. Als een Mercedes diesel op
temperatuur worden alle handelingen met een pijnlijke precisie uitgevoerd alsof de heren dagelijks met elkaar samenwerken. Het resultaat is navenant met zoveel verzamelde
culinaire power.
Het ene na het andere gastronomische hoogstandje wordt
de gasten voorgeschoteld. Die fijnproevers betalen grif 650
euro per couvert voor het unieke event. Ook op deze 5e lustrum editie wordt het goede doel niet vergeten. Maar liefst
25.000 euro wordt bijgeschreven op de rekening van het
Amsterdamse Rode Kruis. Het event heeft inmiddels navolging gekregen in o.a. München, Dubai, Shanghai en Londen.

De gezelligste tafel met v.l.n.r. Roel Teeuwisse & Jacob
van der Hoeven (beide Amex), Dick de Graaff (Passenger
terminal A’dam) en Kees Hogetoorn (The Grand)

Sven Sauvé (zakelijk directeur TV bij RTL) en Erik van
Hoeven (Hans Ubbink)
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