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Parfumeur Blaise Mautin gaat ook aan
tafel gewoon door met zijn werk

Peter van der Vorst en
partner Sander Schreurs

STARS FOOD ART
IN THE GRAND
Voor de vierde keer vond het culinaire evenement Stars
Food Art plaats in Hotel Sofitel Legend The Grand Amster-
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De authentieke raadzaal
van het oude gemeentehuis
vormde het decor van het
culinaire event

dam. Maar liefst 12 internationaal gerenommeerde chef-koks
Astrid Joosten, de vaste presentatrice
van het festijn, neemt af en toe graag
een kijkje in de keuken

Kees Hogetoorn (The Grand), René
Buyink en Michel A-Tjak

kwamen in actie, gezamenlijk goed voor 24 Michelin-sterren.

Tijdens twee gala-avonden bereidde elke chef-kok, vanuit de keuken van
de Grand’s chef Aurélien Poirot, zijn eigen ‘signature dish’. Uniek was
dat alle chef-koks, die elkaar meestal niet of nauwelijks kenden, intensief
met elkaar samenwerkten. Dit samenspel van culinaire meesters leidde tot
ongekende smaaksensaties. Sommelier Hans Tuin zorgde voor de bijpassende wijnen. Een substantieel deel van de opbrengst van Star Food Art
komt ten goede aan het Rode Kruis Amsterdam. Burgemeester Eberhard
van der Laan was aanwezig om als
erevoozitter van het Rode Kruis Amsterdam een cheque in ontvangst te
nemen met daarop het totaalbedrag
van € 15.000,-.

De chefs vermaakten zich opperbest in de keuken…
De cheque voor het goede doel met in het midden (in de zwarte jurk) initiator, culinair
journalist en auteur Lise Goeman Borgesius-Timmer
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DE CHEFS:
- Thomas Bühner, La Vie (Osnabrück, Duitsland) **
- Andréas Mayer, Mayer’s (Zell am See, Oostenrijk) **
- Christophe Bacquié, Le Monte Cristo (Castellet, Frankrijk) **
- Lucas Rive, Bokkendoorns (Bloemendaal, Nederland) **
- Erik van Loo, Parkheuvel (Rotterdam, Nederland) **
- Paul van de Bunt, De Leuf (Ubachsberg, Nederland) **
- Arnoud Donckele, Résidence de la Pinède ( St. Tropez, Frankrijk) **
- Philippe Gauvreau, Philippe Gauvreau (Lyon, Frankrijk) **
- Giovanni D’Amato, Il Rigoletto (Reggiolo, Italië) **
- Jean Sulpice, L’Oxalys (Val Thorens, Frankrijk) **
- Moshik Roth, ‘t Brouwerskolkje (Overveen, Nederland) **
- Mario Ridder, Zwethheul (Schipluiden, Nederland) **

