Opening The Roast Room
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Het hele restaurant zit vol unieke ontwerp details

THE ROAST
R O O M
O P E N I N G
Amsterdam heeft er een mooi restaurant bij!
In de strakke uitbouw aan het RAI Amtrium op het Europaplein kan genoten
worden van het allermooiste vlees, burgers en ambachtelijke worsten uit de
eigen slagerij. Die slagerij bevindt zich op de begane grond van het restaurant
en daar kunnen de slagers aan het werk worden gezien. De slagerij is er voorlopig alleen voor het eigen restaurant maar er wordt niet uitgesloten dat u in
de toekomst er een mooi stuk vlees kunt kopen
De groenten en kruiden worden getrokken uit de City Farming kas van vijf
verdiepingen aan de zuidkant van het Amtrium.
Het vleesrestaurant van Michiel en Saskia Deenik is recht tegenover hun befaamde visrestaurant Visaandeschelde (alweer 15 jaar oud!) op het Scheldeplein.
Het horeca pareltje bestaat uit twee delen. The Roast Bar op de begane grond
is een brasserie voor ontbijt, lunch en diner. U leest het goed, ook voor ontbijt!
Iedere dag om 07.00 zwaaien de deuren open! De Rotisserie bevindt zich op
de eerste verdieping en is een fine diningrestaurant. Het interieur is – evenals
het interieur van Visaandeschelde – van de hand van Studio Modijefsky en
Studio Molen. Hulde!

Divorce-acteur Dirk Zeelenberg
Amsterdam heeft er een restaurant van formaat bij

Fred de la Bretoniere en zijn vrouw Suzanna

Caroline Tensen en René Mioch

Na ‘Vis aan de Schelde’ gaan
Michiel en Saskia Deenik voor een
2e avontuur, ‘The Roast Room’. Hun
zoon loopt stage in de keuken

Designer Piet Boon en Nike ontwerpster Charlotte Zuiderwijk

Joop Braakhekke weet wat het vak
inhoud, hij vierde onlangs het 25
jarig bestaan van Le Garage

Julius Jaspers sprak mooie woorden
over zijn vriend en collega

Oud voetballer Glenn
Helder achter de
drums bij Hardsoul
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