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M A D FOX
Amsterdamse vossen dwalen af naar de strakke, mysterieuze wereld van
MAD FOX. MAD FOX, het laatste geesteskind van gerenommeerd hospitality entrepreneur Yossi Eliyahoo (oprichter van THE ENTOURAGE GROUP),
brengt een unieke mix van strak, high-end underground design en uitzonderlijke gastvrijheid naar een exclusieve locatie naast het W Amsterdam.
Geïnspireerd door clubs uit London en New York, die internationaal de
norm voor high-end clubs bepalen, focust MAD FOX op eersterangs table
service en onthult de club een unieke high-end, maar tegelijkertijd underground stijl binnen het nachtleven van Amsterdam. Er was niet één, maar
er waren vier openingsavonden! www.madfoxclub.com

The Flying Dutch

MAD FOX club owner Yossi Eliyahoo en Max Evans

F O O D TA L K

De eerste exemplaren werden aan Kim en Bénine uitgereikt door Humberto Tan
De derde editie van The Flying Dutch werd, dankzij het prachtige weer, een
erg mooie. Zoals elk jaar worden de Nederlandse top dj’s per helikopter van
en naar Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam gevlogen. De afsluiters dit jaar
waren Afrojack, Hardwell en Nicky Romero.
The Flying Dutch is het grootste open air dance event voor en door Nederland. Op diverse momenten kunnen de bezoekers vanaf de verschillende
locaties elkaar op levensgrote schermen zien. Initiatiefnemers John Ewbank en
Allan Hardenberg zijn terecht trots op het succes. Op naar nummer 4!

In Food talk geven Kim Feenstra en Bénine Bijleveld een kijkje in hun glutenvrije
leven. De twee vriendinnen hebben een gezamenlijke passie, eten! Dit doen ze
beiden glutenvrij. Voor Bénine een must vanwege haar intolerantie voor gluten
en Kim kiest er voor, omdat ze zich hier stukken beter bij voelt. In dit hippe, toegankelijke kookboek vind je heerlijke ontbijtjes tot stunning salades en van fashionable hoofdgerechten tot tongstrelende zoetigheden. De leuke, eerlijke schrijfstijl
en de fantastische recepten van Bénine, samen met de verhalen en fotografie van
Kim, maken dit boek een must-have voor iedereen die geniet van lekker eten.

Kersentuinclub borrel
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Het was de eerste borrel van dit relatief nieuwe clubje. De Kersentuinclub
bestaat uit acht leden: Bilderberg, Gassan Diamonds, Detron, De Bruin
wijnkopers, Merkenbureau Noordzij Partners, Reclamebureau Kellerman,
Optimix en Bender. Deze 8 bedrijven lunchen om de twee maanden in de
Kersentuin. Op de foto Ed Jongen (Garden Hotel), Dries van der Vossen
(Directeur Bilderberg), Job Ubbens (Galeriehouder), Willem Kool (Telegraaf), Christine Noordzij (Merkenbureau Noordzij Partners), Stefan van
Sprang, (2*sterrenchef restaurant Aan de Poel) en Marc van Gulick (Hotel
Lauswolt).
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Taste of
Amsterdam
Je kan de klok er bijna op gelijk zetten; is er een Taste, dan is het prachtig weer! Zo ook dit Pinksterweekeinde. Taste of Amsterdam is onderdeel
van het internationale culinaire evenement Taste Festivals. In 2004 vond
in Londen de eerste editie van ‘Taste of’ plaats. In 2017 inspireert Taste
Festivals foodies in 19 steden rond de wereld, waaronder Londen, Sydney,
Melbourne, Kaapstad, Auckland, Dublin, Dubai, Milaan, Parijs, München en
Amsterdam. Taste of Amsterdam is een 4-daags culinair festival in het Amstelpark. Deze editie kwamen er 30.000 bezoekers op af.

Tia Maria

Deze zomer komen koffie en cocktails spectaculair samen. Koffie is hot, maar onweerstaanbaar fris met een shot. Niet alleen naast, maar ook in je koffie. Proef de meest feestelijke
en zonnige cocktails, bijvoorbeeld de Tia Iced Popcorn Frappe of een meer frisse, klassieke
en cult one, de Tia Maria Mint Americano. Daarbij is kwaliteit een onmiskenbare factor. Deze
krijgt gestalte door de kennis en kunde van de bartender en de barista, die het cocktailmenu
opschudden. Over vakkundige bartenders gesproken, Wouter Bosch (op foto) heeft onlangs
een grote bartenderwedstrijd gewonnen en gaat ons land in Tokio vertegenwoordigen.

Seven one Seven viert
twintigjarig bestaan
Marc Muller (TEC-Entertainment), Brita Röhl (GM Hotel Seven one
Seven) & Ted Neeley

Haringparty Hilton
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Een van de jaarlijkse topfeestjes in de hoofdstad! De Haringparty lijkt iedere editie
drukker en drukker te worden. Dat is ook niet raar, want hier wil je wel een middagje vertoeven. Drank en spijs zijn in overvloed aanwezig en het netwerkniveau
ligt hoog door de mooie mix van ondernemers. Indrukwekkend was de minuut
stilte die Roberto Payer vroeg voor Burgemeester van der Laan. Hij was eerder die
middag bij de burgervader op bezoek en zag tot zijn grote schrik dat het niet goed
gaat. “Graag een minuut stilte, omdat we willen dat hij nog lang bij ons blijft.”
Hoteldirecteur Roberto Payer, Acrobate
Sylvia Idelberger en Eric van As van
Versvishandel Jan van As
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Het vijfsterren Amsterdamse boutique design hotel Seven one Seven, dit jaar
uitgeroepen tot het Gault en Millau hotel van het jaar 2017, vierde onlangs
haar twintigste verjaardag. Ter gelegenheid hiervan werd het Seven one
Seven House opgericht. Een groep van zeven bijzondere mensen die het
hotel een warm hart toedraagt, zijn Sander Allegro (Allegro INNovations),
Vincent van Dijk (HMBEO & Hotelnacht), Michael Levi (Citizen M), Martine
van Loon-Labouchere (voormalig grootmeesteres van Prinses Beatrix en Koning Willem Alexander), Ted Neeley (acteur en zanger in de rockopera Jesus
Christ Superstar), Jeroen Sirag (Global Export Director bij Holland Yachting
Group) en Danny de Vries (Twentse Ambassade).
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Hyatt Regenc y viert Gra nd Opening
Onlangs werd het Hyatt Regency Amsterdam officieel geopend met een
grootse en feestelijke Grand Opening. De 400 gasten maakten een verrassende toer door verschillende kamers van het hotel en genoten van acts,
champagne, cocktails en heerlijk eten uit de keuken van Mama Makan.
Toni Hinterstoisser, cluster general manager van Hyatt Regency Amsterdam
en het Andaz, introduceerde Paul Geertman, eigenaar van Aedes Real Estate, die samen met UBM Development het project ontwikkelde. Geertman
vertelde: “We hadden in eerste instantie een bouwperiode van 3,5 jaar in
gedachten, maar zagen bij de ontwikkeling dat we gedeeltes van het oude
Emma Kinderziekenhuis konden behouden. Hierin ging meer tijd zitten. Het
werden uiteindelijk 7,5 jaren.

Alliance Gastronomique 50 jaar

17 Michelinsterren bij elkaar kookten 13 sprankelende gerechten

Dit prachtige jubileum werd geheel in stijl gevierd. Maar liefst zeventien Michelinsterren kookten samen en zorgden voor een overheerlijke explosie van
smaken, resulterend in maar liefst dertien sprankelende gerechten. Het werd
een onvergetelijke avond in het prachtige InterContinental Amstel Hotel.
De Alliance Gastronomique werd in 1967 opgericht door negentien Nederlandse restaurateurs in reactie op de destijds om zich heen grijpende smaakvervlakking, een te kort schietende vakopleiding en een gebrek aan culinaire
kwaliteitsproducten. Een vernieuwend en voor Nederland ongekend initiatief.
Het is het langst bestaande culinaire samenwerkingsverband in Europa.

Na een bloedstollende finale in het W
Alberto
Hotel, is Alberto Matallana van DR. in RotM a t a l l a n a v a n terdam unaniem verkozen tot de Dutch
WORLD CLASS™ Bartender of
D R . b a r t e n d e r DIAGEO
the Year 2017. Alberto wist met veel succes het thema ‘Sustainability’ naar een
o f t h e Ye a r

hoger niveau te brengen. Naast deze felbegeerde titel, mag Alberto zich nu voegen tot de World Class Family en zal hij eind augustus afreizen
naar Mexico om zich te kwalificeren voor de global finals. Tijdens deze wereldwijde finale zal hij het
opnemen tegen meer dan 50 bartenders van over de hele wereld.

Nieuwe eigenaar Kasteel de Wittenburg

Ralf Meppelder, Lasé Hu en Burgemeester Aptroot
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Kasteel de Wittenburg organiseerde een feestelijke receptie ter ere van de succesvolle doorstart
door de overname van de nieuwe eigenaar, Lasé Hu. Samen met Burgemeester Aptroot van
Wassenaar en directeur Ralf Meppelder heette hij afgelopen woensdag alle ruim 200 gasten
(waaronder ruim 30 ambassadeurs) welkom tijdens de officiële opening. Tijdens de openingsspeech deelde de heer Hu zijn missie om het Kasteel nog explicieter op de internationale kaart
van het zakenleven te zetten. Ook sprak hij zijn wens uit om de president van China bij een
nieuw bezoek aan Nederland te mogen verwelkomen in Wassenaar.
www.wittenburg.nl

