PARTYLICIOUS
Buddha to
Buddha
introduceert
de 18k Gold
Edition 1.0
collectie

Na twintig jaar ervaring met premium 925 zilver, lanceert Buddha to Buddha de 18k Gold Edition 1.0 collectie.
Handgemaakte sieraden in 18k puur goud. Buddha to
Buddha is ontstaan in 1997 tijdens een meditatie vakantie
in Azië. De oprichter ging daar op zoek naar een diepere
betekenis van zowel Contemplation en Celebration. Hij
tekende een schets van een armband en liet een lokale
zilversmid een sample maken. Ontworpen in Amsterdam
en handgemaakt door de beste zilversmeden uit de
Aziatische-Pacifische regio. De collectie is verfijnd, maar
Danie Bles en Glenn Balak van Buddha to Buddha

Hotel
Seven one Seven
Kaviaar
Champagne
Proeverij

behoudt de signature touch.
Check buddhatobuddha.com

Brita Röhl (General Manager Hotel Seven
one Seven) en pianist, componist en
theaterproducent Frank Affolter

FOTO’S: ROLAND SMULDERS

Dit jaar stond de kaviaar champagne proeverij in het
teken van het 20- jarig bestaan van het boutique design
hotel Seven one Seven.
Het gezellige hotel aan de Prinsengracht was vorig jaar
de trotse winnaar van de titel ‘Gault Millau Hotel of the
Year’. De gasten werden in de watten gelegd met Veuve

Marjolein Versloot (Moët Hennessy) en
Stephan Stokkermans (Managing Director
Grand Hotel Huis ter Duin)

Clicquot en de kaviaar van House of Caviar. Gast chef
Jozua Jaring van Ratatouille (Haarlem) verwende de
genodigden met mooie gerechten. Musicalzangeres en
actrice Pia Douwes zong van haar nieuwe cd. Het werd
een tong-, oor- en oogstrelend avondje.

Marcel Bosman (General Manager Amrâth Kurhaus),
Erik de Wit (General Manager Bilderberg Parkhotel) en
uitgever Toon Thijssen
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Pia Douwes en Marianne StokkermansNoorlander (Grand Hotel Huis ter Duin)

Amstel Hotel
heeft leeuwen
terug op het dak

Jansz
Restaurant 2.0

Bij de voorbereidingen van de onlangs afgeronde

september vorig jaar is er een nieuwe executive

restauratie van het Amstel Hotel, om het hotel in oude

chef bij Jansz: Jeroen Robberegt. Tijd om een mooie

glorie te herstellen, werden alle oude gevelbeelden

stempel te drukken op dit restaurant, wat in het

uit de stadsarchieven grondig bestudeerd. Hierbij viel

prachtige Pulitzer hotel zit. Het werd een avond

op dat de acht leeuwenbeelden die de hoeken van het

zoals naamgever Volkert Janszoon het bedoeld zou

gebouw bekroonden zijn verdwenen. Nu zijn ze terug!

hebben. Deze 17e-eeuwse ambachtsman was een

150 jaar geleden werd het Amstel Hotel binnen precies

man met een verfijnde smaak, een scherp oog voor

één jaar en één dag gebouwd. Het werd het eerste
Grand Hotel van de stad. Het elegante gebouw werd

Een nieuw menu, dat moet gevierd worden! Sinds

Een trotse General Manager Anita
Bos bij één van de leeuwen

stijl en een passie voor levendige conversaties. Hij
omarmde het goede leven, maar geloofde ook dat
decadentie en luxe pas echt zegevieren wanneer ze

ontworpen door architect Cornelis Outshoorn.

gedeeld worden met anderen. En zo geschiedde.

Abel’s gezonde Deli
Gezond eten laagdrempelig maken, dat is het doel van
Abel’s Deli. De maaltijden moeten net zo lekker zijn als
wanneer je ze thuis zou maken. Zoals Van Donk (cofounder en creative manager) zegt: “Gezond eten moet
net zo makkelijk zijn als een kroket uit de muur trekken.”
pasta’s, couscous, curry’s, salades, sushi bowls, poké
bowls en verse broodjes. De Buddha Bowl, een curry
met linzen, zacht gegaarde kip, rozijnen, courgette en
meergranenrijst, is ontworpen door Jacob Jan Boerma,
chef-kok van driesterrenrestaurant De Leest. Abelsdeli.com

Het Stan Huygens Journaal maakt een foto van
Valerio Zeno, acteur Alex Klaasen en Bastiaan
van Schaik. Links op de foto Pulitzer’s General
Manager Alex van Gastel

Wat was het weer een feest: de Olympische Spelen
in Pyeongchang. Al 25 jaar komen sporters en
bezoekers van die Olympische Spelen samen in het
Holland Heineken House en wordt lief en leed met

foto: Ilsoo van Dijk

Het core product van Abel’s zijn de verse producten:

Holland gaat
voor Goud

elkaar gedeeld. In een driedelige reeks op SBS werd
aangetoond hoe een klein land groot is geworden
tijdens de viering van het grootste en belangrijkste
sportevenement ter wereld. De documentaire is
geregisseerd door Wouter Stoter en geproduceerd
door New Amsterdam Film Company.

Chantal Janzen, Doutzen Kroes
en Winnie Harlow.

foto: Pavel Ananich

3* sterrenchef Jacob Jan Boerma, Quinty Trustfull en
Abel’s mede-oprichter Jesse van Donk

De hoofdrolspelers in ‘Holland gaat voor Goud’, Stefan Groothuis (schaatsen – Sotchi 2014), Minke
Booij (hockey – Beijing 2008), Gianni Romme (schaatsen – Nagano 1998), Pieter van den Hoogenband
(zwemmen - Sydney 2000), Ron Zwerver (volleybal – Atlanta 1996) en Marit Bouwmeester (zeilen –
Rio de Janeiro 2016)
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