PARTILICIOUS
Tunes Bar wordt Taiko Bar
Op het vijfjarige bestaan van Taiko Amsterdam is onthuld dat de Tunes
Bar verdergaat als Taiko Bar. In de afgelopen vijf jaar is Tunes Bar, onder
leiding van Schilo van Coevorden, uitgegroeid tot een cohesie van
keuken en bar met onmiskenbare Aziatische invloeden waardoor Taiko
Bar de lading van het establishment vele malen beter dekt. In Taiko Bar
is de hoofdrol voor het continent Azië met Japanse whiskey’s en gins van
wereldfaam en tot nu nog onbekende Asian inspired cocktails.

Buddha to Buddha & Davina Michelle
lanceren nieuwe goudlijn
Het sieradenmerk Buddha to Buddha (ontworpen in Amsterdam en handgemaakt door edelsmeden
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uit Bali en Thailand) lanceerde onlangs een nieuwe goudcollectie in samenwerking met Davina
Michelle. De Rotterdamse zangeres wordt ook het gezicht van deze nieuwe lijn. De collectie is verfijnd,
maar behoudt de signature touch die het merk kenmerkt. Marco Borsato was getuige van de launch en
legde alles nauwkeurig vast.

Wolf on location
Sinds 2015 ontvangt Chef Michael Wolf (voorheen Oud Sluis***, Vila
Joya** en Envy) zijn gasten altijd met grootse gastvrijheid in Wolf Atelier.
Maar nu laat hij zich ook door zijn gasten verwelkomen. Met ‘Wolf on
location’ komen chef en restaurant naar je toe om hun geliefde gerechten op
locatie te bereiden. Ook service, wijnen en gastvrijheid worden ingepakt en
meegenomen naar speciale events of privédiners. Welkom in de wereld van
Wolf – waar en wanneer dan ook. Voor meer informatie, wolfatelier.nl.

Gardenbistro Oriole, now open!
Sfeervolle live fado muziek, feestelijke cocktails en mediterrane hapjes uit de keuken van Chef de
Cuisine Raoul Meuwese en heel veel gezellige momenten… Onlangs opende gardenbistro Oriole
haar deuren. Of je nou het weekend komt inluiden met een Negroni cocktail of met vrienden
ongedwongen komt socializen; de deur staat altijd open! Feel free is dan ook het motto van deze
culinaire aanwinst in hartje centrum Amsterdam. Je vindt Bistro Oriole in Hotel Sofitel The
Grand. www.oriolebistro.nl
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