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OMSCHRIJVING

In de succesvolle serie chefboeken van Inmerc is het nu de beurt aan Ron Blaauw. In deze origineel
opgezette uitgave komen zeer veel verschillende aspecten van zijn met twee Michelinsterren bekroonde
restaurant aan de orde.Uiteraard wordt de geroemde kookkunst van Ron Blaauw ruimschoots getoond in
drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk maak je kennis met de échte Blaauw-klassiekers. Hoofdstuk 2,
Vooruitgang, staat vol recepten die een beeld geven van de toekomst van de keuken van Ron Blaauw -
veel van deze recepten hebben nog niet eens op de menukaart van het restaurant gestaan! En in hoofdstuk 3
komen de Alliancerecepten aan bod. Naast prachtige foto's zal achterin de ordner een apart receptenboekje
worden gevoegd dat makkelijk te gebruiken is in de eigen keuken.In het boek leren we Ron Blaauw ook
kennen als restaurateur en als ondernemer. Willemijn van Benthem (NRC Handelsblad, Safe) schrijft over
het opzetten van een restaurant maar ook over het grote succes van Palazzo. Bovendien neemt zij een
dubbelinterview af met de 'coaches' Ron Blaauw en Louis van Gaal om het belang van het team - in de
keuken of in de sport - te benadrukken. Will Jansen (Bouillon) zal, samen met 12 grote Nederlandse chefs,
de keuken van Ron Blaauw analyseren.Mét kortingsbonnen voor onder meer Palazzo, Het
Amsterdammertje, De Eendracht en Bodega Keizer.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Ron Blaauw (Hoorn, 7 september 1967) is een Nederlands chef-kok en televisiepersoonlijkheid.
Biografie. Blaauw groeide op in Hoorn. Na zijn middelbare school ging hij ...

Blaauw Rolde | Verkoop van graafmachine, minigraver, shovel, verreiker. | Atlas - Terex - Wacker Neuson
- Manitou. Geheel als nieuw - Met garantie. Zie onze ...

Hieronder ziet u een overzicht van openstaande HR vacatures. Ook een aantal HR vacatures die recent
vervuld of in een vergevorderd stadium van de procedure zijn ...
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