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OMSCHRIJVING

La RiveDe smaak van het AmstelEdwin KatsAlma HuiskenFotografie: Bart Van LeuvenHet Amstel Inter-
Continental Hotel is al 135 jaar lang het bekendste en meest prestigieuze hotel van Nederland. De
geregelde aanwezigheid van wereldfiguren of leden van koninklijke families bezorgt het hotel door de
jaren heen een bijna mythische waarde.Een van de redenen waarom gasten van over de hele wereld in het
Amstel Hotel willen resideren is zonder enige twijfel het culinaire meesterschap van Edwin Kats , chef van
Restaurant La Rive . Gelegen aan de oever van de Amstel vormt La Rive de ultieme locatie voor een
uitstekende lunch of een uniek diner. Recent werden topkok Edwin Kats en zijn 32-koppig team bekroond
met een tweede Michelinster voor de vele gastronomische topmomenten die ze hun internationale gasten
steeds opnieuw bezorgen.In deze rijkelijke publicatie neemt auteur Alma Huisken (winnares Wina Born-
prijs 2002) de lezer mee van de chef’s table tot in de wine room , dit alles gelegen in het meest glorieuze
kader van Amsterdam. Alles wat La Rive maakt tot wat het is, komt in deze uitgave uitgebreid aan bod en
wordt op stijlvolle wijze in beeld gebracht door fotograaf Bart Van Leuven.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Dit recent vernieuwde vier-sterren hotel met 21 luxe kamers en 14 bungalowsuites is gelegen aan de Sûre.
De rustigste plaats voor uw verblijf in het Groot-Hertogdom ...

La Rive ligt op zo'n 15 kilometer van het dichtstbijzijnde zeestrand, maar tegelijkertijd is het wel de
perfecte plek voor een kampeervakantie aan het strand.

Cocoon Hotel La Rive is de nieuwste aanwinst van Cocoon Hotels. Het hotel bevindt zich in het Groot-
Hertogdom in Luxemborg. Dit 4-sterren hotel heeft een prachtige ...



3

LA RIVE

Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/25714

	La Rive PDF
	Kats E.
	Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.
	1
	OMSCHRIJVING
	2
	WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
	3
	LA RIVE



