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OMSCHRIJVING

Het leven van de succesvolle driesterrenchef Victor Werner (62) staat volledig in het teken van de
gastronomie. Als het op de lekkernijen van de keuken aankomt, is alleen perfectie goed genoeg.Maar aan
Victors succes kleeft een verleden. In 1958, als Victor twaalf is, verliest hij zijn vader bij de ramp in de
champignongroeve van Roosburg. Victor heeft de dood van zijn vader – en het verdriet van zijn moeder –
nooit kunnen verwerken. Het doorgedreven perfectionisme van de chef is een manier om het verleden te
vergeten. Tot op een dag zijn zus Louise overlijdt, en dat verleden weer opborrelt.Mise en place verscheen
in maart 2009 en werd algauw een favoriet van de boekhandel.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Mise en Place is een internationaal uitzendbureau en een toonaangevende partner voor vele bedrijven
binnen de horeca. Wij hebben de leukste horeca bijbanen!

Mise-en-place Mariagaard in Wetteren. Lees recensies van gasten, bekijk de adresgegevens,
routebeschrijving, openingstijden van de keuken en restaurants in de buurt.

We believe in preparing our talents for their future. So, at Mise en Place you don't just find a job - you
choose to find a career. Careers at Mise en Place
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