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als je deze mail niet goed kunt lezen, klik dan hier.

Nieuwsbrief week 32
Dé combinatie van Soenil Bahadoer
Sinds gisteren kunt u reserveren voor de Nationale
Restaurantweek. Tijdens deze week kunt u bij een groot aantal
toprestaurants voor maar € 20,00 of € 25,00 genieten van
respectievelijk een driegangenlunch of -diner op topniveau. Wees
er snel bij, want vol is vol. Eén van de deelnemende restaurants
is De Lindehof in Nuenen, nummer 52 in onze Top-100. De beste
combinatie die onze rapporteurs hier aten? U leest het hier.

Onlangs op Lekker.nl Lekker heeft een nieuwe nieuwsbrief! | Gastronoom verdwijnt bij El
Bulli | Culitour door Amsterdam | Jagershuis heeft nieuwe brigade | Traditioneel porselein bij
Okura | Toine Smulders en Atag | Gelateria Biro | Erotisch Servies

Heerlijk Rotterdam

Huiswijn te duur?

Supertip sommelier

Van 22 tot en met 24
augustus vindt Heerlijk
Rotterdam plaats. Tijdens
dit evenement kunt
u gerechtjes proeven van
meer dan vijftien
toprestaurants. Onder de
deelnemers veel bekenden
van Lekker, zoals
restaurants Parkheuvel,
Rosso en Kasteel van
Rhoon. De sfeer is
superinformeel en daarom is
Heerlijk Rotterdam een
aanrader voor ál onze
lezers. Meer weten? Kijk
op www.heerlijkrotterdam.nl

Lezers van Lekker vinden
€4,50 de meest redelijke prijs
voor een glas huiswijn in een
restaurant. Dat blijkt uit onze
poll, waar 2231 reacties op
kwamen. 5% is bereid meer
dan €7,50 te betalen en 5%
vindt €6,50 een mooi bedrag.
Maar niet iedereen wil zoveel
uitgeven. Bijna een kwart vindt
€3,50 meer dan genoeg en
11% zegt zelfs minder dan
€3,50 te willen betalen.
Inmiddels staat er weer een
nieuwe poll op lekker.nl. Dit
keer willen we graag van u
weten of u vindt dat restaurants
een rookkamer zouden moeten
hebben. Ga dus snel naar
lekker.nl en stem.

Vanaf deze week elke twee
weken een supermarkttip
van een topsommelier.
Welke wijn u volgens Frank
Lion van het Maastrichtse
Tout a Fait niet in de
schappen mag laten liggen?
Frank: “De Sauvignon
Blanc van Mount Vernon
heeft expressief groen fruit,
mooie appelzuurtjes en een
beetje passiefruit. Er zit een
kleine kruidigheid in de
droge en lange afdronk,
waardoor deze wijn een
goede begeleider is van
lichte vis en salades. Maar
hij kan ook uitstekend zo
gedronken worden!”
Mount Vernon Sauvignon
Blanc, Malborough, Nieuw

Welke culinaire
evenementen u nog meer
niet mag missen? Dat ziet u
in onze agenda
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Zeeland (Gall & Gall, €9,90)

Win een diner bij Beluga!
U hebt het waarschijnlijk al gemerkt: we hebben een
nieuwe nieuwsbrief. Om dat te vieren geeft Lekker een
diner voor vier personen weg bij het beste restaurant
van Nederland. Op een door u gekozen datum geniet
u van een achtgangendiner voor vier personen met
bijpassende wijnen. Maak dus snel drie vrienden lid van
onze nieuwsbrief en wie weet zitten jullie straks met z'n
vieren aan tafel bij topkok Hans van Wolde.

Lezersmening: Parkheuvel "werelds lekker"
Lekker krijgt dagelijks tientallen lezersreacties binnen via de website. Elke nieuwsbrief
plaatsen wij de opvallendste. Deze week Erik Thuis over restaurant Parkheuvel in
Rotterdam: "Perfecte ambiance voor een avond totale ontspanning. De Tien Gangen
Proeverij is alleen te omschrijven als werelds lekker. Perfecte opeenvolging van smaken
afrondend in een subliem dessert dat de smaakpapillen verblijdde. Gastvrije bediening die
perfect de dranken aan de spijzen laten aansluiten. Een ware gastronomische beleving in
een walhalla van service, drank en eten!" Wilt u ook uw mening geven? Ga dan naar
www.lekker.nl en surf naar het door u bezochte restaurant.

Nieuwe telg
Supperclubfamilie
De Supperclub heeft er een
broertje bij: Nevy, een
visrestaurant aan het IJ. Het
interieur is bedacht door de
ontwerpers van Concrete en
niemand minder dan Robert
Kranenborg mag zich culinaire
coach van de keuken noemen.
Nevy opent haar deuren
officieel op 20 Augustus. Kijk
voor meer info www.nevy.nl

Eat2gather

De chef spreekt

Op zoek naar het ultieme
culinaire bedrijfevenement,
workshop, networkborrel of
bedrijfskookboek? Dan kan
vanaf nu bij Eat2gather, hét
culinaire organisatiebureau.
Alles wat Eat2gather
organiseert heeft te maken
met culinaire activiteiten,
gastronomie en pure
producten. Het aanbod staat
op www.eat2gather.nl

In De Librije kwam eens een
Vlaamse mevrouw van de
trap. 'Jonnie, gij moet naar
mijn man.' Ik schrok. 'Wat
dan? Is er iets niet goed?'
Ze schudde haar hoofd. 'Hij
weent. Hij weent om uw
makreeltje. Zó mooi.' Nou,
dan ga ik gauw terug naar
de keuken.”
Jonnie Boer van De Librije,
in Lekker 2007
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