PRIVATE
DINING

lifestyle

» Info «
Private dining:
tot 32 personen,
tuinzaal tot 55
•
Discretie: private
dining room is volledig afsluitbaar,
tuinzaal half
afsluitbaar
•
Keuken: modern
Europees
•
Menu: vanaf € 43
(4 gangen)
•
Wijnkaart:
ruime selectie
van bijzondere en
zeldzame wijnen
(jaren 70-90)
•
Bijzonderheden:
theekaart van
topmerk Ying Tea
•
Zakelijke
gebruikers: o.a.
EY, HSBC, Robeco,
Coolblue
•
restaurantfitzgerald.com

Om er de fusie te bezegelen, of de eerste
gesprekken met een mogelijke investeerder
te voeren. Zeven restaurants met privatediningfaciliteit zonder opdringerige
bediening of een stijve sfeer.
Door Hans van de Meeberg
Voorburg · Central Park by Ron Blaauw
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Central Park heeft
twee tijdloze privatediningruimtes.
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» Info «
Private dining:
vanaf 14 personen
•
Discretie: zowel
tuinzaal als parkzaal is compleet af
te sluiten, en er is
een privéterras
•
Keuken: culinaire
Gastrobar naar
concept van Ron
Blaauw
Menu: vanaf € 50
(4 gangen)
•
Wijnkaart: onder
meer bordeaux
van meerdere
topjaargangen
•
Bijzonderheden:
Central Park heeft
14 hotelkamers,
en er is een uitgebreide whisky- en
sigarencollectie
•
Zakelijke gebruikers: o.a. corps
diplomatique,
KPN, politiek Den
Haag, Koninklijk
Huis
•
centralparkronblaauw.com
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gebleven, binnen is de
sfeer tijdloos en verre
van ouderwets. Gelegen in het groen van
het Voorburgse park
is Central Park een
gewilde locatie voor
bruiloften, maar ook
komen het Haagse
zakenleven en de politiek er graag. En, Klint
mag het eigenlijk niet
zeggen, zelfs leden
van het Koninklijk
Huis schuiven er
weleens aan. Central
Park heeft twee statige
private-diningruimtes
aan tuin en park en
beschikt over veertien
hotelkamers. Door de
ligging in de hoek A4/
A12 is Central Park
makkelijk bereikbaar.

orecatycoon
Ron Blaauw
en Central
Park-directeur Carsten Klint sloegen de
handen ineen om de
wat sleetse buitenplaats aan de Vliet om
te bouwen tot modern
restaurant. Aan de
buitenkant is het pand
statig en klassiek

Mocht het overleg in de
Fitzgerald uitlopen, dan
kan er worden overnacht
in het aangrenzende
Citizen M.

Rotterdam · Fitzgerald

S

chrijver Ernest
van der Kwast
vond dat Rotterdam wel wat romantiek kon gebruiken.
Dus toen hij werd
gevraagd een naam
voor het restaurant te
bedenken, dacht hij
aan de auteur van The
Great Gatsby, die ooit
zei: ‘Te veel is nooit

goed, maar te veel
champagne is precies
goed.’
Fitzgerald heeft
vijf soorten bubbels
om de gesloten deal
te vieren. Afhankelijk
van de omvang en de
wensen van het gezelschap beschikt het
restaurant over twee
ruimtes, een geheel
afgesloten ‘private

dining room’ en een
halfopen ruimte, die
grenst aan de binnentuin. Ook het terras
kan exclusief worden
gebruikt voor diner.
Mocht het overleg wat
uitlopen, dan regelt eigenaar Danny Gonzalez een overnachting
in het aangrenzende
Citizen M.

Kazerne zit in
de voormalige
marechausseekazerne.

Er zijn vijf soorten
bubbels om de gesloten
deal te vieren

Eindhoven · Kazerne

E

indhoven groeit
economisch
snel en dat is
te merken in de horeca. Niet alleen jonge
talentvolle chefs vestigen zich hier, maar
ook bekende grote
namen vinden de weg
naar Eindhoven en
omgeving, zoals vorig
jaar Jan Sobecki (oudchef van Chapeau! in
Bloemendaal). Bij de
laatste Michelin-presentatie telde de regio
maar liefst 11 sterren.
Recentelijk opende
Kazerne, in de voormalige marechausseekazerne, die de
laatste jaren al dienstdeed als een van de
locaties voor de Dutch
Design Week. Kazerne
is officieel een culinair
en cultureel centrum.
Het beschikt over een
‘private dining room’
voor zo’n twaalf gasten, maar de place to
be voor het creatieve
bedrijfsleven is de
grote expositieruimte,

waar je te midden van
de lopende tentoonstelling met tien tot
wel honderd personen
kunt dineren.

» Info «

Private dining:
twee ruimtes
voor 12 tot 120
personen
•
Discretie: de
ruimtes zijn
afsluitbaar
•
Keuken: veel
groente, Italiaanse touch
•
Menu: vanaf € 35
(3 gangen)
•
Wijnkaart: compact, nadruk op
Europa
•
Bijzonderheden:
medio 2018 is de
restauratie afgerond, dan komen
er 2 boardrooms
en 8 hotelsuites bij
•
Zakelijke gebruikers: o.a. Philips,
Dela, ASML
•
kazerne.com

Amsterdam · Jacobsz
annex sigaarlounge.
Er kunnen 8 tot 38
gasten terecht. Er is
bovendien een aparte
zijingang, prettig als
de besprekingen nog
niet openbaar zijn.
Jacobsz presenteert
zich als aanhanger
van de zogeheten moderne ‘bistronomie’,
die staat voor veel
groenten, natuurlijke

wijnen (zonder sulfiet)
en een relaxte bediening. Volgens eigenaar
Adriaan Verkerk
bestaat de zakelijke
clientèle bij Jacobsz
vooral uit start-ups
die elkaar beter willen
leren kennen. Ook het
samengaan van een
Nederlandse en een
Japanse brouwer werd
hier gevierd.

Jacobsz staat
voor veel
groenten,
natuurlijke
wijnen
en relaxte
bediening
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en van de beste
nieuwkomers
van vorig jaar,
volgens de gerenommeerde restaurantgids Gault&Millau,
heeft een discreet geheim. De bovenetage
van het restaurant in
de Watergraafsmeer
heeft een ‘private dining room’ met aparte
bar en whiskyroom

» Info «
Private dining:
8 tot 38 gasten
•
Discretie: geheel
af te sluiten
bovenetage, ook
te bereiken via
de zijingang
•
Keuken: moderne
bistronomie
•
Menu: vanaf
€ 32 (3 gangen)
•
Wijnkaart: veel
biologische en natuurlijke wijnen
•
Bijzonderheden:
aparte rook/
sigaar/whiskyruimte
•
Zakelijke gebruikers: banken,
start-ups in
creatieve sector,
Grolsch
•
jacobsz.
amsterdam
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Amsterdam · The Location
by Kitchen Inc

L
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Bij Jacobsz komen vooral veel
start-ups.

De intieme setting van The
Location leent zich goed
voor ‘closing dinners’.

iever helemaal
geen andere restaurantgasten
in de nabijheid? Dan
is er The Location, van
Kitchen Inc: diverse
kleine ruimtes, van
een intieme tuinkamer tot een kleine
rookkamer. Jeroen
Kruithof werkt voor
The Room, dat vele
bedrijfsovernames
begeleidt, en komt
hier regelmatig voor
‘closing dinners’: ‘In
de laatste fase van de
onderhandelingen is
het er vaak stevig aan
toe gegaan. Nu wil je
de nieuwe partners
wat meer van jezelf laten zien, alsof je thuis
bent. Dat thuisgevoel
heeft The Location.’
Het eten ontstijgt wel
de thuisbereiding.

» Info «
Private dining: tot
40 gasten
•
Discretie: geen
andere gasten
•
Keuken: modern,
sterrenniveau
•
Menu: vanaf € 55
(5 gangen)
•
Wijnkaart: uitgebreid, met klassiekers en de top van de
nieuwe wereld
•
Bijzonderheden:
veel ruimtes voor
een-op-eenoverleg
•
Zakelijke gebruikers: o.a. DSM,
Rabo, Akzo, Heineken, Sony Inc en
Koninklijke Reesink
•
kitcheninc.nl

Breda · Landgoed Wolfslaar
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Roermond · One

V

roeger bliezen
de schoorstenen van de
Electro Chemische
Industrie (ECI) hier
hun rook uit, nu heeft
eigenaar Edwin Soumang er een moestuin
van 1000 m². One is
een hypermodern restaurant, in een glazen
loft is gelegenheid
voor ‘private dining’.
De afgesloten ruimte
geeft door de verhoogde ligging en het
grote glazen raam een
mooi overzicht over
het restaurant zonder
dat de privacy wordt
aangetast. Soumang

kookt zoveel mogelijk
met Nederlandse producten, de wijnkaart
biedt altijd een mooie
vondst van lokale
Limburgse wijngaarden. De voertaal is
Nederlands, maar met
de zakelijke relaties
van het nabijgelegen
outletcenter en de industrie over de grens
met Duitsland wordt
net zo makkelijk Duits
en Engels gesproken.

Bij One wordt gekookt
met zoveel mogelijk
Nederlandse producten.
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» Info «
Private dining :
tot 35 personen
•
Discretie: private
dining loft
•
Keuken: zoveel
mogelijk lokale en
zelfgeproduceerde
producten
•
Menu: vanaf € 48
(3 gangen)
•
Wijnkaart:
Speciale Coravinwijnkaart van
grote wijnen, per
glas geschonken
•
Bijzonderheden:
Michelin-ster
•
Zakelijke
gebruikers: o.a.
DSM, retailers en
relaties van het
outletcenter
•
restaurantone.nl

De afgesloten
ruimte heeft
een mooi
overzicht over
het restaurant
zonder dat de
privacy wordt
aangetast.

e vaste hangout van BPost
en PostNL
tijdens het mislukte
fusieoverleg markeert
tegelijk een van de
sterke punten van het
Landgoed Wolfslaar.
Het landgoed ligt op
ruim een uur rijden
van zowel Amsterdam
als Brussel en is dus
een prettige vergaderlocatie voor Belgische
en Nederlandse
bedrijven die samenwerking onderzoeken.
Gelegen op een 10
hectare grote bosrijke
omgeving en goed
afgeschermd van de
buitenwereld, biedt
Wolfslaar voldoende
ruimte om tussen
de besprekingen
door even stoom af
te blazen of verder te
overleggen tijdens
een wandeling. Bij de
acht vergadersalons
is bovendien ruime
parkeergelegenheid.

» Info «
Private dining:
16 tot 35 personen
•
Discretie: 8 afsluitbare ruimtes
•
Keuken: Fransmediterraan, veel
producten uit
eigen moestuin
•
Menu: vanaf € 33
(2 gangen)
•
Wijnkaart: klassiek, biologisch;
Michelin gaf de
wijnkaart een speciale vermelding
•
Bijzonderheden:
buiten vergaderen
•
Zakelijke gebruikers: o.a. Fortis,
ABN Amro en
bedrijven met
kantoren in zowel
Nederland als
België
•
wolfslaar.com

Landgoed Wolfslaar ligt op
ruim een uur rijden van zowel
Amsterdam als Brussel.

