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Stichting De Nederlandse Kookkunst

UITNODIGING
SLOTVIERING “200 JAAR KONINKRIJK”  IN AMSTERDAM

AAN  ALLE  HOTELIERS, RESTAURATEURS  EN  ZORGKOKS   

Geachte dames en heren,
Op zaterdag 26 september 2015 wordt in aanwezigheid van het Koninklijk Paar en Prinses Beatrix de landelijke viering van 
het Koninkrijksjubileum 2014-2015 met een feestelijk spektakel op de Amstel afgesloten.

Aan de viering “200 Jaar Koninkrijk” heeft onze Stichting met veel genoegen haar bijdrage geleverd:
Vanuit Paleis Het Loo werd op 25 April 2014 door de voorzitter van het Nationaal Comité het startsein gegeven voor de 
landelijke culinaire manifestatie “Vorstelijk Tafelen in Nederland”. Honderden horecabedrijven en zorginstellingen overal in het
land hebben  sindsdien enthousiast meegedaan en hun gasten verrast met vorstelijke gerechten uit de keuken van de Oranjes.

De Koning en de Koningin ontvingen het unieke jubileumboek “Vorstelijk Tafelen in Nederland” over onze vaderlandse 
kookgeschiedenis en de ontwikkeling van de Nederlandse Kookkunst  en de musea toonden met hun bijzondere collecties hoe
zij waken over ons culinair erfgoed.

Ook aan de slotviering in de Hoofdstad zal onze stichting deelnemen. Met een Benefiet Gala diner in de Beurs van Berlage te
midden van bedrijven met het Predicaat Koninklijk, Hofleveranciers en vertegenwoordigers uit de wereld van  gastronomie en
cultuur begint op vrijdag 18 september 2015 de culinaire week “Vorstelijk Tafelen in Amsterdam“.

Wij nodigen u en uw collega’s van harte uit deel te nemen aan “Vorstelijk Tafelen in Amsterdam” en van 18 tot 27 september
uw gasten te verrassen met vorstelijke gerechten uit het Koninklijk Huisarchief en de keuken van Koning Willem I. 

U kunt naar eigen inzicht een vrije keuze maken uit een tiental gerechten, die wij zorgvuldig hebben nagekookt en waar nodig
aangepast aan de hedendaagse smaakbeleving. Een speciale handleiding voor uw keukenbrigade met een volledige - ook 
historische - beschrijving van de gerechten, ingrediënten en berijdingswijze ligt voor U klaar.

De eenmalige kosten voor uw deelname bedragen € 150,- excl btw. In deze prijs  zijn inbegrepen:
• 5 jubileumboeken ter waarde van €  29,90 per ex   • speciale handleiding voor 10 keuzegerechten   • raamstickers met logo 
• vrij gebruik van de campagne logo’s   • naamsvermelding op de website   • promotie en publiciteit via de media   
• oorkonde als deelnemer aan de slotviering “200 Jaar Koninkrijk”

Wij ontvangen uw aanmelding  graag per omgaande, maar niet later dan 31 augustus a.s.  
Vragen en suggesties zijn welkom. 

Met culinaire groet, 
Stichting Ontwikkeling Nederlandse Kookkunst
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