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AMSTERDAM – 29 APRIL 2016 – Restaurant The White Room vertaalt vanaf morgen onder
signatuur van driesterrenchefJacob Jan Boerma van ‘De Leest’, de ongrijpbaarheid van wit naar
een pure, eerlijkeen zuivere cuisine. De nieuwste gastronomische toevoeging aan NH Collection
Grand Hotel Krasnapolsky heeft een toegankelijke stijl waarinrespect voor het product voorop
staat. Kosmopolitische invloeden vanuit de helewereld worden in de voormalige ‘Witte Zaal’
gecombineerd met ingrediënten vaneigen bodem, waarin altijd Boerma’s frisse elementen verwerkt
worden. 

 

‘De natuur regeert, ik probeer haar te volgen, zijbepaalt de kwaliteit en ik de smaak. Als chef voeg ik daar
graag mijnpersoonlijke smaak aan toe met een voorliefde voor frisse tonen, zuren enspecerijen. Zij zullen
dan ook altijd in mijn gerechten herkenbaar ofonherkenbaar verwerkt worden.’

- Jacob Jan Boerma

TheWhite Room by Jacob Jan Boerma

Wit is alles en niets. Het is de kleur van illusies en simultaande kleur van openheid. Tussen die uitersten
tekent Jacob Jan Boerma met zijn favoriete kleuren op een blankcanvas. Met The White Room in de
voormalige ‘Witte Zaal’ van het iconische NHCollection Grand Hotel Krasnapolsky slaat de chef van ‘De



Leest***’ zijnvleugels uit in Amsterdam, zonder zijn nest te verlaten. Als Signature Chef zalBoerma
geestesvader van The White Room zijn om zo, samen met zijn team, deinspiratie die hij in zijn thuisbasis
‘De Leest’ opdoet in Amsterdam tevertalen.

 

De cuisine

The White Roombrengt een elegante, maar toegankelijke, cuisine die bouwt op producten in hun optima
forma. Ze geven samen metBoerma’s kenmerkende zuren en specerijen invulling aan deillusie van wit.
Herkenbare smakenkeren daarbij op onverwachte wijze terug; zoals in de The White Room macaron,
waarbij een suikervrije, gerookte macaron gecombineerd wordt met ongerooktezalm en structuren van
komkommer. Boermawil een breed publiek raken met een stijl die in zijn hart zit. Het team, dat zijn missie
dagelijks uitvoerten verantwoordelijk is voor de nieuwste gastronomische toevoeging aan NHCollection
Grand Hotel Krasnapolsky, staat onder leiding van Chef de Cuisine Arturo Dalhuisen en Maître Richard
Eerhardt.

 

Het decor

The White Room werd in zowel naam alsdesign gebaseerd op de historie van zijn locatie; in 1885 opende
restaurant de ‘WitteZaal’ voor het eerst zijn deuren. De huidige zaal is een geregistreerd monumenten
wordt gezien als het oudste restaurant van Amsterdam waar originele stijlennog altijd behouden zijn. De
authentieke wandpanelen met hun schilderingen ende ornamenten aan de plafonds versmelten in hun
tweede leven met strakkemeubelen en zuivere, haast grafische, elementen. De originele details zijn inhet
ontwerp van Studio Proof uit Londen zorgvuldig hersteld met respect voorhun monumentale status. De
historische onderdelen zijn waar mogelijk opelegante wijze verrijkt en iets opgelicht om aan te sluiten bij
het palet vanwit, messing en zandtinten. De tafeltjes en enkele love seats bieden ruimtevoor 60 couverts
per avond, waarmee The White Room een intieme sfeer neer kanzetten waarin herinneringen ontstaan.

Het team van TheWhite Room voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de al zo rijke geschiedenis van NH
CollectionGrand Hotel Krasnapolsky. Met de signatuur van Boerma kan die enkel verfrissendzijn. 

 

The White Room | Dam 9 | 1012 JS | Amsterdam Reserveren: RestaurantTheWhiteRoom.com

Openingstijden (vanaf 30 april)

Lunch: donderdag t/m zaterdag

ontvangst tussen 12.30 – 13.30 uur



Diner: dinsdag t/m zaterdag

ontvangst vanaf 18.30 uur

Noot voor de redactie – Typhoon Hospitality Voor meer informatie, interviewaanvragen en
beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sanderijn Jorna bij TyphoonHospitality
via sanderijn@typhoonhospitality.nl of 020 - 7521 751 of via de online pressroom.  Voor meer informatie
over NH Hotel Group en NH Collection kunt u contactopnemen met Julia Bol, Sr Manager PR & Media
Promotions bij NH Hotel Group,via J.Bol@nh-hotels.com.

Over NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky

NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky bestaatin 2016 150 jaar en is misschien wel het bekendste hotel
van Amsterdam. Na eenrenovatie van meer dan twee jaar is het 55-panden tellende complex compleet
vernieuwd. Het hotel telt 451 kamers, waaronder de 120 m2 tellende Royal Suite aan Damzijde, met
privélift en kogelwerend glas, en de Presidential Suite van 100 m2. Voor zakelijke gasten biedt hethotel
2200 m2 aan meeting- en eventruimte, waaronder de monumentale enbijzondere Wintertuin, waar
hotelgasten bovendien iedere ochtend kunnengenieten van het uitgebreide NH Collection Breakfast. NH
Collection Grand HotelKrasnapolsky is bij de Nationale Meeting Awards in februari 2016 uitgeroepen
tot ‘Beste Meeting- enEventlocatie van Nederland’ in decategorie Large (>250 personen). Culinaire
liefhebbers kunnen voor eenuitgebreid gastronomisch aanbod terecht in Grand Café Krasnapolsky,
cocktailbar The Tailor, winnaar van de ‘Best New Hotel Bar of Amsterdam’ award 2016, en restaurant The
White Room by Jacob Jan Boerma (3*Michelinvoor Restaurant De Leest in Vaassen). 
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OVER NH COLLECTION

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 30 landen in Europa, Afrika en Noord- en
Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship
hotels, de nhow designhotels en de Hesperia vakantieresorts. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers
dag en nacht klaar om de beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten.
De hotels van NH Hotel Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen 2014 en 2015. Kijk
voor meer informatie op www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

Julia Bol

Senior Manager PR & Media Promotions
Benelux, UK, France, USA & Africa 
J.Bol@nh-hotels.com 
+31 35 6299 211
+31 6 21280 542
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About NH Hotel Group

NH Hotel Group is listed on the IBEX 35 stock exchange of Madrid and has nearly 400 hotels in 30 countries in
Europe, Africa and North- and South-America. The portfolio of the NH Hotel Group includes the 3- and 4- star
urban NH Hotels, the NH Collection flagship hotels, the nhow designhotels and the Hesperia holiday resorts.
Worldwide more than 20.000 employees work day and night to deliver the best service for the best price to the 16
million guests the hotel chain welcomes yearly. The hotels of NH Hotel Group have been rewarded with the
Zoover Award for Best Hotel Chain of 2014 and 2015. For more information, visit www.nh-hotels.com and
www.nh-collection.com.
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