
The Tailor benoemd tot ‘Beste Hotelbar 2017’
AMSTERDAM – 20 april 2017 - Amsterdamse cocktailbar The Tailor laat zich een

prestigieuze titel aanmeten. De bar in het iconische NH Collection Grand Hotel

Krasnapolsky heeft met vakmanschap, huisgemaakte bitters en op maat gemaakte

dranken de titel ‘Beste Hotelbar 2017’ in de wacht gesleept bij de Red & Grey Best

Hotel Bar Award.

De kwaliteit van de cocktails en de service is zeer hoogstaand. Ondanks dat
de bar verstopt is achter de lobby, weten ook Amsterdammers hem te vinden
en de spectaculaire cocktails te waarderen.
— Jury Red & Grey Best Hotel Bar Award 2017 

"Het is fantastisch dat onze bar deze prestigieuze award gegund is. The Tailor is geliefd door het

vakmanschap en de toewijding van ons team. Deze award is dan ook een groot compliment aan

alle medewerkers.", aldus Herman Klok, Hotel Director van NH Collection Grand Hotel

Krasnapolsky.

The Tailor bedrijft op moderne wijze het cocktailambacht met exclusieve huisgemaakte bitters,

infusies, soda’s en likeuren, die in samenwerking met Tess Posthumus en Wynand Fockink

ontwikkeld zijn. Rode draad binnen de bar is het vakmanschap van kleermaker A.W.

Krasnapolsky die in 1856 vanuit Polen naar Nederland reisde. Voor iedere smaak, gelegenheid

en stijl creëert The Tailor een cocktail die past als een maatpak. Het kleermakersvak keert ook

subtiel terug in het urban bohemian decor en op het terras van de cocktailbar met subtiele

stiksels, knoopjes, vintage paspoppen en een mix van stoffen en materialen.



Over Red & Grey Best Hotel Bar Award

De Red & Grey Best Hotel Bar Award wordt sinds 2012 georganiseerd om het groeiende aantal

hotelbars in Amsterdam te beoordelen en te bekronen. Op 20 april 2017 werden drie awards

uitgereikt: Beste Klassieke Hotelbar, Beste Nieuwe Hotelbar en Beste Hotelbar. Sinds dit jaar

wordt de Red & Grey Best Hotel Bar Award ook in andere steden (buiten Nederland) uitgereikt.

www.barthetailor.com | 020 554 6114
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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 in 2014, 2015 en 2016.
Kijk voor meer informatie op www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

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 in 2014, 2015 and 2016. For more information, visit www.nh-hotels.com and
www.nh-collection.com.
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