
Driesterrenchef Jacob Jan Boerma opent restaurant in NH
Grand Hotel Krasnapolsky
Opnieuw topchef toegevoegd aan NH Collection

07 MEI 2015

AMSTERDAM - 7 mei 2015 - Chef-kok Jacob Jan Boerma, eigenaar van restaurant De
Leest in Vaassen dat door Michelin met drie sterren is onderscheiden, slaat met een
nieuw concept zijn vleugels uit naar de hoofdstad. Begin 2016 opent hij in het geheel
vernieuwde NH Grand Hotel Krasnapolsky zijn eigen restaurant in Amsterdam. Ook is
Boerma’s signatuur te vinden in het nieuwe Grand Café Krasnapolsky, dat begin juli
2015 haar deuren opent.

Jacob Jan Boerma kijkt ernaar uit om een restaurant te openen in NH Grand Hotel
Krasnapolsky: “Het is een fantastische uitdaging om met NH Hotel Group in Amsterdam
samen te werken, in één van de bekendste hotels van de stad. Ik kijk er erg naar uit om de
geschiedenis van NH Grand Hotel Krasnapolsky met mijn eigen kookstijl te combineren om
een spannende eigentijdse culinaire tempel neer te zetten.” 
Boerma sluit restaurant De Leest in Vaassen overigens niet: “In Vaassen hebben wij de basis
gelegd en dat heeft ons gebracht waar we nu staan. Zonder het succes in De Leest was deze
kans er überhaupt niet geweest. De Leest is en blijft de broedplaats voor alle gerechten die ik
in Amsterdam uiteindelijk op de kaart zet.”

NH Collection
NH Grand Hotel Krasnapolsky zal dit jaar als eerste Nederlandse hotel van NH Hotel Group
het merk NH Collection gaan voeren. Hiermee is het hotel één van de vlaggenschepen van de
keten. 
Volgens Maarten Markus, Managing Director van NH Hotel Group, sluit de komst van Boerma
naadloos aan bij dit vernieuwende hotelconcept: 
“NH Collection heeft de ambitie om haar gasten niet alleen het beste te bieden op het gebied
van hospitality, service en innovatie, maar ook op culinair niveau. Met Jacob Jan Boerma
halen we de absolute top op het gebied van gastronomie in huis. Zijn creaties passen
uitstekend bij de essentie van NH Collection:het bieden van een ongeëvenaarde en
memorabele gastbeleving onder het motto ‘feel the extraordinary'.”

Rol Boerma 
Het nieuwe restaurant van Boerma in NH Grand Hotel Krasnapolsky opent haar deuren in het
voorjaar van 2016 en biedt plaats aan 60 gasten. Boerma's signatuur is ook terug te vinden in



het nieuwe Grand Café Krasnapolsky, dat vanaf begin juli 2015 plaats biedt aan 120 gasten
voor zowel lunch als diner, met uitzicht op de Dam. Daarnaast zal Boerma ook een gevarieerd
en exclusief aanbod creëren voor de congressen, meetings en evenementen die in het hotel
plaatsvinden.

Met de komst van Jacob Jan Boerma verwelkomt NH Hotel Group de vijfde sterrenchef binnen
de keten en de tweede sterrenchef binnen haar Nederlandse hotels. 
Internationaal hebben zich in Madrid tevens David Muñoz (door Michelin met drie sterren
onderscheiden voor DiverXo in NH Collection Eurobuilding), Paco Roncero (door Michelin
met twee sterren onderscheiden voor La Terraza del Casino en chef van DOMO in NH
Collection Eurobuilding) en Óscar Velasco (door Michelin met twee sterren onderscheiden
voor Santceloni in Hesperia Madrid) aan NH Hotel Group verbonden.  Chris Naylor,
Executive Chef van 1* Michelin Restaurant Vermeer in NH Barbizon Palace, ging Boerma
reeds voor in de hoofdstad.

Over Jacob Jan Boerma

In 2002 beginnen Jacob Jan Boerma en Kim Veldman restaurant De Leest in Vaassen, aan de
rand van de Veluwe. In 2003 ontvangt het restaurant al een eerste Michelinster en in 2007 de
tweede Michelinster. In 2009 wordt Boerma door GaultMilau verkozen tot Chef van het Jaar en
sinds het toekennen van de derde Michelinster in 2014, is De Leest uitgegroeid tot een
restaurant, waar gastronomen uit binnen- en buitenland hun hart ophalen.

Over NH Grand Hotel Krasnapolsky

NH Grand Hotel Krasnapolsky kent een rijke historie en is beroemd tot ver buiten de
landsgrenzen. Het pand werd in 1866 gekocht door de heer Krasnapolsky als koffiehuis. Vanaf
dat moment is het pand verder uitgebreid en beslaat het inmiddels 55 panden aan de Dam,
Damstraat, Oudezijds Voorburgwal en Pijlsteeg. 
Namens haar cliënten verbouwt AXA Real Estate momenteel in fases het hotel, in
samenwerking met NH Hotel Group. 
In totaal wordt €38 miljoen geïnvesteerd in het hotel, dat na de verbouwing meer dan 2.200
m2 evenementenruimte en 448 kamers telt, waaronder een Royal Suite van 150 m2 met een
eigen lift, kogelvrij glas en een adembenemend uitzicht op de Dam. 
NH Grand Hotel Krasnapolsky heropent in het najaar van 2015 als het eerste NH Collection
hotel van Nederland: NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky.

Over NH Hotel Group 
NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 29 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.
Onlangs werd NH Hotel Group voor het tweede jaar op rij bekroond met een Zoover Award
voor Beste Hotelketen. 
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http://www.nh-hotels.com

Website NH Collection
http://www.nh-collection.com
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Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 29 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
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www.nh-hotels.com.

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is listed on the IBEX 35 stock exchange of Madrid and has nearly 400 hotels in 29 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.
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