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Chris Naylor draagt titel Meesterkok

Op maandag 23 september jl. is Chris Naylor, chefkok bij Restaurant Vermeer * in NH

Collection Amsterdam Barbizon Palace, geslaagd voor zijn Meesterproef

SVH Meesterkok. Chris wordt hiermee na zijn inauguratie de 148ste SVH Meesterkok van

Nederland. Gastronomie is één van de speerpunten van NH Hotel Group en het premium

hotelmerk NH Collection. De hotelketen opende succesvol het pop-up concept Roomservice at

Olof’s, cocktailbar The Tailor en de restaurants Vermeer en The White Room in haar

Amsterdamse hotels.

 

Prestatie op Meesterlijk niveau

⏲

https://nhhotels.pr.co/
https://www.derestaurantkrant.nl/zoek?keyword=SVH


SVH Meesterkoks Marc van Gulick (Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag) en Lucas Rive

(Restaurant Lucas Rive*, Hoorn) en Secretaris SVH Meestertitels Hanneke Westland namen

de Meesterproef van Chris Naylor af in Restaurant Vermeer. Het restaurant serveert normaliter

geen lunch, maar was speciaal voor de Meesterproef van Chris geopend voor de lunch, een vast

onderdeel van de Meesterproef. "Chris is een gedreven en zeer bekwame chefkok die

fantastische gerechten met verfijnde en pure smaken gepresenteerd heeft. Kenmerkend hierbij

zijn de rijke sauzen en de toevoeging van specerijen uit de hele wereld aan met name de

groenten, waardoor er pure en zuivere smaken ontstaan. Het samenspel tussen de keuken en de

bediening maakt de beleving compleet en meesterlijk’’, aldus de commissie. 

Ultieme bekroning 

Naylor is geboren en getogen in het Verenigd Koninkrijk en vestigde zich in 1992 in Nederland,

waar hij bij The Grand Hotel in Amsterdam chef de partie werd. Samen met chefkok Albert

Roux vertrok hij naar New York en sinds zijn terugkeer naar Nederland in 1998 is hij een vast

gezicht in de Nederlandse tophoreca. Hij werkte bij restaurants als La Rive, Vossius en le

Cirque. Sinds 2005 bestiert hij de keuken van Restaurant Vermeer*, onderdeel van NH

Collection Amsterdam Barbizon Palace. "Ik ben blij en trots dat ik de Meestertitel SVH

Meesterkok nu mag gaan (uit)dragen. Ik hoop een inspiratie te zijn voor de nieuwe generatie

chefs, en hen te motiveren en te helpen om het beste uit zichzelf te halen", aldus de nieuwe SVH

Meesterkok.  

SVH Meestertitels 

Met het slagen van Chris Naylor heeft Nederland in totaal 294 SVH Meesters, die samen

310 SVH Meestertitels hebben behaald, verdeeld over de zes SVH Meestertitels (SVH

Meesterkok, Meesterhorecaondernemer, Meesterijsbereider, Meesterkok, Meesterschenker en

Wijnmeester). In 1980 is de eerste SVH Meesterkok geslaagd voor de Meesterproef. Vanaf dat

moment staat de SVH Meestertitel symbool voor de hoogste graad van vakbekwaamheid die

iemand in de Nederlandse horeca kan behalen. SVH Meesters leveren een grote bijdrage aan

het imago van het vak. Ze zijn boegbeelden en inspireren anderen om voor een carrière in de

horeca te kiezen.                                                                           
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About NH Hotel Group

NH Hotel Group is a consolidated trusted operator and one of the leading urban hotel companies in Europe´s
business segment with a wide presence in America. Forty years of experience position it as a reference in
excellent service and customer care.

The Company operates over 350 hotels with almost 55,000 rooms in 28 countries, hosting more than 16 million
guests a year across Europe, America and Africa in top destinations such as Berlin, Madrid, Amsterdam,
Buenos Aires, Rome, Mexico City, Bogota, Barcelona, and New York.

NH Hotel Group’s hotel portfolio is structured under three brands, each with its own value proposition: NH
Collection, premium upper-upscale hotels with iconic buildings located in the major capitals; NH Hotels,
trustworthy upscale urban hotels offering the best value for money at the best locations; and nhow,
unconventional and cosmopolitan design hotels with unique personalities inspired by the city vibe.

NH Hotel Group is a company deeply committed to corporate and social responsibility, actively promoting a
responsible tourism model in all the communities where it is present through what it does best and loves most:
host and serve, always with a smile. Responding to what the Company’s stakeholders expect from it is of key
importance for NH Hotel Group. Its innovative business approach sets it as a benchmark in the hospitality
industry and allows it to offer services of the highest quality, designed to exceed customers’ expectations, while
providing sustainable solutions to the challenges of today and the future.

NH Hotel Group is listed in the Madrid Stock Exchange.

For more information, visit www.nh-hotels.com and www.nh-collection.com.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 350 hotels in 28 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, en de nhow designhotels. 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 on www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 28 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/

http://www.nh-hotels.com/?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
http://www.nh-collection.com/
http://www.nh-hotels.com./?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
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https://www.nh-hotels.de/corporate/de
https://www.nh-collection.com/de
https://www.nh-hotels.de/
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