Valkenburg aan de Geul, maandag 26 mei 2008

PERSBERICHT

CuliStyle evenement weer een groot succes!
Op zondag 25 mei jl. organiseerde Château St. Gerlach voor de tweede keer het CuliStyle
evenement. Samen met een aantal topleveranciers uit de regio presenteerde Château St.
Gerlach een middag vol met culinaire verrassingen en style producten van verschillende
topmerken.
Deelnemers aan deze middag waren:
Holland Casino Valkenburg, Jaguar Demandt, Bang & Olufsen Maastricht, Hästens Store
Maastricht, Arteaux Art & Design, Isola, Segafredo, Vespa Lifestyle Store, Babette
Kessels, Coninx keukens, Eyserhalte, Schmidt Zeevis, Vinisol, Lebouille, LKM Collection,
Kneipp S.P.A., Visser Chocolade, Milan Fine Food.
Tijdens de 7-gangen proeverij uit de keuken van Otto Nijenhuis werden de wijnen van de
exclusieve wijnhuizen Azienda Agricola Casanova di Neri di Giacomo uit Toscane en
Azienda Agricola Bisol Desiderio & Figli uit Veneto gepresenteerd, respectievelijk met de
beste Brunello producent en de tot de top 3 behorende Prosecco producent ter wereld.
De standhouders verzorgden diverse demonstraties. Ladyspeaker Vivienne Bancken
presenteerde deze mooie zondagmiddag. Geralt (voormalig leadzanger van Swingdesign)
en DJ Ramazan met zijn lounge music verzorgden de muzikale omlijsting.
Gasten zoals Gouveneur Leon Frissen, de burgemeesters van Kerkrade en Meerssen,
Eerste Kamerlid René van der Linden en diverse Limburgse restauranthouders genoten
samen met ca. 230 gasten van deze warme zondagmiddag.
“Na een succesvolle eerste en tweede editie zal dit evenement volgend jaar zeker weer
op de agenda worden gezet”, zegt Philip Geervliet, gastheer/directeur Château St.
Gerlach. “De goede presentaties, live entertainment, lekker eten, goede wijnen en het
mooie weer maakte CuliStyle wederom tot een onvergetelijke middag”.
Foto: Chef de Cuisine Otto Nijenhuis en Maître d’Hotel Romy Pieters
Noot voor de redactie:
Château St. Gerlach is onderdeel van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants.
Voor meer informatie of meer fotomateriaal van deze middag kunt u contact opnemen
met dhr. Philip C. Geervliet op het volgende emailadres directie@stgerlach.com of per
telefoon op 043 6088 888.
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