Valkenburg aan de Geul, 24 april 2007

Persbericht
Chefkok Richard Ekkebus nodigt zijn ‘oude’ meesters uit om te koken in
Hong Kong
De Nederlandse Chefkok Richard Ekkebus van het luxueuze Landmark Mandarin
Oriental Hotel heeft zijn meesters uitgenodigd om samen met hem te koken voor
een Galadiner dat in het teken staat van Nederland.
Het Landmark Mandarin Oriental Hotel is één van de meest luxueuze hotels in
Hong Kong. Het hotel ligt midden in het meest luxueuze commerciële centrum
van Hong Kong en herbergt tevens het door internationale architecten ontworpen
design restaurant Amber. Met haar superieure maaltijden en wijnen is het
restaurant een populaire locatie voor de elite van Hong Kong.
Richard Ekkebus, Chefkok van het Landmark Mandarin Oriental Hotel en
Nederlander van origine, organiseert op 26 april 2007 een galadiner met typisch
Nederlandse gerechten om de 150-jarige handelsrelatie tussen Hong Kong en
Nederland te vieren. Hij heeft daarvoor zijn twee ‘oude leermeesters’
uitgenodigd: de sterrenchefs Robert Kranenborg van Restaurant Le Cirque in
Scheveningen en Hans Snijders van Restaurant Château Neercanne in
Maastricht. Zij zullen met zijn drieën, ieder in hun eigen stijl, een typisch
Nederlands diner koken met typisch Nederlandse ingrediënten, zoals Maatjes
haring, de beroemde Lindehoff kaas en de Nederlandse witte asperges. De
ingrediënten zullen speciaal voor dit diner vanuit Nederland worden ingevlogen.
Daarnaast zullen Robert Kranenborg en Hans Snijders 3 dagen lang het menu
van hun eigen restaurants koken. Het wordt een hereniging van oude bekenden,
want Kranenborg en Snijders werkten eerder samen in het toentertijd twee
Michelin sterren tellende Restaurant Juliana in Valkenburg. Hans Snijders was
één van Richard Ekkebus’ eerste Chefs en trainde hem gedurende 3 jaar en
onder zijn leiding won Richard Ekkebus diverse culinaire prijzen. Van 1991 en
1992 was Richard Ekkebus leerling van Robert Kranenborg in het Haagse
Restaurant Corona.
Richard Ekkebus wordt gezien als één van de grootste culinaire toptalenten van
de wereld. Hij won onder andere de prestigieuze Gouden Koksmuts en hij kookte
voor verschillende internationale beroemdheden zoals Tiger Woods, Michael
Jordan en Andrew Lloyd Webber. Hij staat bekend om zijn onderscheidende stijl,
zijn verrassende combinaties met verschillende ingrediënten en zijn innovatieve
presentatie. Voormalig top-hotelier en directeur van de Michelin
restaurantgidsen, Jean-Luc Naret noemde Richard Ekkebus tijdens de presentatie
van de nieuwe Michelin restaurantgids in 2005 in het Mecc in Maastricht een van
de allerbeste chefs die hij in zijn carrière had meegemaakt.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met Hans Snijders,
Chefkok van Château Neercanne, telefoon 043 – 325 13 59 of Wilma Nagtegaal, PR &
Marketing manager, telefoon 070 – 416 76 55.
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