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 HOSPITALITY  
 & STYLE 
 AWARD 2011

Op maandag 2 april 2011 wOrden de felbegeerde 
VenUeZ HOspitality & style awards 2011 Uitgereikt 
aan acHt tOOnaangeVende HOrecabedrijVen, 
een VOOraanstaand HOrecaOndernemer en een 
UitmUntende bartender. 

de nOminatielijst is Opgesteld aan de Hand Van 
gepUbliceerde VenUes in VenUeZ magaZine in 2011. 
VOOrafgaand aan de nOminering VOnd een 
meeting plaats met de negen jUryleden; 
HOspitality & style prOfessiOnals met ieder een 
eigen expertise. aan Hen de Uitdagende taak Om 
iedere genOmineerde VenUe te beZOeken en te 
beOOrdelen. 

JURY
Paula Plantinga 
 chief editor VENUEZ Hospitality & Style Magazine  
 en tevens voorzitter van de jury
Godfried van der Lugt 
 managing director Mondiale Nederland
Rob Bongers 
 consultant Horeca Development 
Cleo Vehmeyer 
 director IQ Creative 
Paul Linse 
 eigenaar en ontwerper van Studio Linse
Hans Meyer 
 hotelconceptontwikkelaar en eigenaar van HotelsAhead
Didier Prince 
 conceptontwikkelaar DidierPrinceRealisatieAdvies
Ricardo Sporkslede 
 eigenaar Bartender Network & The Fabulous Shaker Boys 
Jeroen Veldkamp 
 initiator CoffeeLab

HOSpITaLITY  

& STYLe aWaRD 2011
by

De Hospitality & Style Award 2011 wordt uitgereikt aan 
dé horecaondernemer van het jaar. Deze prijs gaat naar de 
professional die het afgelopen jaar een unieke performance 
heeft neergezet met een onderscheidende visie op het gebied 
van gastvrijheid en stijl.

BeST USe OF TeCHNOLOgY 2011 

lidO clUb (HOlland casinO) 
amSTeRDam 

mUZiekgebOUw frits pHilips 
eINDHOveN

Vief + VUig
ROTTeRDam

icHi-e
amSTeRDam 

De genomineerden voor Best Use Of Technology 2011 worden beoordeeld op het optimale gebruik van de techniek en integratie van de uitvoering in het 
horecaconcept. De jury beoordeelt de techniek met betrekking tot licht en geluid, maar tevens technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 
en automatisering. 

by geNOmINeeRDeN

BeST ReSTaURaNT DeSIgN 2011

maZZO 
amSTeRDam

t brOdsHOes 
RIJSSeN

Vicini
ROTTeRDam

dOrset
BORNe

De jury beoordeelt de vier genomineerde restaurants voor Best Restaurant Design 2011 op het interieurconcept. Uitstraling, afwerking, karakter en integratie 
met het restaurantconcept worden beoordeeld. Culinaire aspecten worden buiten beschouwing gelaten. 

by

BeST INTeRIOR DeSIgN 2011

delamar tHeater 
amSTeRDam

HOtel dOm 
UTReCHT

liOn nOir
amSTeRDam

de l’eUrOpe
amSTeRDam

De award voor Best Interior Design 2011 focust zich op het spraakmakende interieurontwerp van een horecazaak. De jury beoordeelt het interieurconcept op 
originaliteit, innovatie, uitvoering en ambiance. 

by
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   BEST 
 BARTENDER   
2012

BeST BaRTeNDeR  

COmpeTITION

19 maaRT 2012

BOLS BaRTeNDINg aCaDemY

De Best Bartender 2011 Competition vindt plaats op 19 maart 2012 in de 
Bols Bartending Academy in Amsterdam. Deze academie biedt met haar 
twaalf professionele werkstations een uitstekend wedstrijdterrein voor de 
competitie. De deelnemende bartenders worden beoordeeld door een jury 
bestaande uit professionals uit de (inter)nationale bartending-industrie.

COmpeTITIeONDeRDeLeN
De eerste ronde bestaat uit een theoriegedeelte waarin de bartenders worden 
getest op hun allround drankenkennis; Knowledge & Understanding.  
Van alle deelnemende bartenders gaan de beste tien door. De volgende 
ronde bestaat uit een praktijkgedeelte waarin de bartenders worden 
beoordeeld op Speed & Efficiency. De beste vijf bartenders gaan door.  
De halve finale bestaat uit een examen Creativity & Mixology. Een Service 
& Personality test bepaalt samen met de scores uit de eerdere rondes uit drie 
finalisten de winnaar. 

FINaLe
De drie finalisten worden door Bols uitgenodigd om aanwezig te zijn bij 
de uitreiking van de VENUEZ Hospitality & Style Awards 2011 op2 april 
2012. Tijdens deze gala-avond in Huis ter Duin in Noordwijk wordt de 
Best Bartender 2011 bekend gemaakt. 

De Best Bartender 2011 scoort daarnaast tevens een plek in de 
internationale finale van ‘Bols Around The World’. Deze competitie vindt 
plaats in mei 2012. De winnaar wint een achtdaagse wereldwijde bartour 
langs vier wereldsteden.

aaNmeLDeN
Aanmelden voor de Best Bartender 2011 competitie kan door een e-mail  
te sturen naar bestbartender@mondiale-nederland.nl.  
Dit kan tot uiterlijk 16 maart 2012. 

BeST HOTeL CONCepT 2011

cOnsciOUs HOtel 
amSTeRDam

HOtel merlinde 
BReDa

HOtel nOtting Hill
amSTeRDam

canal HOUse
amSTeRDam

De genomineerden voor Best Hotel Concept 2011 worden beoordeeld op het hotelconcept en de vertaling hiervan in het interieur van de publieke ruimtes en de 
hotelkamers, het productaanbod en de service. 

by

BeST HOTeL CHaIN DeSIgN 2011 

Het arrestHUis (Vd Valk) 
ROeRmOND

HOtel OkUra amsterdam 
amSTeRDam

HOtel sneek (Vd Valk)
SNeek

eden amsterdam manOr HOtel
amSTeRDam

Genomineerde hotels, onderdeel van een hotelketen, voor Best Hotel Chain Design 2011 worden beoordeeld op het interieurdesign van gerenoveerde of nieuw 
opgeleverde publieke ruimten en hotelkamers. Originaliteit, uitstraling en functionaliteit zijn belangrijke beoordelingscriteria. 

by

by

BeST COFFee BaR 2011

de kOffiefabriek 
gOUDa

HOpper 
ROTTeRDam

tHe Village
UTReCHT

crUsiO
BeRgeN Op zOOm

Coffee bars hebben in 2011 een bijzondere kwaliteitsslag gemaakt. Om deze ontwikkeling te belonen èn te stimuleren is de extra categorie ‘Best Coffee Bar 2011’ 
toegevoegd. De genomineerden in deze categorie worden beoordeeld op aanbod en kwaliteit van het product, presentatie, omgeving en sfeer. Daarnaast wordt het 
gehele assortiment en het aanbod van thee onder de loep genomen. Ook wordt nauwlettend gelet op de werkwijze van de baristi en de inrichting van het werkstation. 

geNOmINeeRDeN
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Tijdens de VENUEZ Hospitality & 
Style Awards worden de prestigieuze 
Awards van 2011 uitgereikt aan de 
meest toonaangevende spelers uit 
de horeca-branche. Ruim vijfhonderd 
gasten worden ontvangen met 
champagne en genieten daarna van 
een compleet verzorgde avond.

KAARTEN Dit Awardsgala biedt 
de perfecte gelegenheid om te 
netwerken en relaties uit te nodigen 
voor een compleet verzorgde avond. 
De ronde tafels a tien personen 
kunnen vanaf heden worden 
gereserveerd voor € 1.950,-  
Losse plaatsen voor  € 195,-.  
Ontvangst vanaf 18.00 uur.

ARRANGEMENT De prijs is 
inclusief een culinair viergangendiner 
uit de keuken van Huis ter Duin, 
een feestelijk champagne ontvangst 
met hapjes en cocktails, wijnen, 
digestieven, waters en koffie en 
een boordevol gevarieerd en stijlvol 
programma met entertainment en 
afterparty.

RESERVERINGEN:  
Godfried van der Lugt 
godfried@mondiale-nederland.nl 
+31 (0)20 4124149

RESERVEER NU EEN TAFEL!

MAANDAG 2 APRIL 2012
GRAND HOTEL HUIS TER DUIN IN NOORDWIJK

BeST COCkTaILBaR 2011

freddy’s bar (de l’eUrOpe)  
amSTeRDam

lObby bar (OkUra) 
amSTeRDam

skylOUnge (dOUble tree HOtel)
amSTeRDam

blender
ROTTeRDam

De cocktailbars, of venues waar cocktails een belangrijke rol spelen, die zijn genomineerd voor Best Cocktail Bar 2011 worden beoordeeld op gastheerschap en 
service, productaanbod en kwaliteit, omgeving en sfeer.

by geNOmINeeRDeN

BeST HOSpITaLITY CONCepT 2011

jOpenkerk 
HaaRLem

rOest 
amSTeRDam

Vief + VUig
ROTTeRDam

bierfabriek
amSTeRDam

De genomineerden die in aanmerking komen voor Best Hospitality Concept 2011 zijn ‘multipurpose’ venues. De jury beoordeelt deze veelzijdige horecazaken op 
de vertaling van het totaalconcept naar het interieurontwerp en de vertaling naar het aanbod en de kwaliteit van het product.

by

BeST STYLe BaR 2011

bar baarscH 
amSTeRDam

kOOZie 
OSS

leVel
ROTTeRDam

barrestaUrant
OUDeRkeRk aaN De amSTeL

De genomineerden voor Best Style Bar 2011 worden beoordeeld op concept, uitstraling en de werkbaarheid van een prominente bar in een style venue  
(bar-restaurant). Tevens wordt gelet op het aanbod en de kwaliteit van dranken. Gastheerschap en service worden nauwlettend beoordeeld, net als actieve 
verkoop, presentatie en traffic.

by


