
 

’s Werelds eerste Gordon Ramsay Hell’s Kitchen restaurant 
geopend bij Caesars Palace, Las Vegas  

Amsterdam, 1 februari 2018 – Multi-Michelin sterrenchef en televisiepersoonlijkheid Gordon 
Ramsay opende op 26 januari officieel het nu al razend populaire Hell’s Kitchen restaurant bij 
Caesars Palace, Las Vegas. Net als de gelijknamige tv-show, blijkt het restaurant een regelrechte 
hit! Sinds de proefopening begin januari reserveerden al meer dan 25.000 gasten een tafel om 
het echte Hell’s Kitchen gevoel te ervaren. 
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De dynamische en bruisende keuken is het middelpunt van het restaurant, de koks zijn gekleed in rode 
en blauwe uniforms en aan de muur hangen portretten van voorgaande winnaars van het programma. 
Alles komt regelrecht uit FOX’ populaire tv-show die in 41 landen wordt uitgezonden. 



“Het restaurant is tot stand gekomen als antwoord op vraag naar een real-life Hell’s Kitchen restaurant 
vanuit onze ‘hongerige’ fans” zegt Ramsay. “Wat we ons niet volledig hebben gerealiseerd is dat het 
publiek zo enthousiast zou reageren. We zijn enorm blij met de vele reserveringen en de lovende 
woorden. We kijken ernaar uit onze gasten te verwelkomen en hen de echte Hell’s Kitchen ervaring te 
geven – compleet met fantastisch eten en heerlijke cocktails.”  

Naast het vernieuwende concept, is ook de locatie enorm indrukwekkend. Met ramen die lopen van de 
vloer tot het plafond biedt het restaurant een prachtig uitzicht op de bekende Las Vegas Strip en de 
iconische fonteinen van Caesars Palace. Gordon Ramsay Hell’s Kitchen beschikt over 300 plaatsen, 
een uitgebreide selectie aan cocktails en een lunch- en dinermenu dat dagelijks wordt geserveerd. Het 
restaurant serveert naast het reguliere menu een reeks populaire gerechten afkomstig uit de tv-show, 
zoals coquilles, kreeftrisotto, Beef Wellington en truffel Arancini. 

Hell’s Kitchen is Ramsay’s vijfde restaurant in Las Vegas. In de toekomst breidt Ramsay zijn 
samenwerking met Caesars Entertainment verder uit met nog zeven extra restaurants. 

Ga voor meer informatie naar www.GRHellsKitchenLV.com en voor meer informatie over Las Vegas ga 
naar www.lvcva.com 
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Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie 
Voor meer informatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

Las Vegas Convention and Visitors Authority Benelux 
Contact                Manon van Brecht 
Telefoon               020 42 32 882 
Email                   mvanbrecht@visitlasvegas.com 
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