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Waar gastronomie, kunst, design en architectuur samenkomen 
Voor de nieuwste editie van Experimental Gastronomy wordt een van de 

beste chefs uit Azië - André Chiang - naar Amsterdam gehaald. Hij bereidt 

drie unieke diners op een oogstrelende locatie. 

Op 14, 15 en 16 juni opent het Gemeenlandshuis Amsterdam haar deuren voor een uniek 

evenement. Het huis is een van de bijzondere locaties die Vereniging Hendrick de Keyser bewaart 

voor de toekomst en toegankelijk maakt. Steinbeisser’s Experimental Gastronomy organiseert er zijn 

nieuwste editie. Omringd door water, met de oprukkende stad op de achtergrond: het statige 

Gemeenlandshuis Amsterdam lijkt gemaakt voor het culinaire experiment van Steinbeisser. Waar 

eens de dijkgraven vergaderden, worden bezoekers nu uitgenodigd zich thuis te voelen in een decor 

dat we vooral nog uit films kennen. Al je zintuigen worden geprikkeld bij deze kruisbestuiving van 

gastronomie, kunst, design en architectuur.  

Onconventioneel op alle vlakken 

De wereldberoemde Chef André Chiang zal voor Experimental Gastronomy een puur plantaardig 

menu serveren, waarbij hij uitsluitend gebruik maakt van ingrediënten afkomstig van biologische of 

biodynamische teelt uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Dit wordt opgediend op 

onconventioneel servies en met bestek dat speciaal voor deze gelegenheid wordt ontwikkeld in 

samenwerking met verschillende kunstenaars. Experimental Gastronomy biedt een unieke ervaring, 

waarbij samen met de gast de grenzen van eetgewoontes worden opgezocht. 

 

André Chiang  

André Chiang is één van de 

meest getalenteerde, 

gedreven en competitieve 

koks ter wereld. Hij werd 

onlangs bekroond met de 

Lifetime Achievement 

Award en zijn fameuze 



Restaurant André in Singapore werd tweede in Asia’s 50 Best Restaurants, 14e in The World’s 50 Best 

Restaurants en heeft 2 Michelinsterren. Bij Experimental Gastronomy serveert hij een veganistisch 

menu. 

Experimental Gastronomy 

Waarom eten wij zoals wij eten, en kan dat ook anders? Vanuit deze vraag verkent Steinbeisser 

nieuwe manieren om bewust te eten. Zoekende naar antwoorden creëren tien kunstenaars in 

samenwerking met Steinbeisser nieuwe gebruiksvoorwerpen die de conventies doorbreken. Met 

unieke ontwerpen gemaakt van uiteenlopende materialen zoals klei, katoen, metaal, hout en 

papierpulp, wordt de gast aan tafel verrast en uitgenodigd om eten vanuit een ander perspectief te 

benaderen. 

De kunstenaars 

Bestek: Rachael Colley, Stian Korntved, Ruud en Suzanne Bernhardt. 

Servies: Elwy Schutten, Felicia Mülbaier, Irina Razumovskaya, Marga Kirbis, Myung Urso, Nuala 

Clooney & Kaye Winwood en Selen Ozus. 

Praktische informatie: 
Meer informatie: www.hendrickdekeyser.nl/steinbeisser 

Prijs: 6-gangen tasting menu inclusief wijn- of sap-arrangement € 175 

Data: vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni 

Locatie: Gemeenlandshuis Amsterdam, Diemerzeedijk 27, 1095 KK, Amsterdam.  

Reservering: svp email naar: info@steinbeisser.org 

We houden graag rekening met dieetwensen, allergieën en intoleranties. Deze kunt u bij de 

reservering aangeven. 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Foto’s 
Bij dit persbericht ontvangt u een aantal foto’s in lage resolutie. Hoge resolutie foto’s kunt u 
downloaden via de volgende link: https://we.tl/t-5h26bVFlUC  

Wilt u de fotograaf vermelden? Deze staat in de bestandsnaam. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Klaartje Laan 
Vereniging Hendrick de Keyser  
tel. 020-5210630 / 06-23490453 
laan@hendrickdekeyser.nl  

Cunera Vergeer 
020 – 5210630 / 06 – 15955772 
vergeer@hendrickdekeyser.nl  

 

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich zonder winstoogmerk in voor het behoud van architectonisch 
of historisch waardevolle gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door 
panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde collectie 
geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De 
collectie omvat inmiddels 427 panden, waaronder huizen, boerderijen, hofjes, buitenplaatsen, villa’s 
en raadhuizen, verspreid over 108 plaatsen in heel Nederland. De BankGiro Loterij, de cultuurloterij 
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van Nederland, is partner van Vereniging Hendrick de Keyser. Voor meer informatie zie: 
www.hendrickdekeyser.nl.  
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