Persbericht: Restaurant FIFTEEN in wijnstemming voor jubilerende eventorganisator WINE Events
Westzaan, 17 september 2009
Restaurant FIFTEEN bereidt zich voor op 400 wijnliefhebbers die op 3 oktober aanstaande
naar de hoofdstad komen. Op deze datum viert eventorganisator WINE Events aldaar zijn 10jarig bestaan met een jubileumevenement van formaat. Het evenement, dat de ‘WINE
Experience’ gedoopt is, biedt wijnliefhebbers van jong tot oud een compleet dagje wijnplezier.
Anders dan vele wijnproeverijen is de ‘WINE Experience’ vooral een culinaire happening waar
ook allerlei zaken rondom wijn worden gepresenteerd. Met de ‘WINE Experience’ laat de
eventorganisator consumenten en bedrijven zelf zien dat genieten tijdens de recessie gewoon
doorgaat.
‘Houd je van wijn en heb je zin in een feestje, dan mag je de WINE Experience 2009 niet missen’, zegt
Corria Houthuizen van WINE Events. ‘Dit wordt geen wijnproeverij waar de gasten fluisterend langs de
tafels gaan, maar een vrolijk en toegankelijk evenement waar wijn zich temidden van allerlei activiteiten
plaatst. Natuurlijk kan men uitgebreid wijnen proeven en er met de wijnmakers of –importeurs over van
gedachten wisselen, maar er gebeurt meer. De bezoekers kunnen bijvoorbeeld meebieden in een
wijnveiling, meespelen in het wijnspel ‘The Taster Game’ en genieten van LIVE muziek en de musical
‘WINE Quiz’. De laatstet twee worden verzorgd door zanger-entertainer Rik Spann. Liefhebbers kunnen
diverse wijncoryfeeën ontmoeten zoals wijnschrijver Harold Hamersma, Nederland’s eerste ‘Master of
Wine’ Frank Smulders en Bourgognespecialist Karel de Graaf.’
Corria Houthuizen: ‘Culinair gezien gebeurt er ook van alles, naast de vele wijnen kunnen onder andere
olijfolie, chocolade, zalm, kaas en andere heerlijkheden worden geproefd. De witte brigade van FIFTEEN
pakt uit met verrassende culinaire creaties geïnspireerd door hun leermeester Jamie Oliver. Wil je even
bijkomen, dan zak je lekker onderuit in de wijnbibliotheek of de Bag-in-Box Wine Bar. Wijnreizen,
wijncursussen, wijnworkshops, wijnaccessoires, je kan het zo gek niet bedenken of je kunt er op de
‘WINE Experience 2009’ voor terecht, aldus Houthuizen. ‘Ik heb er enorm veel zin in, ik hoor van velen
om mij heen hetzelfde geluid. Door alle negatieve berichtgeving aangaande de recessie heeft menigeen
volgens mij behoefte aan een ‘lekker uitje’!
Arrangement
Bezoekers kunnen de WINE Experience beginnen of afsluiten met een Italiaanse wijnlunch of diner in
FIFTEEN. Wijn en Jamie Oliver Cocktail inbegrepen! Reservering rechtstreeks bij FIFTEEN o.v.v. ‘WINE
Experience-arrangement 3 oktober 2009’ op telefoonnummer 0900-3438336 of via info@fifteen.nl
Toegangskaarten
De ‘WINE Experience 2009’ vindt plaats op 3 oktober van 14.00-20.00 uur in restaurant FIFTEEN te
Amsterdam. Kaarten à € 35 zijn te bestellen op telefoonnummer 075-20 20 449 of via info@wineevents.nl. In de voorverkoop tot 1 oktober krijg je € 10 korting per persoon. Kijk voor het complete
programma op: www.wine-events.nl

