
PERSONALISEER HET BOEK MET UW LOGO & VOORWOORD

248 pagina’s pure culinaire
inspiratie voor iedereen die
van Holland houdt.

Met (h)eerlijke Nederlandse
signatuurgerechten van meer
dan 20 bekende chefs &
Michelin sterrenchefs met
gezonde streekproducten van
oer Hollandse bodem.

http://www.hospitalityinhealth.com/


RIJKS - knolselderij



From Farm to Fork in the Netherlands

Van de makers van ‘From Farm to Fork in Twente’

248 pagina’s pure inspiratie over culinair Nederland. Een mooi
cadeauboek met (h)eerlijke signatuurgerechten van ruim 20 bekende
topchefs & Michelin sterrenchefs. Met gezonde streekproducten van oer
Hollandse bodem: van Limburg tot de Wadden en van Amsterdam tot
Twente. Perfect als relatiegeschenk.

Met prachtige foodfotografie van Jan Bartelsman (bekend van o.a. Puurst
van Jonnie Boer en Dining in Hong Kong) en speciale hoofdstukken over
Nederland Waterland, Holland International en Health Cuisine.

From Farm to Fork in the Netherlands ligt eind 2016 in de winkel.
Speciaal voor bedrijven is dit mooie cadeauboek vanaf augustus al te
koop voor een exclusieve intekenprijs én gepersonaliseerde cover.

volg The Making of op:

twitter

facebook

fromfarmtofork.nl

https://www.bol.com/nl/p/from-farm-to-fork-in-twente/9200000010720447/
https://www.bol.com/nl/p/from-farm-to-fork-in-twente/9200000010720447/
https://www.bol.com/nl/p/from-farm-to-fork-in-twente/9200000010720447/
https://www.bol.com/nl/p/from-farm-to-fork-in-twente/9200000010720447/
https://twitter.com/HealthCuisinePR
https://www.facebook.com/FromFarmToForkNL/
https://twitter.com/HealthCuisinePR
https://www.facebook.com/FromFarmToForkNL/
http://www.fromfarmtofork.nl/


uw bedrijfsinfo

eigen nawoord

uw eigen logo

schrijf uw eigen voorwoord

Personaliseer de cover met uw logo Early Bird Offer voor bedrijven

3000 boeken of meer € 13,56 (na 52% korting)

2000 boeken of meer € 14,41 (na 49% korting)

1000 boeken of meer € 15,82 (na 44% korting

700 boeken of meer € 16,96 (na 40% korting)

400 boeken of meer € 18,36 (na 35% korting)

in de winkel € 29,95 per exemplaar

Vanaf 1 nov. 2016 is de volumekorting 30 - 48%

Wanneer wij uw bestelling toevoegen
aan onze drukorder dan is dit extra
gunstig voor een lagere stuksprijs en
we geven dat voordeel graag aan u
door. Daarom kunnen we eenmalig de
Early Bird korting van 35% - 52%
aanbieden. Teken dus nu in en bestel
via: nico@hospitalityinhealth.com

mailto:nico@hospitalityinhealth.com


Jonathan Karpathios – bodemgezondheid
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Jarno Eggen **
De Groene Lantaarn

Wicher Werk
‘t Korensant

Arjan Bisschop *
Landgoed Lauswolt

Topchef
uit Flevoland

Wilco Berends *
De Nederlanden

Alfred Brouwer
De Cantharel

Jonathan Zandbergen*
Schoorl

Michel van Riswijk *
De Bloemenbeek
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Erik van Loo **
Parkheuvel
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Edwin Vinke **
De Kromme Watergang

Dick Middelweerd **
Treeswijkhoeve

Hans Snijders *
Chateau Neercanne

12 chefs
12 provincies

From Farm to Fork in the Netherlands

fromfarmtofork.nl

http://www.fromfarmtofork.nl/


Eduard Roesdi
Indonesië

Jef Schuur*
over De Wadden

Joris Bijdendijk
RIJKS

Jonathan Karpathios
Gezonde bodem

Soenil Bahadoer**
Suriname

Zeewaar
zeewierboerderij

Eten met de 
Seizoenen
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Peter Postma*
De legende van Kaatje

Han Ji*
China

Tonny Berentsen *
Fermenteren

10 chefs in
4 speciale
hoofdstukken

From Farm to Fork in the Netherlands
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CON TAC T  & BEST ELL INGEN :

N I CO DI N GEMAN S

T EL :  + 31  (0 )6  18  65  9696

N I CO@ HOSPITAL IT Y IN HEALT H.COM

WWW. FROM FAR M TOFOR K .NL

Vijf redenen om nu te bestellen:

1. Een mooi boek als premium gift voor uw (internationale)
zakenrelaties en perfect voor in het kerstpakket

2. Leverbaar met uw eigen logo en eigen voorwoord

3. Early Bird korting van 35%-52% voor snelle beslissers

4. Met dit boek kunt u Nederland en uzelf promoten

5. Verkrijgbaar in het Nederlands en Engels (2016) en in het
Duits en Frans (2017)

mailto:nico@hospitalityinhealth.com
http://www.fromfarmtofork.nl/


Vork en Mes - kapucijners



Jef* en Nadine - Waddeneilanden



fromfarmtofork.nl

248 pagina’s pure 

culinaire inspiratie 

voor iedereen die 

van Holland houdt 

From Farm to Fork in the Netherlands


