
Persbericht 

Gouden A TAVOLA Award voor top10 Italiaanse restaurants 

 
 perBacco - Heerenveen; Il Campanile -  Markelo; Da Giulio 
en Zilli - Arnhem; Mediterraneo - Maastricht en Bellini, 
Incanto, Roberto's, Segugio, Toscanini - Amsterdam zijn de 
toptien Italiaanse restaurants van Nederland, volgens  
A TAVOLA, de nieuwe restaurantgids met louter Italiaanse 
restaurants in Nederland.  

Deze toptien restaurants kregen tijdens de lancering van de 
gids op maandag 29 oktober in Amsterdam, de Gouden A 
TAVOLA Award uitgereikt door de Italiaanse Ambassadeur 
in ons land, Francesco Azzarello.  

De gids bevat een selectie van de beste, betere én toptien 
Italiaanse restaurants, gebaseerd op de criteria van de belangrijkste Italiaanse keurmerken 
en instituten zoals Ospitalità Italiana, de Accademia Italiana della Cucina en Alma, hét 

internationale instituut voor de Italiaanse keuken.  

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Roberto 

Payer, directeur Hilton Amsterdam/Roberto’s 

Restaurant en als voorzitter van de Italiaanse 

Kamer van Koophandel in ons land pleitbezorger 

van ‘puur Italiaans eten’. 

A TAVOLA, een uitgave van magazine De Smaak 
van Italië, brengt de authentieke Italiaanse keuken 
in al zijn verschijningsvormen voor het voetlicht en 

is bedoeld als hulpmiddel voor een betere beoordeling van de authentieke Italiaanse 
eetbeleving. Want ondanks het feit dat de Italiaanse keuken de populairste buitenlandse 
keuken in Nederland is, zijn serieuze beoordelingen van Italiaanse restaurants nauwelijks te 
vinden en is niet duidelijk waar je ‘echt Italiaans’ kunt eten. Bij de selectie van de restaurants 
is dan ook vooral gelet op het gebruik van Italiaanse kwaliteitsproducten, toepassing van 
oorspronkelijke ingrediënten, de historische traditie van de Italiaanse keuken en regionale 
verschillen. 

In totaal staan 159 restaurants in de gids vermeld, onderverdeeld in 'brons' (119), 'zilver' 
(30) en 10 kregen het predikaat ‘goud’. A TAVOLA is verkrijgbaar in de webshop van 
De Smaak van Italië: www.desmaakvanitalie.nl/webshop. 

--- 

 Noot voor de redactie, niet voor publicatie:contact voor high. res. beeldmateriaal en voor 
aanvragen recensie-exemplaar: s.balmaekers@dsvmedia.nl; of bel: 020-3208087. 

http://www.desmaakvanitalie.nl/webshop
mailto:s.balmaekers@dsvmedia.nl

