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Vault Bar onthult Cocktailgeheimen 

 

 

Amsterdam, 14 juni 2016. De Vault Bar in Waldorf Astoria Amsterdam onthult zijn waardevolle 

schatten: verrassende cocktails die alle zintuigen prikkelen. De originele cocktailcreaties van het 

gerenommeerde Portugese bartender duo Wilson (r) en Tiago (l), beide afkomstig van Conrad 

Algarve, ontlenen hun karakter aan een eigenzinnige combinatie van ingrediënten, smaken, 

vorm en presentatie. “Wij presenteren een opwindende cocktailervaring die begint met een 

visuele beleving en bij de eerste slok tot een heuse ontdekkingsreis leidt”, aldus de gelauwerde 

Wilson Pires, die in Portugal in 2014 de titel Barman of the Year verwierf. Met hun creatieve 

aanpak en presentatie geven de mixologisten een extra dimensie aan de legendarische True 

Waldorf Service en een dynamisch accent aan de intieme sfeer van de voormalige bankkluis.  

 



	 	 	 	
 

 

Het barconcept is geïnspireerd op de vroegere functie van de locatie. Het cocktailmenu in de 

vorm van bankbiljetten weerspiegelt tevens de Hollandse handelsgeest. De (tien) 

cocktailrecepturen op de verschillende munteenheden reflecteren invloeden uit de betreffende 

landen en regio’s. Datzelfde geldt voor de spraakmakende presentatie. Een cocktail in een 

popcornbeker, als een tropische fruitmand, een ijsje, of in een espresso-potje?  

 

Het uitgangspunt van barmanager Wilson is cocktails met een klassiek profiel een verrassende 

twist te geven door nieuwe smaakcombinaties te creëren. Zo vertegenwoordigt de Euro-cocktail 

de Nederlandse cultuur en (overzeese) geschiedenis en zijn in de Yen-cocktail Japanse 

invloeden onmiskenbaar aanwezig; de Rupee-cocktail neemt je direct mee naar India. Zo 

gevarieerd als ze zijn, kenmerken alle cocktails zich door een uitgebalanceerde mix van 

ingrediënten.  

De Vault Bar onderscheidt zich door de harmonieuze ambiance. Je kunt er comfortabel zitten in 

luxueuze fauteuils, of gezellig hangen om de bartafel. Details bepalen de sfeer; van de 

persoonlijke service en aandacht tot aan de geserveerde snacks en borrelhappen uit de keuken 

van Executive Chef Sidney Schutte. 



	 	 	 	
 

Waldorf Astoria Amsterdam participeert in Hilton HHonors®, het enige gast loyalty programma waar 
gasten die rechtstreeks via www.waldorfastoria.com boeken exclusieve voordelen genieten, zoals een 
persoonlijke conciërge en gratis Wi-Fi in alle Waldorf Astoria hotels wereldwijd. Voor meer informatie over 
Waldorf Astoria Hotels & Resorts, kunt u terecht ophttp://news.waldorfastoria.com of volg het merk op 
Twitter, Instagram en Facebook. 

### 

Over Waldorf Astoria Amsterdam 
Het elegante en statige Waldorf Astoria Amsterdam, geopend in mei 2014, is gevestigd aan de 
Herengracht 542-556, in zes monumentale panden uit de 17e en 18e eeuw, met elk een eigen verhaal. 
De entree en majestueuze trap naar een ontwerp van Daniel Marot, architect van Koning-Stadhouder 
Willem III, verlenen het hotel zijn grandeur. Het hotel beschikt over 93 luxe kamers en suites, de 
exclusieve Guerlain Spa, het twee-sterrenrestaurant Librije's Zusje en Goldfinch Brasserie. De centrale 
locatie, aan de mooiste gracht van Amsterdam, maakt het tot een ideale plek om de stad in al zijn 
gedaantes te ontdekken en te beleven. Kijk voor meer informatie op www.waldorfastoria.com/amsterdam 

Over Waldorf Astoria Hotels & Resorts 
Waldorf Astoria Hotels & Resorts is een keten van meer dan 25 hotels en resorts, elk met een eigen 
verhaal en identiteit, op de meest gewilde locaties ter wereld. De hotels hebben een aantal dingen 
gemeen: een inspirerende omgeving en een ongeëvenaard serviceniveau. De True Waldorf Service	staat 
elke keer weer garant voor een onvergetelijk verblijf. Persoonlijke assistenten bieden service op maat en 
staan de gast vanaf reservering tot check-out met raad en daad terzijde. Toprestaurants, golfbanen van 
wereldklasse en  luxe spa’s: Waldorf Astoria staat garant voor unieke locaties en onvergetelijke 
ervaringen. Waldorf Astoria is het luxemerk van hotelketen Hilton Worldwide. Ervaar zelf het Waldorf 
Astoria en reserveer via www.waldorfastoria.com of lees meer op http://news.waldorfastoria.com.  


