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Honey Afternoon Tea in Waldorf Astoria Amsterdam 
Goudgele honing geproduceerd in eigen tuin. 

Amsterdam, 26 mei 2016: Het gonst 

van de bedrijvigheid op het dak van 

Waldorf Astoria Amsterdam. Vorig 

voorjaar, ter gelegenheid van het 

eenjarig bestaan, kwamen drie 

koninginnen met complete 

hofhouding logeren, om nooit meer 

weg te gaan. Het bijenvolk in de drie 

bijenkasten gedijt op het dak van 

restaurant Librije’s Zusje, aan de 

tuinzijde van het hotel en levert de heerlijkste honing. Gedurende de hele maand juni wordt 

daarom een honingtintje toegevoegd aan de Afternoon Tea, die dagelijks wordt geserveerd van 

15.00-17.00 uur in de Peacock Alley. Prijs: vanaf  42,50 p.p. 

De Afternoon Tea wordt geserveerd met exclusieve hartige en zoete gerechten; oogstrelende 

klassiekers en hemelse heerlijkheden, begeleid door de fijnste theesoorten. Bij de Honey 

Afternoon Tea in juni wordt onder andere een madeleine met honing en pecannoot geserveerd; 

honing canelé; macaron met honing en citroentijm; soesje van crème suisse, aardbei, lavendel 

en honing; tartelette met framboos, honing en caramel en een bijenbonbon. De geserveerde 

honing is van de eigen productie van vorige zomer. Afhankelijk van het weer – het koude 

voorjaar is een beetje spelbreker – zal naar verwachting medio juni de eerste honing van dit 

seizoen kunnen worden geoogst. Behalve bij de Afternoon Tea, wordt de eigen honing 

geserveerd bij het ontbijt en soms toegepast in specifieke gerechten.  



	 	 	 	
  

Met het plaatsen van bijenkasten ondersteunt Waldorf Astoria Amsterdam Stichting Beelease 

(beelease.nl) en draagt op die manier bij aan het verbeteren van de voedselketen in de 

stadsnatuur. En dat is broodnodig, want het gaat niet zo florissant met de bijen in het algemeen, 

terwijl ze zo nuttig en noodzakelijk zijn. Slimme beestjes zijn het, onder gunstige 

omstandigheden vermenigvuldigen bijenvolken zich razendsnel en bij goed weer vliegen ze af 

en aan. De bijenvolken in de tuin van Waldorf Astoria Amsterdam hebben een actieradius van 3 

– 4 km. En vergaren hun nectar op alle mogelijke plekken in de stad. De nijvere bijen werken 

veel voor weinig… voor 1 dessertlepel honing vliegen ze 150.000 km (!) en bezoeken ze 50.000 

bloemen. In dat opzicht kunnen ze zich nu tegoed doen aan de bloeiende Acacia, 

kastanjebomen, liguster en de linde in de tuin van Waldorf Astoria Amsterdam en aan de 

bloeiende heesters, zoals het krentenboompje, in parken en plantsoenen in de omgeving. Of de 

verschillende ‘bloeisels’  uiteindelijk ook terug te proeven zijn in de voorjaarsoogst honing is een 

vraag voor kenners. Het is in elk geval exclusieve bloemenhoning uit de stadstuin van Waldorf 

Astoria Amsterdam die geserveerd wordt. Door het actieve gebruik van eigen natuurlijke 

voedselbronnen ondersteunt het hotel tevens de uitgangspunten van het 

duurzaamheidsprogramma van moederbedrijf Hilton Worldwide.  

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.  

 


