
	 	 	 	
 
 
CONTACT 
Marieke Klosters 
Voor Waldorf Astoria Amsterdam 
06 53 37 17 89 
marieke@mkpr.nl 

 
 

Summer Afternoon Tea in Waldorf Astoria Amsterdam 
Alle dagen zomers geluk in eigen land. 

Amsterdam, 18 mei 2017: Het wordt 

een mooie zomer in Waldorf Astoria 

Amsterdam. De charmante Peacock 

Alley met zijn intieme zitjes en riante 

loungeplekken is het decor voor een 

sensationele Summer Afternoon Tea. 

Hier lacht het zomers geluk je toe in 

een carrousel vol verbazingwekkend 

oogstrelende ‘ijsjes’. Want niets is 
wat het lijkt.  

Patissier Vipin Charly en chef Tomas 

Bron hebben zichzelf overtroffen met 

hun elegante ‘ijs’-creaties voor deze 

zomerse Afternoon Tea. Zij voeren je 

mee in speelse smaaksensaties van hartig en zoet, verfijnd en verfrissend, luchtig en sierlijk. De 

ogenschijnlijke ijsjes zijn feitelijk coole heerlijkheden waar geen ijs aan te pas komt. Dat is wel 

het geval met de spectaculaire welkomstcocktail en de adembenemende finale . Bij deze 

zomerse traktatie wordt een even zomerse ‘supreme rose’ thee geserveerd. Het is pure 

verwennerij op de Herengracht 548 waar de Summer Afternoon Tea van juni tot en met 

augustus voor alle dagen zomers geluk in eigen land zorgt. Dagelijks van 15.00 – 17.00 uur en 

met live pianomuziek op vrijdag, zaterdag en zondag. Prijs: vanaf  42,50 p.p.  

 



	 	 	 	
Verfijnde patisserie 

De uit India afkomstige patissier Vipin Charly werkte vele jaren in de 

meest luxueuze hotels inhet Midden-Oosten. Hier ontwikkelde hij 

zijn talent om verfijnde smaken creatief te combineren. Nu leeft hij 

zich uit in de eigen patisserie-keuken van Waldorf Astoria 

Amsterdam. Hij staat bekend om zijn oogverblindende en 

tongstrelende creaties. Bij de Summer Afternoon Tea wordt onder 

andere een ice tea cocktail geserveerd met Earl Grey, zwarte bes 

en vlierbloesem; ei-mimosa cone met Hollandse garnaaltjes; 

ijswafel met gerookte zalm, komkommer en mierikswortel; ‘veggie 

callippo’ met blauwe kaas; geitenkaas-tonijncornetto; rozenyoghurt 

en frambozenmagnums; hazelnoot-praline oublie.  

 

Uitnodiging 
Wil je de Summer Afternoon Tea zelf ervaren en delen met je vrienden en volgers, laat je 

dan in de periode van 6 juni tot en met 18 juni* zomers verwennen in onze Peacock Alley. 

Mail svp je voorkeursdatum en tijdstip naar marieke@mkpr.nl en wij bevestigen de 
reservering. *op basis van beschikbaarheid. 

### 

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. Meer informatie waldorfastoria.com/amsterdam. 

Over Waldorf Astoria Hotels & Resorts 
Waldorf Astoria Hotels & Resorts is een portfolio van 26 hotels en resorts op de meest gewilde locaties 
ter wereld. Een inspirerende omgeving en een ongeëvenaard serviceniveau vormen de verbindende 
factor van de hotels. De True Waldorf Service staat elke keer weer garant voor een onvergetelijk verblijf 
vanaf het moment dat de gast boekt tot en met check-out. Waldorf Astoria maakt deel uit van het 
wereldwijd toonaangevende hospitalitybedrijf Hilton. Ervaar zelf het Waldorf Astoria en reserveer 
via www.waldorfastoria.com; lees meer op http://news.waldorfastoria.com of volg het merk via Twitter, 
Instagram en Facebook. 	


