29, 30, 31 AUGUSTUS

zevenhuizerplas

Maak je klaar voor
de negende editie van het culinaire
muziekspektakel CuliNESSE!
tickets

Ga voor dagkaarten, passe-partouts
en consumptiemunten naar
culinesse.nl/tickets

CuliNESSE heeft inmiddels acht edities op
het strand aan de Zevenhuizerplas achter
de rug. Komende zomer verhuist het festival
naar de zuidzijde van het Nesselande strand.
Bezoek het culinaire strand, de prachtige
Foto: Shamrockraver Photography

route langs het water en het muziekveld
met het hoofdpodium!

Guus Meeuwis • BLøF • di-rect
Clouseau • Waylon • Douwe Bob
Jett Rebel • K’S CHOICE • Maan
Davina Michelle • Wulf
Niels Geusebroek • Princeton
Hermes House Band • Colibri
QWARK! • Convoi Exceptional
The Originals • Shaky Ground
Laat jezelf in de watten leggen op het culinaire strand
Op pagina 2 lees je alles
over onze culinaire meesters:
Restaurant Three, Hotel New York, L’Italiano,
Asian Glories, HIT Eten & Drinken, Muller&Co,
De Hemel op Aarde, De Prins van Terbregge,
Van S - Wijn en Tapas, De Branders en meer!

maak kennis met de

culinaire knallers
plan alvast
je culinaire
route
Op CuliNESSE kun je heerlijk
eten bij gerenommeerde
restaurants en chefs uit de
regio. Geen simpele vette bek
halen, maar mooie gerechten
van hoge kwaliteit proeven en
kennis maken met lokale
horecaondernemers. Lees hier
meer over alle smaakmakers en
stippel je culinaire route vast uit!

restaurant Three

Asian Glories

HIT eten & drinken

Beach House Poffertjes

Contemporary Asian Cuisine - Restaurant

chinees - Al 20 Jaar is Asian Glories een begrip

Seizoensgebonden - Restaurant Hit - eten &

poffertjes - Voor de jongste bezoekertjes,

Three is de nieuwste aanwinst uit Hillegersberg.

in Rotterdam. Het Rotterdamse icoon, opgericht

drinken is uniek gelegen op recreatieschap Hitland

zoetekauwen en lekkerbekjes bakt Beach House

Deze hele bijzondere keuken beloofd een echte

door Jenny Loh en Shun Po Fan, is inmiddels alweer

in Nieuwerkerk a/d IJssel. Het restaurant ademt

heerlijk verse poffertjes en churro’s.

aanwinst te zijn voor de culinaire line-up. Dit

ruim 4 jaar in de handen van zoon Kevin Fan. Alles

een sfeer uit van een moderne gezellige huiskamer,

Aziatisch georiënteerde restaurant gaat onder de

wordt versbereid en huisgemaakt. Kevin leerde

voorzien van een openhaard met zitje, wijnbar en

het restaurant uitgegroeid tot een begrip in

titel ‘Contemporary Asian Cuisine’. De keuken van

de echte authentieke Chinese keuken kennen als

gezellige bar die centraal in het restaurant staat.

Rotterdam, met volledige tapas kaart met 40

Three heeft drie dinerstijlen: Aziatische gerechten,

geen ander, en dit proef je in de gerechten. Met hun

Hit voert een uitgebreide, moderne menukaart

verschillende gerechtjes.Op Culinesse zullen doen

Sushi en Robatayaki.

kennis van de originele Chinese keuken en flink

met voor eenieder wat wils. Daarnaast heeft deze

waar zij goed in zijn; voor iedereen iets lekkers

talent achter het fornuis, is dit restaurant een van

smaakmaker een geweldig terras inclusief grote

serveren, waaronder heerlijk Paella, die uiteraard

de beste binnen hun vakgebied. De pekingeend van

lounge hoek en een panoramisch uitzicht over hole

ook vegetarisch beschikbaar is. Verwacht verder

Asian Glories is een fenomeen. Ook de bekende Mc

10 en hole 18 van Golfbaan Hitland.

heerlijke tapasgerechtjes en wellicht een heerlijke

Jenny miniburger, vernoemd naar Kevins moeder, is

DE HEMEL OP AARDE
TAPAS - De hemel op aarde, uit Kralingen
Rotterdam, bestaat nu 15 jaar. Dit restaurant
begon ooit kleinschalig, met slechts 3 tapas
hapjes op de kaart. In de afgelopen jaren is

Sangria om de avond compleet te maken.

een unieke smaaksensatie.

Hotel New York

CuliNESSE

Weetje
De Branders

Voor ieder wat wils - Hotel New York
Rotterdam is de huiskamer van Rotterdam. Zij
komen altijd naar CuliNESSE met gerechten die

Je vindt alle smaakmakers op
het culinaire strand!

big green egg - DE BRANDERS, onder leiding

ook in het restaurant de all-time favourites zijn.
Verwacht bij een heerlijk assortiment aan vis, maar

Restaurant Fred**

ook voor de vegetarische festivalgasten hebben zij

Verfijnd

altijd wat lekkers.

Fred is een bijzondere deelnemer op CuliNESSE.

Frans

-

Tweesterrenrestaurant

van IJsbrant Wilbrenninck en Martin Strik, zijn de

L’Italiano

barbecue koningen van CuliNESSE. Deze bekende

Italiaans - L’Italiano is een Italiaans restaurant,

Met twee Michelin sterren is dit restaurant een

Rotterdamse chefs, kennen we van verschillende

begonnen in 1997. Toen nog gevestigd op de

must see tijdens het festival. Dit restaurant, onder

Van S.

zaken. IJsbrant begon zijn carriere onder de vleugels

van Beelderbeekplaats in de Alexanderpolder.

leiding van eigenaar en chefkok Fred Mustert,

SPAANS - Restaurant van S’ is niet voor het eerst

van Herman den Blijker en kennen we van Cornelis

Sinds juli 2010 is L‘Italiano naar Nesselande

belooft een tongstrelende toevoeging te zijn aan

op CuliNESSE. Ook dit jaar kun je dit fijne restaurant,

Rotterdam. Martin is het brein achter Brasserie

verhuisd. Bij dit restaurant kun je genieten van de

de culinaire line-up.

voor de vierde keer, terugvinden in de culinaire

Stadhuis in Schiedam. Tijdens het strandfestival

traditionele Italiaanse keuken. Laat je meeslepen

line-up. Zij zijn o.a. bekend om de populaire patatas

kun je de beste vis- en vleesgerechten van de grill

in mediterrane sferen en proef het echte Italië. Op

bravas op het CuliNESSE menu, en bijpassende

proeven.

zomerse avonden is het uitzicht vanaf het terras

wijnen. Van S is een tapas restaurant in het oude

perfect: genieten van het uitzicht op het water en

dorp van Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoals de naam al

een adembenemende zonsondergang. AAls buren

verraadt, kun je hier terecht voor een tapas met

van CuliNESSE, aan de Siciliëboulevard, zijn ze

een mediterrane en Spaanse keuken.

onmisbaar op het festival.

Muller & Co
frans - Muller & Co is inmiddels een oude
bekende van CuliNESSE en aankomende zomer
verwachten we de bekende tonijnburger weer op
het festival. We lichten vast een tipje van de sluier
op, want ze hebben twee nieuwe gerechten die
absoluut de moeite waard zijn om te proberen.
Dit fijne restaurant, gevestigd aan de Kerksingel
te Berkel & Rodenrijs, ligt midden in de oude
dorpskern. Sinds 2015 bedienen ze iedereen die

CuliNESSE

Weetje
Op CuliNESSE staan alleen
ondernemers uit de regio.
Lokale restaurants en
getalenteerde chefs vormen
de culinaire line-up.

Kookstudio
Meerema
Sieberen Meerema van
Kookstudio Meerema runt het
driedaagse Kookcircus tijdens
CuliNESSE. Compleet met
Sieberen als dompteur, circus
acts, spectaculaire barbecue’s
en heerlijke verse gerechten
is dit een must see tijdens het
festival.

Muziek maakt
hongerig

De Prins van Terbregge
Frans-georiënteerd

-

De

wijn-spijs

combinaties van De Prins van Terbregge zijn altijd
smaakvol en uniek. Ook op CuliNESSE brengen zij

van lekker eten en fijne wijnen houdt, echt een

deze kennis van gerechten mee en kun je dit met je

restaurant voor iedereen.

eigen mond proeven.

Ook op het muzikale veld zijn
wat lekkere versnaperingen
verkrijgbaar. Voor de echte
hongerlappen of bezoekers
die geen minuut van het
hoofdpodium willen missen!

CULINESSE PLATTEGROND

de verborgen schatten

!

NIEUW

onde
en sec
e
g
e
i
ens
ers d
ezoek
optred
b
e
e
d
d
n
r
et
a
Voo
issen v
er op h !
s
m
i
n
m
e
l
wil
podiu
oeven
hoofd
t te pr
t
a
e
w
h
k
p
o
ld oo
ale ve
muzik

2

VIP

SE
ES
LIN M
CU ODIU
P

1

OK
KO CUS
CIR

Restaurant FRED**

1

CuliNESSE VIP Area

CuliNESSE BAR

2

Restaurant Three

2

Kookcircus Meerema

Muntenkassa

3

DE BRANDERS

3

Jolly Photobooth
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Invalidenplatform

5

De Hemel op Aarde

4

CuliNESSE Kooktheater

EHBO

6

Beach House Poffertjes
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KIDS paviljoen

Nooduitgang

7

Hotel New York

8

van S - Wijn en Tapas

9

De Prins van Terbregge
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HIT - Eten en Drinken
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Asian Glories

12

L’Italiano
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Openingstijden
Donderdag 29 augustus 16:00 - 23:30
Vrijdag 30 augustus
16:00 - 00:00
Zaterdag 31 augustus
16:00 - 00:00

Me
prese t
nt
Dirk T ator
aat!

culinesse
podium

DADA
podium

culinesse
sunset kroeg

Ook een heerlijke
dag voor je kids bij
kinderopvang BijDeHand.
Kindercentrum Toverkunst

Activiteiten voor
de jongste bezoekertjes

Op vrijdag 30 augustus is kindercentrum Toverkunst

donderdag 29 augustus

donderdag 29 augustus

donderdag 29 augustus

Blof 17:30 - 18:30
Clouseau 20:00 - 21:00
K’Choice 22:00 - 23:00

T.B.A. 16:30 - 17:30
Davina Michelle 19:00 - 19:45
Niels Geusebroek 21:00 - 22:00

Dirk Jan Deelen
Shaky Ground 20:00 - 21:00

vrijdag 30 augustus

vrijdag 30 augustus

vrijdag 30 augustus

Waylon 18:30 - 19:30
Jett Rebel 20:30 - 21:30
DI-RECT 22:30 - 23:45

T.B.A. 17:30 - 18:30
Maan (& band) 19:30 - 20:30
Hermes House Band 21:30 - 22:30

Dirk Jan Deelen
Qwark 20:30 - 21:30

zaterdag 31 augustus

zaterdag 31 augustus

zaterdag 31 augustus

Wulf 18:00 - 19:00
Douwe Bob 20:00 - 21:00
Guus Meeuwis 22:15 - 23:30

Princeton 17:00 - 18:00
Convoi Exceptional 19:00 - 20:00
The Originals 21:00 - 22:15

Dirk Jan Deelen
Colibri 19:45 - 20:45

geopend van 17.00 tot 00.30 uur. Speciaal voor kinderen van

Dit jaar is het Kidspaviljoen op CuliNESSE groter dan ooit. Ook voor de

CuliNESSE-bezoekers. BijDeHand organiseert allerlei leuke

jongste bezoekertjes is CuliNESSE een feestje om te bezoeken. Onder

activiteiten, zodat u én uw kinderen deze avond heerlijk

professionele begeleiding kunnen kinderen in het Kidspaviljoen meedoen

kunnen genieten.

aan allerlei activiteiten.

Opvang is mogelijk vanaf 17.00 uur. Of vanaf 20.00

Stichting Buurtwerk en Kinderopvang BijDeHand, beiden onderdeel

uur, dan haalt BijDeHand de kinderen op bij het

van de SWKGroep, en Nesse United organiseren de activiteiten in het

evenemententerrein. Meer informatie of aanmelden?

Kidspaviljoen. Ouders die CuliNESSE bezoeken kunnen hun kinderen dus

Kijk op www.kov-bijdehand.nl.

met een gerust hart in het Kidspaviljoen laten spelen. Hier zijn de kids in
goede handen. Het Kidspaviljoen is open tot 21:00 uur. Na dit tijdstip zal het
terrein van CuliNESSE snel donker worden.

Jolly Photobooth & Silent Disco

Tickets en consumptiemunten

De mannen van JOLLY Photobooth en Silent Disco bouwen een

Tickets voor CuliNESSE zijn te koop via www.culinesse.nl/tickets. Ook bij

mini-feestje! Rondom de allerleukste caravan van Nederland kun

Shoeby Nieuwerkerk aan den IJssel kun je tickets kopen. Geen zin om in de

je flink met de voetjes van de vloer! Laat jezelf en je vrienden

rij te staan? De slimme bezoeker koopt ook vast consumptiemunten online.

vereeuwigen in de photobooth en krijg de foto’s direct mee!

Bovendien krijg je korting wanneer je jouw munten van tevoren online
aanschaft. Je tickets al in huis en nog wel munten kopen? Klik dan op de

de CuliNESSE SUNSET kroeg

ticketpagina direct op 'Bestel nu' zonder tickets te selecteren.

In de CuliNESSE Sunset Kroeg gaat het dak eraf. Met muziek van de leukste
coverbands en de gezelligste meezingers ben je hier de hele avond zoet.

Bezoekersinformatie

kooktheater

CuliNESSE vindt plaats op het strand aan de Zevenhuizerplas. Het terrein

Ook dit jaar heeft CuliNESSE een eigen kooktheater.

op 10 minuten loopafstand van het festivalterrein.

Na twee succesvolle pilots gooien we het roer een beetje
om en presenteren we chefkok van 2019: Jinai Looi.
Bij deze bijzondere plek op het terrein van CuliNESSE kun

is erg goed te bereiken met OV of fiets. Plan je reis op 9292ov.nl. In al deze
gevallen kun je het beste navigeren naar Kosboulevard (3059 XZ). We raden
bezoekers af om met de auto te komen. Er is zeer beperkte parkeerruimte

Nieuw: CuliNESSE
arrangementen

je aanschuiven en genieten van een diner mét speciale

Door de verhuizing van CuliNESSE is het mogelijk om

uitleg. Jinai, bekend van Het Zesde Geluk, maakt van het

mooie arrangementen aan te bieden in samenwerking

theater haar keuken en bereidt drie smaaksensaties,

met lokale ondernemers. Wil jij met je collega’s of

inclusief wijnen en water. Het CuliNESSE Kooktheater

vrienden waterskiën of Beachvolleyballen en vervolgens

Heb je zin in een alcoholische versnapering en ben je tussen

is een samenwerking tussen CuliNESSE, Zegro, Schmidt

de dag afsluiten bij CuliNESSE?

de 18 en 25 jaar? Haal dan een NIX18 bandje bij de hoofdkassa

Zeevis en Oud Reuchlin & Boelen wijnimporteur.

NIX18 polsbandje

en je kunt je legitimatie verder in je portemonnee laten zitten.
We bieden groepsarrangementen aan v.a. €42,50. Voor

Meer informatie en reserveringen via

meer informatie neem contact op via info@culinesse.nl

www.culinesse.nl/kooktheater

o.v.v. Groepsarrangement.

In je eigen auto
naar huis
met EuroBob
Met de auto naar CuliNESSE en toch genieten van een
wijntje? Bestel nu alvast een EUROBOB met speciale

< 25 jaar? Laat je legitimatie zien.
< 18 jaar? Kies een heerlijk alcoholvrij drankje.

CuliNESSE-korting op www.eurobob.nl en kom veilig
thuis met je eigen auto.

CULINESSE BEDANKT

Houweling  Groep

www.goodsummer.nl
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U

NESSE

UNITED

CuliNESSE steunt Stichting DaDa.

Wil jij Stichting DaDa ook steunen? Doneer je overgebleven muntjes in de collectebussen bij de toiletten en de bar.

Ook online het leukste CuliNESSE nieuws!
Culinesse

festivalculinesse

#Culinesse

www.culinesse.nl

