
 

 
 



 

 

 

The early spring Goût de/Good France event on 21th March 2018:  

3000 chefs and 3000 menus worldwide 
 

On 21 March, 3,000 restaurants in 150 countries will participate in the Goût de/Good France event to 

celebrate French gastronomy. This event, orchestrated by the French Ministry of Europe and Foreign Affairs 

and Chef Alain Ducasse, is inspired by Auguste Escoffier, who launched the “Dîners d’Épicure” (Epicurean 

Dinners) initiative in 1912: the same menu, on the same day, in several cities worldwide, for as many guests 

as possible.  

Chefs from all over the world will cook a dinner to pay tribute to French cuisine and its capacity to innovate 

and unite people around the common values of sharing and enjoyment in a planet-friendly and healthy way.  

The aim is to showcase the French lifestyle, regional products and, more broadly, to promote France as a 

touristic destination. A third of tourists have in fact said they visit France to enjoy its cuisine, including the 

“gastronomic meal of the French” inscribed on UNESCO's list of Intangible Cultural Heritage of Humanity.  

The Goût de/Good France menu includes an aperitif with finger food, a starter, one or two main course(s), a 

cheese platter and a dessert, accompanied by French wines and Champagnes. 

Restaurants all over the world, from high gastronomy to high-quality bistros were invited to apply on 

www.goodfrance.com by proposing a menu that showcases French gastronomy, a cuisine using fresh and 

seasonal regional products.  

An international selection committee of Chefs has approved the list of participating Chefs. More than 1300 

restaurants participated in the first 2015 edition around the “French-style menu”. In 2017, over 2,100 

participating restaurants in 150 countries, served 250,000 menus and 8,000 guests were hosted in 156 

embassies. 

This fourth edition will spotlight French wines and distilled beverages, and products of the Nouvelle-

Aquitaine region.  Goût de France is also the occasion to cooperate with culinary training schools and hotel 

business schools. The French gastronomy is the only one that trains so many chefs worldwide. It is actually 

considered as the leading culinary school in the world.  

Goût de/Good France benefits from an international promotional campaign enabling all participating Chefs 
to showcase their cuisine and expertise with the active support of French embassies, Atout France and media 
partners, France Médias Monde, TV5 Monde and JCDecaux. 
 
The success of each edition is also visible in media coverage (press, TV) and on the social networks: 

Facebook,Twitter, Instagram with the hashtag  #GoodFrance #Goutdefrance 

 

 

 

Website: www.goodfrance.com 

Contact the Good France team on good.france@diplomatie.gouv.fr 

http://www.goodfrance.com/
http://www.goodfrance.com/
mailto:good.france@diplomatie.gouv.fr


 

 

 

Het evenement Goût de/Good France op 21 maart 2018:  

3000 chef-koks en 3000 menus wereldwijd 

 
Op 21 maart nemen 3.000 restaurants in 150 landen deel aan het evenement Goût de/Good France om 

daarmee de Franse gastronomie te vieren. Dit evenement, dat wordt georganiseerd door het Franse 

ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken en chef-kok Alain Ducasse, werd geïnspireerd door Auguste 

Escoffier, die in 1912 het initiatief startte van de zogenaamde “Dîners d’Épicure”: het serveren van hetzelfde 

menu, op dezelfde dag, in meerdere steden ter wereld, voor zo veel mogelijk gasten. 

Wereldwijd koken chef-koks een diner als eerbetoon aan de Franse keuken. Een keuken die innovatief is en 

die mensen samenbrengt rondom de gezamenlijke waarden van het samen delen en plezier beleven, op een 

gezonde en planeetvriendelijke manier. 

Het doel is om de Franse levensstijl en Franse regionale producten te laten zien en, meer algemeen, om 

Frankrijk als toeristische bestemming te promoten. Van alle toeristen zegt een derde Frankrijk te bezoeken 

om te kunnen genieten van de Franse keuken, inclusief de Franse “gastronomische maaltijd” die is 

opgenomen in UNESCO’s lijst van Immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. 

Het Goût de/Good France-menu bestaat uit een aperitief met borrelhapje, een voorgerecht, één of twee 

hoofdgerechten, een kaasplateau en een dessert, waarbij Franse wijnen en champagnes worden geserveerd. 

Restaurants van over de hele wereld, van sterrenrestaurants tot bistro’s, zijn uitgenodigd om zich in te 

schrijven op www.goodfrance.com Daar presenteren zij een Frans gastronomisch menu waarbij verse en 

regionale seizoensproducten gebruikt worden. 

De lijst van deelnemende chef-koks wordt goedgekeurd door een internationaal selectiecomité van chef-

koks. In 2015, tijdens de eerste editie van dit evenement rondom “het menu in Franse stijl” deden meer dan 

1300 restaurants mee. In 2017 serveerden meer dan 2.100 deelnemende restaurants in 150 landen 250.000 

menus en werden er 8.000 gasten ontvangen in 156 ambassades. 

Tijdens deze vierde editie van Goût de/ Good France zal speciaal aandacht zijn voor Franse wijnen en 

gedistilleerde dranken, en voor producten uit de regio Nouvelle-Aquitaine. Het evenement vormt ook de 

gelegenheid om samen te werken met koksopleidingen en hotelscholen. De Franse gastronomie is de enige 

keuken die zovele chef-koks zich, wereldwijd, eigen maken. De Franse keuken wordt eigenlijk beschouwd als 

de belangrijkste culinaire school ter wereld. Goût de/Good France maakt gebruik van een internationale 

promotiecampagne die het mogelijk maakt voor alle deelnemende chef-koks om hun keuken en expertise te 

laten zien, ondersteund door Franse ambassades, het Frans bureau voor toerisme Atout France en 

mediapartners zoals France Médias Monde, TV5 Monde en JCDecaux. 

 
Het succes van elke editie is ook zichtbaar in de media (geschreven pers, TV) en via de sociale netwerken: 

Facebook, Twitter, Instagram, met de hashtag #GoodFrance #Goutdefrance 

Website: www.goodfrance.com 

Contact: good.france@diplomatie.gouv.fr 

http://www.goodfrance.com/
http://www.goodfrance.com/
mailto:good.france@diplomatie.gouv.fr


 

 

 

OVERVIEW EVENTS GOOD FRANCE / GOÛT DE FRANCE 2018 

 

28th February  
Press event to launch Good de France 2018 – Workshop Food and Wine 
pairing with sommelier Edwin Raben at Hotelschool The Hague (campus 
Amsterdam)  

  

21th March  
Goût de / Good France - Restaurants all over the world serve a French 
diner:  19 participating restaurants in the Netherlands. 

  

22nd March  3 events 

- morning 
Oysters and champagne tasting with sommelier Lotte Wolf at the French 
Residence in the Hague 

- afternoon 
Workshop wine – cheese pairing with sommelier Edwin Raben  
and “maître affineur” (cheese master) Betty Koster at Hotelschool The 
Hague (campus The Hague)  

- evening 
Gala dinner at the French Residence in The Hague.  
Guest of honour : Danièle Mazet-Delpeuch. 

 

SPONSORS AND PARTNERS IN THE NETHERLANDS 

 



 

 

OVERZICHT EVENEMENTEN GOUT DE FRANCE 2018 

 

28 februari 
Persbijeenkomst – Aftrap van Good France 2018 met een workshop Wijn-Spijs 
combinaties door sommelier Edwin Raben op de Hotelschool The Hague 
(campus Amsterdam) 

  

21 maart 
Goût de / Good France – Wereldwijd serveren restaurants een Frans diner. 19 
deelnemende restaurants in Nederland. 

  

22 maart 3 events 

- ochtend 
Proeverij van oesters en champagne met sommelier Lotte Wolf in de Franse 
residentie in Den Haag. 

- middag 
Workshop Wijn-Kaas combinaties met sommelier Edwin Raben en  
Meester-Affineur Betty Koster op de Hotelschool The Hague (campus Den 
Haag) 

- avond 
Galadiner op de Franse Residentie in Den Haag.  
Eregast: Danièle Mazet-Delpeuch. 

 

SPONSORS EN PARTNERS IN NEDERLAND 

  



 

 

LIST OF THE 19 RESTAURANTS PARTICIPATING IN THE NETHERLANDS   

21th MARCH 

Bridges / The Grand 
*       

Amsterdam http://www.bridgesrestaurant.nl/ 

Brasserie Van 
Baerle      

Amsterdam http://www.brasserievanbaerle.nl/ 

Le Baravin Amsterdam http://www.lebaravin.nl/ 

L’invité le Restaurant Amsterdam https://www.linvite.nl 

Landhuishotel & 
Restaurant  de 
Bloemenbeek* 

De Lutte http://www.bloemenbeek.nl/ 

Floc The Hague http://www.flocrestaurant.nl/ 

Restaurant de 
Tapperij 

The Hague https://www.restaurantdetapperij.nl/ 

Restaurant 
Publique 

The Hague http://www.restaurantpublique.nl 

Boas Deventer https://www.restaurantboas.nl/ 

Het Pakhuis In Vino 
Veritas 

Dordrecht http://hetpakhuisdordrecht.webklik.nl 

Hotel-Brasserie Le 
Bon Apart 

Gorinchem https://www.lebonapart.nl/ 

De Blankenborgh Haaksbergen http://blanckenborgh.nl/ 

Brasserie FLO Maastricht www.flomaastricht.nl 

Posthoorn* Monnickendam http://www.posthoorn.eu/ 

Vesters                          Nijmegen http://restaurantvesters.nl/ 

De Zon Hotel & 
Restaurant 

Ommen http://www.dezon.nl 

Parkheuvel ** Rotterdam http://www.parkheuvel.nl/ 

Hotel & Brasserie  
de Zwaan 

Venray http://www.hotel-de-zwaan.nl  

La Provence Zaltbommel http://www.la-provence.nl/ 

 

For more information about the participating restaurants and  

the proposed Goût de / Good France menus, go to www.goodfrance.com  

Social media 

You can share your “Goût de / Good France-experience” on Facebook and Twitter.  

Use the hashtag #GoodFrance #Goutdefrance and mention @franceinnl on Twitter. 

http://www.bridgesrestaurant.nl/
http://www.brasserievanbaerle.nl/
http://www.lebaravin.nl/
https://www.linvite.nl/
http://www.bloemenbeek.nl/
http://www.flocrestaurant.nl/
https://www.restaurantdetapperij.nl/
http://www.restaurantpublique.nl/
https://www.restaurantboas.nl/
http://hetpakhuisdordrecht.webklik.nl/
https://www.lebonapart.nl/
http://blanckenborgh.nl/
file:///C:/Users/cottetdumouline/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MEVZ0RVB/www.flomaastricht.nl
http://www.posthoorn.eu/
http://restaurantvesters.nl/
http://www.dezon.nl/
http://www.parkheuvel.nl/
http://www.hotel-de-zwaan.nl/
http://www.la-provence.nl/
http://restaurateurs.goodfrance.com/en/participating-restaurants
mailto:https://www.facebook.com/france.paysbas/
mailto:https://twitter.com/franceinnl?lang=fr


 

 

LIJST VAN DE 19 DEELNEMENDE RESTAURANTS IN NEDERLAND  

OP 21 MAART 

Bridges / The Grand *       Amsterdam http://www.bridgesrestaurant.nl/ 

Brasserie Van Baerle      Amsterdam http://www.brasserievanbaerle.nl/ 

Le Baravin Amsterdam http://www.lebaravin.nl/ 

L’invité le Restaurant Amsterdam https://www.linvite.nl 

Landhuishotel & 
Restaurant  
de Bloemenbeek* 

De Lutte http://www.bloemenbeek.nl/ 

Floc Den Haag http://www.flocrestaurant.nl/ 

Restaurant de Tapperij Den Haag https://www.restaurantdetapperij.nl/ 

Restaurant Publique Den Haag http://www.restaurantpublique.nl 

Boas Deventer https://www.restaurantboas.nl/ 

Het Pakhuis 
 In Vino Veritas 

Dordrecht http://hetpakhuisdordrecht.webklik.nl 

Hotel-Brasserie  
Le Bon Apart 

Gorinchem https://www.lebonapart.nl/ 

De Blankenborgh Haaksbergen http://blanckenborgh.nl/ 

Brasserie FLO Maastricht www.flomaastricht.nl 

Posthoorn* 
Monnickenda
m 

http://www.posthoorn.eu/ 

Vesters                          Nijmegen http://restaurantvesters.nl/ 

De Zon Hotel & 
Restaurant 

Ommen http://www.dezon.nl 

Parkheuvel ** Rotterdam http://www.parkheuvel.nl/ 

Hotel & Brasserie  
de Zwaan 

Venray http://www.hotel-de-zwaan.nl  

La Provence Zaltbommel http://www.la-provence.nl/ 

 

Voor meer informatie over de deelnemende restaurants en hun Goût de / Good France menu’s, ga naar 

www.goodfrance.com  

Sociale media 

U kunt uw “Good / Goût de France-ervaringen”delen op Facebook en Twitter. Gebruik de hashtag 

#GoodFrance #Goutdefrance en tag @franceinnl op Twitter. 

http://www.bridgesrestaurant.nl/
http://www.brasserievanbaerle.nl/
http://www.lebaravin.nl/
https://www.linvite.nl/
http://www.bloemenbeek.nl/
http://www.flocrestaurant.nl/
https://www.restaurantdetapperij.nl/
http://www.restaurantpublique.nl/
https://www.restaurantboas.nl/
http://hetpakhuisdordrecht.webklik.nl/
https://www.lebonapart.nl/
http://blanckenborgh.nl/
file:///C:/Users/cottetdumouline/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MEVZ0RVB/www.flomaastricht.nl
http://www.posthoorn.eu/
http://restaurantvesters.nl/
http://www.dezon.nl/
http://www.parkheuvel.nl/
http://www.hotel-de-zwaan.nl/
http://www.la-provence.nl/
http://restaurateurs.goodfrance.com/en/participating-restaurants
mailto:https://www.facebook.com/france.paysbas/
mailto:https://twitter.com/franceinnl?lang=fr


 

 

EDWIN RABEN 

Edwin Raben was 4 times awarded best Sommelier of the 
Netherlands (1996-2006).  

He worked in top restaurants as Lauswolt, La Rive, de 
Zwethheul, estate Wolfslaar (where he was co-owner) and 
the Echoput. Now he is the country's first online sommelier 
with his company Edwines. He proposes journalistic work, 
tastings, workshop and presentations on wine and 
gastronomic area. He is a lecturer in wine for the WSET and 

owns an online wine shop. He is also an honorary member and President of the Dutch Guild of Sommeliers. 
www.edwines.com 

 

KVNW 

The Royal Association of Dutch Wine Traders (KVNW) is an 
association with about 130 members, representing more 
than 75% of the Dutch wine sector. Both large and smaller 
companies are members. The board also includes 
representatives of multinationals and small wine specialists. 
The KVNW discusses, on behalf of its members, with 
politicians, companies and the media. As an association, the 
KVNW contributes to the development of the sector and 

individual companies. The KVNW was given the designation' Royal' in 1999, when it was one hundred years old. 

The KVNW encourages the sharing of knowledge and information within the sector. The KVNW also stimulates 
wine education and supports the final and test terms of the “Drinks Examinations and Standardization 
Association” (SDEN) as their norm. The SDEN offers wine exams on five different levels, for beginning wine 
lovers to experts. 

Just like last year, KVNW is a partner of the Good France event in the Netherlands. https://www.kvnw.nl 

 

BETTY KOSTER 

Betty Koster is the owner of L’Amuse, a company founded in 
1989 with two cheese shops, one in Amsterdam, one in 
IJmuiden. In addition to the shop and the tasting room in 
IJmuiden, L’Amuse is a supplier of hotels, cafes and 
restaurants. The company also exports cheeses.   

With more than 400 types of cheeses, L’Amuse organizes 
pairing workshops and is famous in many countries for 
matching cheeses with tea, wine, beer, cider, whisky and of 
course “jenever” (dutch gin). Betty also wrote several books 
and organizes courses and monthly tastings.  

L' Amuse is an inspiring shop where you can enjoy and match seasonal cheeses and various drinks. In that way, 
simply enjoying a cheese platter after you meal becomes a real experience.  http://lamuse.nl/ 

 

http://www.edwines.com/
https://www.kvnw.nl/
http://lamuse.nl/


 

 

EDWIN RABEN 

Edwin Raben werd 4 keer bekroond als beste sommelier 
van Nederland (1996-2006).  

Hij werkte bij toprestaurants als Lauswolt, La Rive, de 
Zwethheul, Landgoed Wolfslaar (waar hij mede-
eigenaar was) en de Echoput. Nu is hij ’s lands eerste 
online sommelier met zijn bedrijf Edwines. Hij verzorgt 
journalistiek werk, proeverijen, workshop en 

presentaties op wijn en gastronomisch gebied. Hij is docent in wijn voor het WSET en bezit een 
wijnwebwinkel. Tevens is hij erelid en voorzitter van het Nederlands Gilde van Sommeliers. 
www.edwines.com 

 

KVNW 

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Wijnhandelaren (KVNW) is een vereniging met 
ongeveer 130 leden, die samen ruim 75% van de 
Nederlandse wijnbranche vertegenwoordigen. Zowel 
grote als kleinere bedrijven zijn aangesloten. Ook het 
bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van 
multinationals tot kleine wijnspecialisten. De KVNW 

spreekt namens haar leden met politiek, bedrijfsleven en de media. Als vereniging draagt de KVNW bij 
aan de ontwikkeling van de branche en van individuele bedrijven. De KVNW kreeg het predicaat 
‘Koninklijk’ in 1999, bij het honderd jarig bestaan. 

De KVNW stimuleert het delen van kennis en informatie binnen de branche. De KVNW stimuleert ook 
het wijnonderwijs en ondersteunt de eind- en toetstermen van de Stichting Dranken Examens en 
Normering (SDEN) als norm. De SDEN biedt wijnexamens aan op vijf verschillende niveaus. Van de 
beginnende geïnteresseerde wijnliefhebber tot de expert. 

Net als vorig jaar is KVNW partner van het evenement Good France in Nederland. 

https://www.kvnw.nl 

 

BETTY KOSTER 

Betty Koster is de eigenaar van L’Amuse, een bedrijf dat 
werd opgericht in 1989, met twee kaasspeciaalzaken, 
één in Amsterdam, één in IJmuiden. 
Naast de winkel en het proeflokaal in IJmuiden, levert 
L’Amuse aan de horeca. Het bedrijf exporteert ook 
kaas.   

Met meer dan 400 soorten kaas organiseert L’Amuse 
pairing workshops en is in vele landen beroemd 
vanwege de combinaties van kaas met thee, wijn, bier, 

cider, whisky en natuurlijk jenever. Betty schreef ook de nodige boeken en organiseert cursussen en 
maandelijkse proeverijen.  

L’Amuse is een winkel waar je je laat leiden door wat op dat moment het mooist is, met de juiste drank 
erbij. Zo wordt 'gewoon een bordje kaas na’ een echte beleving. http://lamuse.nl/ 

http://www.edwines.com/
https://www.kvnw.nl/
http://lamuse.nl/


 

 

 

LOTTE WOLF 

For about three years Lotte Wolf has been the sommelier and 

wine director of restaurant Bridges at hotel Sofitel Legend the 

Grand in Amsterdam (Accor Group). At the same time, she is a 

winemaker in South Africa. After a first experience as a waitress 

in a hotel in New Zealand at the age of 18, where there was 

much to learn about wine, Lotte Wolf went to work in the 

Netherlands the following year, as an assistant sommelier at 

Jamie Oliver’s restaurant “Fifteen”.  After that, she worked as a 

sommelier in star restaurants like "Seinpost" and "Calla's" in The 

Hague and "'t Zilte" in Mol (Belgium). In between, she travelled 

to Portugal and Australia to participate in the wine harvests over there. Lotte was 23 when the well-

known Dutch chef Sergio Herman asked her to work in restaurant “Oud Sluis”: a job at the highest level 

with interesting challenges. At that time, Lotte was given the opportunity to create a champagne from 

Jérôme Dehours, and a white and red wine from Gayda Languedoc. After the closure of “Oud Sluis”, 

Lotte became restaurant manager and wine director at Sergio Herman's restaurant "Pure C". In those 

days, she also composed the wine list of Sergio's new restaurant in Antwerp,"The Jane". She was also 

in charge of the wine-food pairings. Her passion then brought her to South Africa, where she became a 

wine maker in the Swartland wine region, under the direction of Johan Meyer. www.lottewolf.nl 

 

 

ADRI & ZOON 

Adri & Zoon is an all-round wholesaler of fish, 

crustaceans, shellfish and sea vegetables. The 

company is a sustainable family-owned business 

that has been handed down from father to son. 

They ensure delivering products in an honest and 

sustainable manner. The company guarantees their 

fresh fish to be completely natural and without 

additives. They also operate their own fish and salmon filleting facility in order to deliver the freshest 

possible fish with a natural flavour and fantastic texture. Adri&Zoon professionally trims and finishes 

the hand-filleted fish before packing it carefully. This guarantees a fantastic product at all times. Adri & 

Zoon is a dynamic company which never rest on their laurels. Both in domestic and international 

markets their objective is to be a preferred partner that offers the most complete range available, at 

the highest possible quality and subject to the best service and conditions. Adri & Zoon makes all 

oysters available for the Good France event. But the company is also partner of the French Embassy at 

other moments of the year, for example on the annual reception to celebrate the French National Day 

on 14th of July. http://www.adrienzoon.com 

http://www.lottewolf.nl/
http://www.adrienzoon.com/


 

 

LOTTE WOLF 

Sinds ongeveer drie jaar is Lotte Wolf de sommelier en wine director 

van restaurant Bridges in het hotel Sofitel Legend the Grand in 

Amsterdam (Accor-groep). Tegelijkertijd maakt ze wijn in Zuid-Afrika. 

Na op 18-jarige een eerste ervaring als serveerster te hebben 

opgedaan in een hotel in Nieuw Zeeland, waar veel te leren was over 

wijn, ging Lotte Wolf het jaar daarop in Nederland aan de slag, als 

assistent-sommelier bij restaurant “Fifteen” van Jamie Oliver. Zij 

werkte vervolgens als sommelier in sterrenrestaurants als “Seinpost” 

en “Calla’s” in Den Haag en in “’t Zilte” in Mol (België). Tussendoor 

reisde zij naar Portugal en Australië om daar wijnoogsten mee te 

maken. Lotte was 23 toen de gerenommeerde Nederlandse chef-kok 

Sergio Herman haar vroeg om in restaurant “Oud Sluis” te komen werken: een baan op het allerhoogste niveau 

met mooie uitdagingen. In die tijd heeft Lotte zelf een champagne mogen samenstellen van Jérôme Dehours en 

een witte en rode wijn via Gayda Languedoc. Na sluiting van “Oud Sluis”, werd Lotte restaurantmanager en wine 

director bij restaurant “Pure C” van Sergio Herman. Zij stelde in die tijd ook de wijnkaart samen van Sergio’s 

nieuwe restaurant in Antwerpen, “The Jane”. Zij verzorgde daar eveneens de wijn-spijscombinaties. Vervolgens 

bracht haar passie haar naar Zuid-Afrika, alwaar ze wijn maakt in het wijngebied Swartland, onder begeleiding 

van Johan Meyer. www.lottewolf.nl 

 

 

ADRI & ZOON 

Adri & Zoon is een allround groothandel in vis, schaal- 

en schelpdieren en zeegroenten.  Het bedrijf is een 

duurzaam familiebedrijf dat van vader op zoon is 

overgegaan. Zij streven ernaar op een eerlijke en 

duurzame manier om te gaan met al hun producten. Zij 

garanderen dat hun verse vissoorten helemaal natuurlijk 

zijn, zonder toevoegingen. Hun vis- en zalmfileerderij 

hebben zij in eigen beheer zodat de vis spartelvers, met 

zijn natuurlijke aroma en prachtige textuur, geleverd kan worden. Adri&Zoon werkt de handgefileerde vis op 

zeer professionele wijze af en verpakt deze zorgvuldig. Hierdoor is de klant altijd verzekerd van een prachtig 

product. Adri & Zoon is een dynamisch bedrijf dat nooit stil staat. Zowel op de binnenlandse als op de 

buitenlandse markt stellen zij zich tot doel om een partner te zijn met het meest complete assortiment en de 

hoogst haalbare kwaliteit, en met de beste service en condities. Voor het evenement Good France stelt Adri & 

Zoon alle oesters ter beschikking. Maar ook op andere momenten in het jaar is het bedrijf partner van de Franse 

ambassade, bijvoorbeeld op de jaarlijkse receptie ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag op 14 juli. 

http://www.adrienzoon.com 

 

  

http://www.lottewolf.nl/
http://www.adrienzoon.com/


 

 

RUBEN VAN DIETEN 

With years of experience as a chef/owner of several 
restaurants in the Netherlands, Ruben van Dieten is the 
“chef de cuisine” of the French Residence in The Hague 
since November 2017, a place where the French and Dutch 
culinary worlds meet. With his Franco-Mediterranean style 
of cooking in a modern look, Ruben respects the art of 
classic cuisine, but always with a wink at culinary 
innovations. He considers the sharing of gastronomic 

knowledge at least as important as cooking itself. As an examiner, he was involved in the practical exams of the 
Mondriaan college in The Hague, and he accompanied the cooking club of the Parliamentary Press Centre in The 
Hague, Nieuwspoort. From 2008 - 2017, Ruben was a member of the European network of young restaurant 
owners, the "Jeunes Restaurateurs d' Europe". 

 

BRICE DUCOS 

After his studies at the Hotelschool in Montpellier and a career in a French military 

environment, Brice Ducos became, in 2002, manager of Restaurant “La Grange de 

Celleneuve” in Montpellier. In 2013, he created and opened a second restaurant: 

“Ducos Restaurant” in Juvignac. Brice Ducos has the qualification of “Master 

restaurateur of France” (by prefectoral decree) and is as a “Disciple of Escoffier 

International”. In 2014 he joined the European network of young restaurant 

owners, the "Jeunes Restaurateurs d' Europe". 

 

DANIELE MAZET-DELPEUCH 

Danièle Mazet-Delpeuch was born in 1942 in Arcueil-Cachan, in the suburbs of Paris. At 

the age of 8, she moved with her mother to her family farm in the Périgord. 

Known for being the French President François Mitterand’s personal cook from 1988 to 

1990, Danièle Mazet-Delpeuch was indeed the first woman ever to cook for the French 

President. Her incredible experience inspired the film Les Saveurs du Palais, directed by 

Christian Vincent in 2012. 

As a young girl, Danièle discovers new tastes and good products because of her father’s tastes and 

her grandmother’s and great grandmother’s talents and cooking experiences. But she will only start cooking 

herself at the age of 19, when she gets married, with a family to feed, giving birth to her fourth child at the 

young age of 25. 

In 1974, she creates one of the first tables d’hôtes « Les Week end foie gras » that she starts in her farm in 

the Périgord. In the following years, her countryside cooking style and recipes such as her famous « foie gras » 

or truffles reach an international clientele.  

In the eighties, she leaves her countryside lifestyle and decides to move to the United States where she teaches 

French cooking lessons all around the country. She also meets and gets on well with Joel Robuchon, around 

1986-1987.  

She was living and working in Paris when her friend Joel Robuchon learns that the Elysée Palace is recruiting 

new Chefs to prepare the President’s meals. The President then gives Danièle the role of personal cook within 

the Elysée Palace. She works there until 1990. 



 

 

She recounts this part of her life in her first book “Carnets de cuisine du Périgord à l' Elysée” (Editions Bayard). 

A film called Les Saveurs du Palais (known as “Haute Cuisine” in the Netherlands) was released in 2012: the film 

was a project created by Christian Vincent, and tells the story of Danièle’s life experience with President 

François Mitterand at The Elysée Palace (1988-1990). 

After a year in Antarctica in charge of the kitchens at the Saint Paul and Amsterdam (Saint-Paul and Nouvelle-

Amsterdam islands) base, she returns to her family farm in Périgord. Her second book “Ma cuisine de l’Elysée à 

l’Antartctique” (Editions Bayard) tells us her adventure.  

She currently devotes her time to the promotion of the “Cuisine Bourgeoise” and to the lifestyle in the Périgord 

region. She takes her guests and friends to visit local markets and producers of quality organic products around 

prestigious sites such as Lascaux. 

  



 

 

RUBEN VAN DIETEN 

Met zijn jarenlange ervaring als chef-kok /eigenaar van 
verschillende restaurants in Nederland, is Ruben van Dieten 
sinds november 2017 werkzaam als chef de cuisine van de 
Franse Residentie in Den Haag. Daar ligt zijn uitdaging in het 
verbinden van de Franse en de Nederlandse culinaire 
wereld. Met zijn Frans-Mediterrane kookstijl in een modern 
jasje, respecteert Ruben de kunst van de klassieke keuken, 
maar altijd met een knipoog naar culinaire innovaties. Het 

delen van gastronomische kennis vindt hij minstens zo belangrijk als het koken zelf. Zo was hij als examinator 
betrokken bij de praktijkexamens van het Mondriaan college in Den Haag en begeleidde hij de kookclub van het 
Haagse parlementair perscentrum Nieuwspoort. Van 2008 – 2017 was Ruben lid van het Europese netwerk van 
jonge restauranthouders, de “Jeunes Restaurateurs d’Europe”. 

 

BRICE DUCOS 

Na zijn studie aan de hotelschool van Montpellier en een carrière in een Franse 
militaire omgeving, werd Brice Ducos in 2002 manager van restaurant “La Grange 
de Celleneuve” in Montpellier. In 2013, creëerde en opende hij een tweede 
restaurant: “Ducos Restaurant” in Juvignac. Brice Ducos draagt de titel van 
“Meester restaurateur van Frankrijk” (per besluit van de prefectuur). Hij behoort 
tot het netwerk van de “Disciples d'Escoffier International”. In 2014 werd hij lid van 
het Europese netwerk van jonge restauranthouders, de "Jeunes Restaurateurs 
d'Europe". 

 

DANIELE MAZET-DELPEUCH 

Danièle Mazet-Delpeuch werd in 1942 geboren in Arcueil-Cachan, in de voorsteden van 

Parijs. Op 8-jarige leeftijd verhuisde ze met haar moeder naar de boerderij van de 

familie, in de Périgord.  

Tussen 1988 en 1990 werd zij bekend als de persoonlijke kok van de Franse president 

François Mitterrand. Danièle Mazet-Delpeuch was de eerste vrouwelijke kok van een 

Franse president. Haar bijzondere ervaring was de inspiratiebron voor de film "Les 

Saveurs du Palais", geregisseerd door Christian Vincent in 2012. 

Toen Danièle nog een jong meisje was, ontdekte ze nieuwe smaken en goede producten, die ze leerde kennen 

via haar vader en via de talenten en kookervaringen van haar grootmoeder en overgrootmoeder. Maar ze begon 

zelf pas met koken op 19-jarige leeftijd, toen ze trouwde en een gezin moest voeden. Haar vierde kind werd 

geboren toen ze pas 25 jaar oud was. 

In 1974 creëerde Danièle Mazet-Delpeuch één van de eerste tables d’hôtes  « Les Week end foie gras » die ze 

startte in haar boerderij in de Périgord. In de jaren daarna bereikte ze een internationale clientèle met haar 

landelijke kookstijl en recepten zoals haar beroemde "foie gras" of truffels. 

In de jaren tachtig liet ze haar leven op het platteland achter zich en besloot om naar de Verenigde Staten  te 

verhuizen, waar ze in het hele land Franse kooklessen gaf.  Omstreeks 1986-1987 ontmoette ze daar ook Joel 

Robuchon met wie ze goed kon opschieten.  



 

 

Toen ze in Parijs woonde en werkte, vernam haar vriend Joel Robuchon dat het Elysée-paleis op zoek was naar 

nieuwe chef-koks om de maaltijden van de president te bereiden. De president gaf Danièle vervolgens de rol 

van zijn persoonlijke kok in het Elysée-paleis. Ze werkte er tot 1990. 

Ze vertelt dit gedeelte van haar leven in haar eerste boek “Carnets de cuisine du Périgord à l' Elysée” (Uitgeverij 

Bayard). 

In 2012 werd de film "Les Saveurs du Palais" (in Nederland bekend onder de naam “Haute Cuisine”) uitgebracht. 

De film was een project van Christian Vincent en gaat over de ervaringen van Danièle in het Elysée-paleis, toen 

zij werkte voor François Mitterrand (1988 – 1990). 

Na een jaar in Antarctica, waar ze verantwoordelijk was voor het bereiden van de maaltijden op de basis van 

Saint-Paul en Amsterdam (De eilanden Saint-Paul en Amsterdam zijn gelegen in de Franse zuidelijke en 

Antarctische gebieden), keerde ze terug naar haar familieboerderij in de Perigord.  Dit avontuur wordt 

beschreven in haar tweede boek “Ma cuisine de l’Elysée à l’Antartctique” (Uitgeverij Bayard).  

Tegenwoordig besteedt ze haar tijd aan de promotie van de “Cuisine Bourgeoise” en de manier van leven in de 

Périgord. Ze neemt haar gasten en haar vrienden mee naar lokale markten et naar producenten van biologische 

kwaliteitsproducten op prestigieuze plekken, zoals Lascaux. 

 



 

 

 

DRAFT MENU / VOORLOPIG MENU 

DINER RESIDENCE DE FRANCE - MARCH 22ND  

 

Apéritif  

Crémant de Bourgogne  

Amuse 

Truite d’Aquitaine façon Gravelax 

Entrée 

Foie gras du Périgord fumé au romarin,  

poivres et cœur de Caviar d’Aquitaine,  

émulsion de pain grillé 

Monbazillac ou Saussignac (à préciser) 

Plat 

Rascasse (garniture et sauce à préciser) 

Châteauneuf-du-Pape blanc 2016 - Clos de l'Oratoire des Papes 

Assortiment de fromages (à préciser)  

Médoc 2012 - Château Patache d’Aux - Cru Bourgeois  

Dessert  

Soufflé au Haagse hopjes, glace minute 

Rivesaltes Ambré 2003 - Domaine Cazes  

 

  



 

 

PARTNERSHIP WITH THE HOTELSCHOOL THE HAGUE 

Goût de France / Good France is the occasion to cooperate with culinary training schools and hotel business 

schools. Our gastronomy is the only one that trains so many Chefs worldwide. It is actually considered as the 

leading culinary school in  

the world.  

The main idea is to associate a Dutch and a French chef, Ruben van Dieten and Brice Ducos, and students from the 

prestigious Hotelschool The Hague, to prepare and serve a very special Gala Dinner at the French Residence in The 

 Hague on the 22nd of March. 

The other idea is to give an echo to this partnership by inviting the specialised press (culinary, life style, wine, 

France) for a workshop Food and Wine pairing with sommelier Edwin Raben, at the Hotelschool, in order for them 

to meet the students and the teachers participating in this event.  

The 22nd of March, the day starts with an oysters and champagne tasting with sommelier Lotte Wolf, at the French 

Residence in The Hague. In the afternoon, a workshop around wine-cheese pairing, animated by “Maître affineur” 

(cheesemaker master), Betty Koster and sommelier Edwin Raben, will take place at Hotelschool The Hague (campus 

The Hague). In the evening, the special Gala Dinner will be organised at the French Residence with prestigious 

guests out of the world of politics, culture, press and business. The guest of honour of this dinner will be Danièle 

Mazet-Delpeuch, former Chef of the Elysée palace. Her experience as the French President François Mitterrand’s 

personnel cook inspired the film “Les saveurs du palais” (known as “Haute cuisine” in the Netherlands). 

 
 

Hotelschool The Hague 

‘At the heart of Hospitality’, since 1929. 

Hotelschool The Hague has been ‘At the heart of hospitality’ since 1929. In over 85 years, the former small, 

vocational Dutch school developed into an international Hospitality Business School with students from over 60 

nationalities, based over two campuses in The Hague and Amsterdam. The school is a centre where hospitality 

knowledge and skills are bundled, developed, researched, shared and transferred as realistic as possible in order to 

prepare young hospitality leadership talents for a successful career in the hospitality industry. 

Hotelschool The Hague offers a four year Bachelor Programme: Bachelor of Business Administration in Hotel 

Management (BBA.HM), developed for professional and ambitious students seeking careers in hospitality, but also 

for those with interests in other industries where hospitality makes a difference such as Retail, Financial Services 

and Event Management. For students with previous qualification in hospitality-related studies, an accelerated 

programme is available: the International Fast Track Programme. 

Besides the four year Bachelor Programme, Hotelschool The Hague also offers a Master of Business Administration 

(MBA) in International Hospitality Management. This programme educates the next generation of hospitality 

leaders and focuses on hospitality concept innovation, business development and change. In 13 months, students 

will enhance their knowledge and leadership competencies, opening doors to strategic and corporate positions in 

fields like business development, consultancy, hospitality management, facility management and entrepreneurship. 

In 2010, Hotelschool The Hague founded its university wide Hospitality Research Centre, focusing on 

interdisciplinary research with a strong practice-oriented focus. Hotelschool The Hague’s ambition is to bridge the 

gap between academic research and how international hospitality organisations, professionals and students can 



 

 

benefit from these insights. In addition, the Hospitality Research Centre will concentrate on a small number of lines 

of research - key strategic issues within the hospitality sector - for the coming years. Hotelschool The Hague is 

proud to be ‘At the heart of hospitality’. While keeping our strong heritage in mind, we are looking forward to 

educate the hospitality leaders of the future. www.hotelschool.nl 

  

http://www.hotelschool.nl/


 

 

PARTNERSCHAP MET HOTELSCHOOL THE HAGUE 

Goût de France vormt ook de gelegenheid om samen te werken met koksopleidingen en hotelscholen. De 

Franse gastronomie is de enige keuken die zovele chef-koks zich, wereldwijd, eigen maken. De Franse keuken 

wordt eigenlijk beschouwd als de belangrijkste culinaire school ter wereld. 

De hoofdgedachte is dat een Nederlandse en een Franse chef-kok, Ruben van Dieten en Brice Ducos, gaan 

samenwerken met de studenten van de prestigieuze Hotelschool The Hague, bij het bereiden van een zeer 

speciaal galadiner op de Franse residentie in Den Haag, op 22 maart.  

Verder is het idee om aandacht te genereren voor dit partnerschap door de gespecialiseerde pers (culinair, 

lifestyle, wijn,  Frankrijk) uit te nodigen voor een workshop Wijn-Spijs combinaties, zodat zij de studenten en de 

docenten die gaan deelnemen aan dit evenement kunnen ontmoeten. 

Op 22 maart begint de dag met een proeverij van oesters en champagne, met sommelier Lotte Wolf, op de 

Franse Residentie in Den Haag. ’s Middags vindt een workshop Wijn-Kaas combinaties plaats, onder leiding van 

Meester-Affineur Betty Koster en sommelier Edwin Raben, op de Hotelschool The Hague (campus Den Haag). In 

de avond wordt het speciale galadiner georganiseerd op de Franse Residentie met prestigieuze gasten uit de 

wereld van politiek, cultuur, pers en bedrijfsleven. De eregast van dit diner is Danièle Mazet-Delpeuch, 

voormalig Chef-kok van het Elysée-paleis. Haar ervaring als persoonlijke kokkin van de Franse president François 

Mitterrand was de inspiratiebron voor de film “Les Saveurs du palais” (in Nederland verschenen onder de naam 

“Haute Cuisine”). 

 
 

Hotelschool The Hague 
‘At the heart of Hospitality’, since 1929. 

Hotelschool The Hague is in meer dan 85 jaar van een kleine, op Nederland gerichte school uitgegroeid tot een 

internationale Hospitality Business School met studenten van meer dan 60 nationaliteiten, gevestigd op twee 

campussen in Den Haag en Amsterdam. De school is een centrum waar kennis en vaardigheden op het gebied 

van gastvrijheid gebundeld, ontwikkeld, onderzocht, gedeeld en overgedragen worden, op een zo realistisch 

mogelijke manier, om studenten met leiderschapstalent op het gebied van gastvrijheid voor te bereiden op een 

succesvolle carrière in de hospitality-sector. 

Hotelschool The Hague biedt een vierjarig bachelorprogramma aan: Bachelor of Business Administration in 

Hotel Management (BBA. HM), ontwikkeld voor professionele en ambitieuze studenten die een loopbaan 

zoeken in de horeca, maar ook voor belangstellenden in andere sectoren waar gastvrijheid een verschil maakt, 

zoals Retail, Financial Services en Event Management. Voor studenten die al een eerdere hospitality-

gerelateerde studie hebben gedaan, is een versnelde opleiding beschikbaar: het International Fast Track 

Programme. 

Naast de vierjarige bacheloropleiding biedt Hotelschool The Hague ook een Master of Business Administration 

(MBA) in International Hospitality Management aan. In 2010 richtte Hotelschool The Hague haar  Hospitality 

Research Centre op, dat zich richt op interdisciplinair onderzoek met een sterke praktijkgerichte focus. 

www.hotelschool.nl 

http://www.hotelschool.nl/

