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Taste the passion. Feel at homeTaste the passion. Feel at homeTaste the passion. Feel at homeTaste the passion. Feel at home. 

 
 
 
 
Amsterdam, 3 juli 2018 

 

 

Geachte Porsche Club Holland leden, 

Beste Porsche vrienden, 

 

 

Graag nodigen wij u uit voor het derde  

PCH Culivent 2018. Onder de leden is er ruime 

belangstelling om met elkaar te genieten van 

culinaire hoogstandjes in een van de toprestaurants 

die Nederland rijk is. Animator en organisator Ron 

den Besten heeft voor dit jaar wederom een mooi 

restaurant gevonden voor het derde Culivent op 

 

 ZATERDAG 18 AUGUSTUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

ONE opende in 2007 de deuren in één van de oudste wijken van Roermond. Na een 

eerste succesvolle periode met Michelinster in 2010, verhuisde het restaurant in 2012 

naar haar huidige locatie in het oudste industriële gebouw van de stad.  

Een oude fabriek met ruw karakter werd nieuw leven ingeblazen met elegant tafellinnen, 

een zacht lichtspel en ‘Shark’ designstoelen van Artifort. Deze met zorg samengestelde 

nieuwe thuis voor restaurant ONE werd de nieuwe omgeving voor de ‘New Dutch Cuisine’ 

van Chef Edwin Soumang. 
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ONE is sinds 2009 trots lid van JRE. Als lid van de 

Jeunes Restaurateurs, behoort ONE tot een groep 

van 350 internationale restaurants, verdeelt over 

16 landen, met gezamenlijk meer dan 150 

Michelin sterren die kennis delen en wereldwijd 

streven naar excellentie.  

Het lidmaatschap van JRE staat open voor jonge 

restaurateurs tot 42 jaar. Leden die de leeftijd van 

50 jaar hebben bereikt, worden benoemd tot 

Table d’Honneur. 

 

 
Voor Culivent III zijn er de volgende arrangementen waaruit u een keuze kunt maken.  

 
We dineren aan voor ons gereserveerde tafels.  

U wordt om 17:00 uur verwacht 

 

De inschrijving sluit op vrijdag 10 augustus 

Tot deze datum kan er nog kosteloos geannuleerd worden. 

Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijfformulier op de homepagina van de PCH. 

Of via deze link   
Ook hier is het aantal deelnemers gelimiteerd. 

Wacht dus niet te lang met inschrijven! 

 

Namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 

 

Walther Blijleven 

voorzitter 

   

Menu zonder drankarrangement 
5 gangen  á 80 euro 
Dit is exclusief alle (fris)drankjes koffie of thee. De drankjes van uw keuze dient u ter plaatse 
zelf af te rekenen. 

 
Menu met WIJNARRANGEMENT 
5 gangen  á 140 euro 
Dit is inclusief een huisaperitief, mineraalwaters, passend wijn arrangement & koffie met 
friandises 

 

Allergieën, diëten en uitzonderingen  
kunnen vooraf aangegeven worden. Alle gerechten worden altijd bereid uit verse 
seizoengebonden ingrediënten. Het uiteindelijke menu wordt dan ook samengesteld aan 

de hand van wat het land, de zee en de markt op dat moment biedt. 
 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/7D1E71FA3FDC700FC12582C70066C8B3?EditDocument

