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Een avond lang tafelen

DESIGNDINERSb	Eat Drink Design plaatste voor de  
 gelegenheid een 200 m2 grote kas 
 achter de Design Academy Eindhoven

b	Creaties van chef-kok 
 Edwin Severijn 
h	Wijnglas Louise van  
 Maarten Baptist

b	Edwin Severijn in actie; 
 rechts Koen Rijnbeek en  
 Annemoon Geurts van  
 ontwerpbureau Moon/en/co

g	Buitenkeuken van Dick van Hoff

Aan de bubbels op Bombo-krukken, fingerfood snacken 
in Starck-stoelen – design is allang geen vreemde 
meer  in de culinaire wereld. Tijdens de jaarlijkse Dutch 
Design Week in Eindhoven schoof ELLE Wonen aan bij 
twee designdiners en at van, met én tussen speciaal 
ontworpen creaties van talentvolle ontwerpers.

DesignDiner 1:  eat Drink Design  volgens ontwerpbureau moon/en/co 
kan design van toegevoegde waarde zijn bij een culinaire ervaring. 
Samen met bevriende kok edwin Severijn riepen zij voor de tweede keer 
tijdens de design Week eindhoven gelegenheidsrestaurant eat drink 
design in het leven, waar gasten te midden van design konden dineren. 
annemoon Geurts van moon/en/co: ‘We wilden het publiek iets anders 

op culinair gebied laten beleven, 
en restaurants laten zien wat je 
met presentatie kunt bereiken.’ 
Was het tijdelijke onderkomen van 
het designrestaurant vorig jaar nog 
een leegstaand pand ‘in de buurt 
van’, dit jaar werd gekozen voor een 
locatie direct achter het epicentrum 
van de design Week: de design 
academy. ‘omdat leegstaande 
locaties in de buurt schaars waren, 
dachten we al snel aan iets mobiels. 
een kas bleek de perfecte oplossing. 
door al dat glas werden mensen 
echt naar binnen getrokken.’ 
ook anders dan vorig jaar: chef-kok  
edwin stond er niet alleen voor.  
elke dag werd een ander restaurant 
uit eindhoven en omstreken 
uitgenodigd om het diner op locatie 
te verzorgen, steeds gekoppeld aan 
een andere ontwerper. ‘die match 
moest wel logisch zijn. Bijvoorbeeld: 
de beeldtaal van kiki van eijk grijpt 
terug naar de historie, dus koppelden 
we haar aan het wat klassiekere       > 

g	Ontwerpen van Kiki van Eijk



sterrenrestaurant de karpendonkse hoeve.’    
Geïnspireerd door brainstormsessies met de koks 
van ‘hun’ restaurant, gingen de ontwerpers aan 
de slag. en dat leverde decoratieve, maar ook 
praktische ontwerpen op. ‘de restaurants moesten 
er in hun dagelijkse werk wel echt iets aan hebben.’ 
Zo ontwierp maarten Baptist voor sterrenrestaurant 
avant Garde – met een chef-kok die zich laat 
inspireren door het servies waarop hij zijn gerechten 
serveert – een klem met pipet waarmee eters het 
gerecht zelf op smaak konden brengen. en annelies 
hermsen maakte potten waarin ‘haar’ Italiaanse 
restaurant, da nello, truffelolie en zongedroogde 
tomaten kan verkopen. nog een perfecte match: 
Jos kranen en Johannes Gille ontwierpen voor 
het kleinbehuisde restaurant de lindehof een 
verrijdbare champagnekoeler die is om te toveren 
tot een kaasplateau. 
missie geslaagd, vinden ze bij moon/en/co. Geurts: 
‘de avond dat edwin kookte, was heel ‘eigen’ en 
liepen we zelf in de bediening. op de dag dat de 
buitenkeuken van dick van hoff door restaurant 
osteria in gebruik werd genomen, stond iedereen 
ineens buiten rondom het vuur aan de oesters en 
de bubbels.’ het was zeker niet de laatste keer dat 
eat drink design neerstreek. er zijn alweer plannen 
voor nieuwe diners, in nieuwe uitvoeringen. ‘maar 
één lange tafel voor de bezoekers om aan plaats te 
nemen houden we erin. het blijft leuk om vreemden 
na een avond lang tafelen gearmd de deur uit te zien 
lopen.’ alle ontwerpen zijn te koop; kijk voor meer 
informatie op www.eatdrinkdesign.nl.                      >
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b	Annelies Hermsen serveert  
 champagne bij de buitenkeuken  
 van Dick van Hoff

g	Oor + glas van Sander Lucas

a	Potten van Annelies Hermsen  
h	Karaf van Kiki van Eijk

g	Verrijdbare champagnekoeler van 
 Jos Kranen en Johannes Gille

h	Bord met de zilveren klem en pipet  
 van Maarten Baptist
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