Interview met Bart Hermans, inkoper bij het Andaz Amsterdam Prinsengracht Hotel
1. Het Andaz Amsterdam Prinsengracht Hotel is in november 2012 open gegaan. Wat maakt
het Andaz zo bijzonder ten opzichte van andere 5* hotels in Amsterdam ?
De intieme sfeer en het design.

2. Wat is de filosofie van het Andaz ?
Lokaal, zowel de inrichting van het hotel als de producten waarmee wij werken.
3. Julie Piguet zwaait de ‘scepter’ in de keuken. Wat heeft hij hiervoor gedaan?
Hij heeft hiervoor in het grand Hyatt Istanbul gewerkt.
4. Wat is zijn stijl van koken?
Zoveel mogelijk lokale producten, mix van de Franse en de Italiaanse keuken.
5. Wat is kenmerkend voor het Bluespoon restaurant binnen het Andaz?
Ongedwongen sfeer en de open keuken.
6. Hoe wordt de keuze van producten bepaald?
Lokale producten en zoveel mogelijk in het seizoen.
7. Julien Piguet heeft heel specifiek gekozen voor de producten van Belberry. Wat was
daarvoor de reden?
Kwaliteit van de producten, deze kwaliteit hebben we lokaal niet gevonden
8. Hoe ga je als inkoper om met specifieke wensen van de chef of van gasten m.b.t. eten /
drinken?
Je moet snel kunnen schakelen, door het grote netwerk binnen Amsterdam en de goede
relatie met collega hotels is het gemakkelijk de juiste producten te vinden.
9. Wat is het meest gekke wat je tot nu toe hebt meegemaakt?
Moeilijk te zeggen, we hebben nog geen gasten gehad met over de top wensen.
10. Wat merk je van de economische crisis? En hoe blijf je die te boven?
Goed kijken wat de andere hotels aanbieden en menu kaart niet te groot laten groeien en
ons zelf niet uit de markt prijzen. Het juiste prijs beleid is heel belangrijk.
11. Welke vormen van Social Media gebruikt het Andaz: Twitter, Facebook, Pinterest, ……?
Facebook , Twitter.
12. Wat is het effect ervan?
Hiermee bereik je veel gemakkelijker een groot publiek.
13. Welke boodschap zouden jullie aan je mede collega’s willen geven?
Niet te moeilijk denken, en blijven rondkijken wat de markt te bieden heeft.
14. Waarin is Bommels Conserven onderscheidend t.o.v. andere importeurs / groothandels?
De net iets betere producten die niet overal te verkrijgen zijn.
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