Engels geluid in Italiaans restaurant

Je voelt het al bij
binnenkomst.. Italië! Sicilië!
Roberto en Angelo Barbagallo
zorgen ervoor dat de
authenticiteit van de Siciliaanse
gerechten bewaard blijft.
Het sfeervolle restaurant Vino e
Cucina ligt naast het Willemspark in
Den Haag.
Een Italiaans restaurant waar
de ingrediënten met respect worden
geselecteerd en de meest
fantastische gerechten van worden
gemaakt.
De naam van het restaurant
herinnert aan de vaak pittoresk
gelegen eetgelegenheden in Italië,
aangeduid met de term Vino e
Cucina. Dit is de plek van de
‘simpele’ keuken waar eenvoudige,
gezonde en heerlijke gerechten
worden bereid met verse producten,
kruiden en geurige olijfolie.
Kortom, een restaurant waar je de
echte authentieke Italiaanse
gerechten kan proeven.
Toen onlangs het restaurant
verbouwd werd koos men voor een
geluidsinstallatie van Cambridge
Audio. De zes Minx Min21
luidsprekers werden verspreid in de
ruimte aangebracht voor een
optimale verdeling van het signaal.
Een X300 subwoofer zorgt voor het
laag, aangestuurd door een 651A
versterker met iD50 dockingstation
Versterker:
Azur 651A
Luidsprekers:
6 x Min 21
1 x X300

Vino e Cucina uitverkoren tot 'beste Italiaan van Nederland'
DEN HAAG, 26 september 2013
PETER VAN DE STADT
Het Haagse restaurant Vino e Cucina is door het blad Italië
Magazine verkozen tot 'beste Italiaanse restaurant van
Nederland in 2013'. Een verblufte maar dolgelukkige
eigenaar Roberto Barbagallo nam de prijs in ontvangst in
het Amsterdamse Hilton Hotel.
Het was voor de derde keer dat Italië Magazine de
jaarlijkse onderscheiding uitreikte. De jury was onder de
indruk van alle genomineerde restaurants. 'Maar de
authentieke Siciliaanse gerechten, die overduidelijk con
amore waren bereid, gaven de doorslag', zo laat
juryvoorzitter Roberto Payer in het juryrapport weten. De
prijs, die werd uitgereikt door Francesco Azzarello, de
Italiaanse ambassadeur in Nederland, bestaat uit een
speciale plaquette en een uitgebreide reportage in de
volgende editie van Italië Magazine.

Een professionele jury stelde de afgelopen maanden
een shortlist samen van tien genomineerde
restaurants en nam er kritisch de proef op de som.
De jury bestond uit Roberto Payer (voorzitter
Italiaanse Kamer van Koophandel en de Ospitalità
Italiana, een keurmerk voor Italiaanse
restaurants buiten Italië), Pieter J. Bogaers (culinair
journalist) en Paul van Eijndhoven (hoofdredacteur
Italië Magazine).

ook in gebruik bij

Toen Sjon Noordermeer besloten
had dat de zaak verbouwd moest
worden begon een van zijn vaste
klanten over het geluid (dat zou
wel eens wat beter mogen
worden). Diezelfde klant had
gehoord van een merk dat net op
de markt was en de grote
concurrent moest worden van dat
merk met een B
Inmiddels is er een volledige
Cambridge Audio / Minx installatie
geplaatst die nu al weer meer dan
een jaar tot volle tevredenheid zijn
werk doet. Sjon is in het bijzonder te
spreken over het iPod dockingstation
waardoor zijn clientele kan
meegenieten van zijn met smaak
uitgekozen favoriete muziek.
Versterker:
Azur 651A
Luidsprekers:
6 x Min 21
1 x X300
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