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- NU MED MERE FOKUS PÅ INNOVATION, PERSONLIGHED OG STEMNING

Med White Guide ved hånden ved du, hvad der rører sig i restaurantbranchen i Danmark. Her finder du de
nye steder, de sympatiske klassikere, de ambitiøse bistroer og de hyggeligste kroer - og selvfølgelig alle

toprestauranterne med de helt store gastronomiske oplevelser.

White Guide 2016/17 præsenterer Danmarks 331 bedste restauranter med professionelle vurderinger og
fyldige omtaler af maden, drikkevarerne, servicen og omgivelserne, tillige med en lang række praktiske

oplysninger, overskueligt opdelt region for region, by for by.

Denne 3. udgave anbefaler hele 99 nye restauranter i forhold til 2015/16-udgaven som følge af et opdateret
pointsystem, der afspejler guidens redaktionelle fokusering på innovation, personlighed og stemning. To
andre nyheder er repræsentationen af Grønland og et system til indikation af restauranternes prisniveau.

 

Forlaget skriver: DANMARKS STØRSTE
RESTAURANTGUIDE

- NU MED MERE FOKUS PÅ INNOVATION, PERSONLIGHED
OG STEMNING

Med White Guide ved hånden ved du, hvad der rører sig i
restaurantbranchen i Danmark. Her finder du de nye steder, de

sympatiske klassikere, de ambitiøse bistroer og de hyggeligste kroer
- og selvfølgelig alle toprestauranterne med de helt store

gastronomiske oplevelser.

White Guide 2016/17 præsenterer Danmarks 331 bedste restauranter
med professionelle vurderinger og fyldige omtaler af maden,

drikkevarerne, servicen og omgivelserne, tillige med en lang række
praktiske oplysninger, overskueligt opdelt region for region, by for

by.

Denne 3. udgave anbefaler hele 99 nye restauranter i forhold til
2015/16-udgaven som følge af et opdateret pointsystem, der afspejler
guidens redaktionelle fokusering på innovation, personlighed og
stemning. To andre nyheder er repræsentationen af Grønland og et

system til indikation af restauranternes prisniveau.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Danmarks bedste restauranter&s=dkbooks

