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Culinaire Catwalk op Landgoed Duin & Kruidberg een groot succes 
samenkomst van culinaire verwennerij, fashion en jewellery 
 
Couture en culinaire verwennerij kwamen afgelopen zaterdag samen tijdens de 
Culinaire Catwalk bij De Vrienden van Jacob op Landgoed Duin & Kruidberg. In 
samenwerking met Blaque Mode en Eevaas Jewellery was de tweede editie van 
de Culinaire Catwalk wederom een groot succes. De show startte met een 
bruisend aperitief, waarna de stralende modellen de show opende in prachtige 
outfits en bijpassende juwelen. 
 

In combinatie met een heerlijke 4-gangenlunch in Michelin-
sterrestaurant ’De Vrienden van Jacob’ werd de modeshow 
opgevoerd. Tussen de gangen door flaneerden de modellen 
langs de tafels om zo de outfits van dichtbij te showen. Tijdens 
het omkleden werd het volgende gerecht opgediend, zodat de 
gasten zich geen moment hoefden te vervelen. Elke ronde en 
gang werden de aanwezige gasten verrast.  
  
Blaque Couture 
Githa Oosterman is de kracht achter het Blaque-concept. Als 
jong meisje raakte ze vertrouwd met de wereld van mode en 
design. Geïnspireerd door wat ze zag en gedreven door haar 
passie voor mode, ontstond het plan om in Nederland elegante 
avondmode toegankelijker te maken. Niet alleen voor de 
individuele vrouw, maar ook voor VIP´s, celebs en de executive 

wereld. 

”Wij willen graag de drempel naar avondmode zo klein mogelijk maken. Met deze 
modeshow hebben we een divers publiek kennis laten maken met fashion voor zowel 
kleine als grote maten. Dit is de kracht van Blaque” aldus Githa Oosterman  

Eevaas Jewellery 
Eevaas ontleent haar naam aan Eva V. Vermeulen. Zij ontwerpt sieraden en 
vertegenwoordigt een aantal Italiaanse ontwerpers. Eva heeft een scherp oog voor 
kwaliteit en authenticiteit, twee eigenschappen die haar collectie kenmerken. Al 
deze sieraden zijn apart en eigenzinnig; ieder exemplaar is uniek.  

Over Landgoed Duin & Kruidberg en De Vrienden van Jacob 
Landgoed Duin & Kruidberg ligt in Santpoort-Noord en is van origine het grootste 
woonhuis van Nederland. In het landgoed zijn nu een viersterrenhotel, congrescentrum, 
restaurant De Vrienden van Jacob en Brasserie & Loungebar DenK gevestigd. Restaurant 
De Vrienden van Jacob is sinds 2005 in het trotse bezit van een Michelin-ster. Onder 
Executive Chef en SVH-meesterkok Alain Alders’ inspirerende leiding bereidt de 
keukenbrigade moderne gerechten met een mediterrane touch. 
 
Foto: Model dat door het restaurant flaneert 
 
Noot voor de redactie, niet ter publicatie 
Voor meer informatie, interviews en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 
Landgoed Duin & Kruidberg, Evelien Hendrikse, E: evelien.hendrikse@duin-kruidberg.nl,  
M: 06-518 603 39. U kunt Landgoed Duin & Kruidberg en De Vrienden van Jacob volgen op 
Twitter: @duinkruidberg, @vriendenvjacob 
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