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Golden Tulip Hotel Central start volledige renovatie van Brasserie Central
‘s-Hertogenbosch, 2 juni 2017 – Brasserie Central, gelegen aan de markt, wordt geheel vernieuwd.
Golden Tulip Hotel Central gaat vanaf 18 juni 2017 de brasserie flink onder handen nemen. Ook de
Tony’s bar én de keuken worden meteen in het renovatieplan meegenomen. De glazen pui van de
brasserie zal in 2018 vervangen worden. De werkzaamheden gaan 18 juni 2017 van start en zullen
volgens planning gaan duren tot 27 juli 2017. De eerste 3 dagen zal de entree aan de markt
gesloten zijn. De hotelingang aan het Burgemeester Loeffplein is geopend.
Start fase 2 van het meerjarenplan van Central 2.0
In de zomer van 2016 is de prachtige 14e-eeuwse gewelvenkelder De Hoofdwacht geheel vernieuwd.
Deze unieke ruimte is nu inzetbaar voor zakelijke bijeenkomsten, feesten, sfeervolle recepties,
culinaire diners en is een officiële trouwlocatie voor een bijzondere bruiloft. In het najaar 2016 is het
Penthouse geopend; een luxe suite van 150m² met privé dakterras van 60m². ‘’Zo’n luxe penthouse is
echt uniek in Brabant, een echte ‘Rooftop Experience’..!’’ vertelt Karin Rademaker, directeur Golden
Tulip Hotel Central enthousiast. Nu worden de brasserie, bar en keuken rigoreus aangepakt, waarbij
gekozen is voor een samenwerking met interieurarchitect Feran Thomassen. Met als uitgangspunt
‘vasthouden wat goed is en aanpassen aan de hoogste eisen van de huidige tijd’, is er een prachtig
ontwerp gemaakt. De service, persoonlijke aandacht en gezelligheid blijven voorop staan. Volgens
Karin Rademaker: ‘’Een eigentijdse brasserie als Bossche huiskamer, hét ontmoetingspunt van
‘s-Hertogenbosch. Ingetogen chique, waar iedereen zich meteen welkom en thuis voelt.’’
De verbouwing op de voet blijven volgen? Houd dan vooral Social Media in de gaten!
(Facebook GoldenTulipHotelCentral – Twitter GTHotelCentral - Instagram gt_hotelcentral)
Verzamelen herinneringen voor Swim to Fight Cancer
Degene die een stukje van Central als herinnering willen bewaren, krijgen hiervoor nu dé kans!
Voorafgaande aan de verbouwing is het namelijk mogelijk om op diverse ‘Central’ items te bieden.
U kunt de bestickerde items komen bekijken en aangeven wat u graag als bod zou willen doen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de medewerkers. De opbrengst zal geheel ten goede
komen van ‘Swim to Fight Cancer’ op 17 september waaraan Karin Rademaker ook zal deelnemen.
Aangepast openingstijden
Tijdens de renovatie is de 14e eeuwse gewelvenkelder De Hoofdwacht dagelijks geopend voor
ontbijt, lunch en diner. Uiteraard blijft het ook mogelijk om alleen een kopje koffie te komen drinken.
Ook de Moriaenbar is geopend voor een hapje en een drankje. De aangepaste openingstijden zijn
van maandag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag van 12.00 uur
tot 22.00 uur.
Over Golden Tulip Hotel Central
Golden Tulip Hotel Central in ’s-Hertogenbosch is een vier-sterren hotel met een rijke geschiedenis
en een markante familiehistorie. Een bron van Bourgondische gastvrijheid en bruisend middelpunt
van activiteiten in een entourage op hoogwaardig, internationaal niveau. Hèt verhaal van een
bijzondere dynastie van hoteliers in een bijzonder pand. Beleef ‘s-Hertogenbosch in al zijn mooie
facetten in en om Golden Tulip Hotel Central!

Over Louvre Hotels Group & Golden Tulip
Met meer dan 1.175 hotels (>100.000 kamers) in 51 landen is Louvre Hotels Group één van de
grootste internationale hotelketens. Sinds een jaar is de keten eigendom van Jin Jiang International
Hotels. Golden Tulip, onderdeel van Louvre Hotels Group, heeft meer dan 50 jaar ervaring in de
hospitality industrie en heeft ruim 230 hotels in het midden-, hoog-, en luxe segment. De merken
Tulip Inn, Golden Tulip en Royal Tulip, bieden in Europa, het Midden Oosten, Afrika, Azië, het
Pacifisch gebied en Amerika een internationale standaard aan service en faciliteiten met een
persoonlijke touch. Louvre Hotels Group voert bovendien de merken Première Classe,
Campanile en Kyriad. Louvre Hotels Group is in de Benelux vertegenwoordigd met de merken Golden
Tulip en Tulip Inn (37 hotels), Campanile (20 hotels) en Première Classe (2 hotels). Zie voor meer
informatie www.goldentulip.com of www.louvre-hotels.com.
Voor meer uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met:

Golden Tulip Hotel Central
Contactpersoon
Telefoon
E-mail

Karin Rademaker
073 6.926.926
info@hotel-central.nl

