ADVERTORIAL

Zomer hotspot:

IZAKAYA

Yossi Eliyahoo, oprichter van
THE ENTOURAGE GROUP, staat
erom bekend de meest bijzondere
eet- en drinkconcepten te
ontwikkelen in Nederland en ver
daarbuiten. De hotspot op Ibiza
deze zomer: IZAKAYA Asian
Kitchen & Bar!

Ibiza

Waar is het?

Kun je overdag ook terecht?

“De locatie is heel erg centraal, vlakbij de
haven en de belangrijkste plaatsen waar
het nachtleven van Ibiza zich afspeelt.
Een bruisende en perfecte locatie.”

“Het restaurant is gedurende het hoogseizoen geopend voor zowel ontbijt,
lunch als diner. Je kunt de dag heerlijk
doorbrengen bij het zwembad en genieten
van een heerlijke lunch op je comfortabele
zonnebed, of in de cabana’s.”

Wat staat er op het menu?

“Het menu is groot, met meer dan 40
gerechten! Shared dining is het concept van
een van de meest verfijnde restaurants in
Amsterdam, dat we hebben toegevoegd
aan het culinaire decor van Ibiza. Op het
menu staat een verscheidenheid aan vlees
en vis, waaronder verse sushi en sashimi.
We willen de beste kwaliteit en service
bieden door heel Europa. En dit is alweer
de vierde vestiging!”

Waarom Aziatisch eten op Ibiza?

“Het is een feesteiland en na het diner gaan
mensen op Ibiza vaak stappen. Er zijn veel
restaurants die vlees en steaks serveren;
zware kost. IZAKAYA serveert lichte
gerechten om samen te delen die minder
zwaar op de maag liggen.”

En als je alleen wat wilt drinken?

“Je kunt tot 2 uur ’s nachts ook langskomen
voor heerlijke cocktails en bar bites in
de unieke 360-bar; het middelpunt van
IZAKAYA. Ook de cocktails zijn geïnspireerd
op de Japanse cultuur met Zuid-Amerikaanse
twist. De tonics hebben allemaal het Japanse
Shochu als basis, dit wordt gedestilleerd uit
onder andere gerst, boekweit en zoete
aardappel. Ook is er een gigantische
wijnkaart.”

‘We krijgen bezoekers
van over de hele wereld’

Hoe is de sfeer?

“Relaxt en casual chique. Dat gevoel wordt
versterkt door het design interieur met
walnotenhout en geborstelde roestvrijstalen details. Er is elke avond een DJ,
die muziek draait die door het hele
restaurant te horen is, upbeat en ook
lekker om naar te luisteren als je aan het
eten bent of een drankje doet.”

Wie komen er?

“Dat is een mooie mix van de lokale
bevolking, mensen die op het eiland
werken en veel vaste gasten. We krijgen
bezoekers van over de hele wereld.
Soms ook omdat ze ons kennen van onze
vestigingen in Hamburg, München en
Amsterdam. Mensen die gek zijn op onze
keuken én op het strand, komen vanuit
heel Europa naar onze vestiging op Ibiza.
Het is mooi om te zien hoe iedereen
eerst bij ons komt, voordat ze naar de
clubs gaan.”

Kijk op www.izakaya-restaurant.com voor
meer informatie en vind alle restaurants
op www.the-entouragegroup.com.
Of volg ons via

Instagram @izakaya_official

en @the_entourage_group
Voor reserveringen neem je contact op via
info@izakaya-ibiza.com | +34 871 182 526

