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Restaurant Fitzgerald opent 10 maart
Internationale ontmoetingsplek in Rotterdam

Op 10 maart aanstaande opent Danny Gonzalez, GaultMillau gastheer van het
jaar 2012 en voormalig maître-sommelier van het Wereldmuseum in Rotterdam,
zijn eigen culinaire bestemming. Met restaurant en fingerfood bar Fitzgerald wil
Danny hoogstaande kwaliteit en ongedwongen comfort samen brengen.
Fitzgerald vestigt zich in de historische Oude Haven van Rotterdam onder het internationale citizenM hotel en tussen moderne architectuur zoals de Markthal. Het internationale interieur, ontworpen door Italiaanse architecte Daniela Germone van Disstudio, combineert vintage klassiekers met op maat gemaakt modern design en vormt
daarmee een oogstrelende, warme setting. Met als verrassing een enorme binnentuin
die in de zomer als prachtig terras kan dienen. De imposante ruimte van 400 m2 is in
vier intieme zones verdeeld. Eyecatcher is de monumentale bar middenin de ruimte.
Hier kunnen kleine, culinaire hapjes worden geserveerd, maar kan ook van de à la
carte kaart worden besteld. Fitzgerald heeft twee sfeervolle eetzalen en een private
dining gedeelte dat subtiel kan worden afgesloten.
Toegankelijke stadsbrasserie meets hoogstaande gastronomie
Danny slaat met Fitzgerald een brug tussen de toegankelijkheid van een stadsbrasserie
en het comfort en de kwaliteit van een gastronomische keuken. Samen met chef-kok
Remco Kuipers en bedrijfsleider Richard de Jong - tot voor kort werkzaam bij het
Wereldmuseum - en Danny’s enthousiasme om horeca vanuit oprecht gastheerschap te
benaderen, is dit nieuwe concept zeer aantrekkelijk. Fitzgerald is dé ontmoetingsplek
waar je binnenloopt voor een goed glas wijn met fingerfood, een multigangen diner en
alles hier tussen. Als gast van Fitzgerald stem je de gerechten af op je eigen stemming.
Culinaire ontdekkingstocht
De menukaart van Fitzgerald is compact en wisselt maandelijks. Dit dynamische
element zorgt ervoor dat Fitzgerald blijft verrassen. De aandachtige gerechten zijn
seizoensgebonden en geïnspireerd door de Europese (mediterrane) keuken en accenten
van daarbuiten. Fitzgerald opent met een spannende kaart vol hoogwaardige ingre-
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diënten, zoals Lambada aardbei met geitenkaas en ansjovis Cantábrico, oesters met
kombu dashi met bonito en gember of poulet noir met wood shiitake, eendenlever en
korstdeeg - een culinaire ontdekkingstocht.
Wijnbestemming
Aan de wijnkaart van Fitzgerald is de verrassende persoonlijkheid met veel wijnbagage van Danny af te lezen. Met een achtergrond als sommelier en ervaring in de
wijnimport bracht hij het Wereldmuseum tot Wijnrestaurant van 2013. Danny’s grote
voorliefde voor uitgesproken wijnen maakt Fitzgerald naast een culinaire bestemming
ook een bijzondere wijnbestemming. Met maar liefst 19 klimaatkasten is er in het
restaurant plek voor minimaal 1000 flessen. Een breed assortiment met vele bekende
en onbekende wijnen geven een enorme verscheidenheid aan de wijnkaart. Danny
combineert gerechten graag met niet voor de hand liggende wijnen en streeft ernaar de
restaurantervaring ook voor echte wijnliefhebbers voortreffelijk te maken. Hij wordt
hierin bijgestaan door sommelier Marijn Smit, die het team vanuit wijnbar Vine is
komen versterken.
Overige informatie
Restaurant Fitzgerald
Adres: 		
Gelderseplein 49, 3011 WZ Rotterdam
Openingsdatum:
10 maart 2015
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van 12:00 t/m 01:00 uur
			
op zondag en maandag gesloten
Website: 		
www.restaurantfitzgerald.com
Reserveren:		
010-2687010
Bij restaurant Fitzgerald kunnen gasten uitgebreid dineren, maar ook terecht voor
slechts één of twee gerechten of kleinere hapjes aan de bar. Het restaurant in het
hogere segment, met de looks en feel van een internationale huiskamer, is vijf dagen
per week geopend, ook voor lunch.

Uitnodiging (niet voor publicatie)
Officiële opening Restaurant Fitzgerald:
Zaterdag 7 maart 2015
16.00 uur tot 19.00 uur
Graag nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij de officiële opening van Restaurant
Fitzgerald op zaterdag 7 maart. Met om 17.00 uur een openingswoord van Danny
Gonzalez en een introductie en referentie naar F. Scott Fitzgerald van schrijver Ernest
van der Kwast.
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Wilt u hierbij aanwezig zijn? We ontvangen graag een e-mail bevestiging van uw
komst via maylita@gemcreativeagency.com.

Persinformatie
Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie over Restaurant Fitzgerald, hoge
resolutie beeldmateriaal of in het afnemen van een interview met Danny Gonzalez,
kunt u contact opnemen met Maylita Meijer via maylita@gemcreativeagency.com of
bel 06-43227999.
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