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https://www.marienhof.nl/


Speciaal voor de 150ste verjaardag van Amersfoorts meest bekende 
kunstenaar daagt de Mariënhof zichzelf uit om – net zoals Mondriaan dat 
veelal deed - een stapje verder te gaan. 

Dit doet het voormalig klooster door met lokale leveranciers, bezielde chefs 
en jonge talenten van over de hele wereld eenmalig een 5-gangenbeleving 
van het allerhoogste niveau te presenteren. 

Tijdens hét exclusieve en officiële Mondriaandiner zult u zich verwonderen 
over van alles wat er om u heen gebeurt.

Verbeeldingskracht
Voor dit spektakel werkt de Mariënhof samen met Jasper Udink ten 
Cate. De wereldberoemde foodartist laat zich voor deze speciale avond 
inspireren door de vernieuwings- en verbeeldingskracht die Mondriaan zo 
typeerde. 

Deze avond is een eenmalige kans om te ‘proeven’ van Mondriaan en al uw 
zintuigen te laten prikkelen. 

Het wordt een avond om nooit te vergeten!

Hét officiële 
Mondriaandiner!



 » Buitengewone cocktailontvangst met amuses die worden gepresenteerd als kleine, kleurrijke       

 kunstwerkjes. 

 » Voorvertoning van het label IRVINX van de Nederlandse modeontwerper Irving Vorster.

 » Voor de allereerste keer dineren aan lange tafels in de kloostergangen van de Mariënhof, omringt    

 door kunst  van het Mondriaanhuis en Special Arts.

 » Alle gangen worden geserveerd met speciale witte en rode Mondriaanwijnen.

 » Onalledaags grand dessert dat op spectaculaire wijze wordt onthuld.

Zo ziet het 
Mondriaandiner eruit



ART is everything I want it to be ART. 

So ART is food, 
ART is giving,

ART is ceramics,
ART is design.

 
A good andbalanced life is the ART itself 

and if you can inspire people to reach ART 

Jasper Udink ten Cate



Om deze avond tot een onvergetelijk succes te maken, werkt de Mariënhof samen met 
foodartist Jasper Udink ten Cate. Udink ten Cate is een wereldberoemde foodartist met 
een voorliefde voor eetbare kunst. 

Deze kunstenaar en chef maakt uitzonderlijke culinaire en kunstzinnige voorstellingen en 
gebruikt elk denkbare ingrediënt om zijn ideeën te verwezenlijken. Het werk van Udink 
ten Cate is over de hele wereld te bewonderen waaronder in New York, Milaan en 
Bejing. Kortgeleden ontving hij nog veel lof tijdens de wereldtentoonstelling in Dubai.

Het Smaakmuseum
Ook is Udink ten Cate initiatiefnemer van het Smaakmuseum, een bijzondere 
museumtuin waar oude eetbare gewassen weer worden opgekweekt. Deze creatieve 
chef ziet voedsel als een vorm van kunst en meent dat hij in een vorig leven als kok 
ervaren heeft dat voedsel schoonheid en emoties oproept. 

Samenwerking met Jasper
Udink ten Cate

https://creativechef.nl/


Voorvertoning nieuwe 
kledinglijn Irving Vorster 
Modeliefhebbers opgelet! Tijdens het diner zullen niet eerder 
vertoonde kledingstukken van de Nederlandse couturier Irving 
Vorster te zien zijn. 

Vorster startte zijn label IRVINX in 2004 en maakte in 2008 
zijn internationale debuut in Londen. In 2018 maakte hij zijn 
internationale catwalkdebuut bij de Fashion Week Parijs. 

Vorster ontwerpt kleding voor vrouwen die houden van uniek 
en tijdloos en is vervaardigd uit natuurlijke en luxueuze stoffen. 
De stijl van de couturier kenmerkt zich door zijn asymmetrische 
vormen en een ritmisch, grafisch lijnenspel. 

Vorsters kleding is ‘edgy’ te noemen mét oog voor vrouwelijke 
elegantie. 

http://www.irvinx.com/
http://www.irvinx.com/


De Mariënhof werkt voor dit Mondriaandiner samen met het Mondriaanhuis. Het Mondriaanhuis in 
Amersfoort is het geboortehuis van Piet Mondriaan (1872-1944). Piet Mondriaan werd hier geboren en 
bracht er zijn kinderjaren door. 

Speciaal voor de 150ste verjaardag van Mondriaan is het oude stadsklooster verrijkt met kunstwerken 
afkomstig uit dit museum. Het tentoonstellen van kunst zorgt voor beweging en vernieuwing in het 
klooster.

Tijdens het Mondriaandiner hangen er ook andere unieke kunstwerken gemaakt door kunstenaars van 
stichting Special Arts. Deze stichting streeft naar een inclusieve, gelijkwaardige samenleving waarin 
niemand buitenstaander is. De stichting bevordert dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen 
doen en dat ze hun talenten daarvoor kunnen ontwikkelen. 

Voor de verjaardag van Mondriaan hebben mensen met een handicap zich namens deze stichting laten 
inspireren door acht kunstwerken van Mondriaan. Deze verrassende reproducties van kunstwerken van 
Mondriaan, gemaakt met verf, potlood, draad en keramiek zijn exclusief te zien in de Mariënhof. 

Kunst van het Mondriaanhuis 
en Special Arts

https://www.mondriaanhuis.nl/nl
https://www.specialarts.nl/


‘Dit wordt echt een avond om nooit te 
vergeten en onze gasten zullen zonder 
twijfel diep in hun hart geraakt worden. 

Mondriaan stond bekend als de 
kunstenaar die zichzelf steeds opnieuw 

uitvond. Dat proberen wij met het 
Mondriaandiner net zo te doen.” 

Pieter Aalbers

In samenwerking met Jasper Udink ten 
Cate zal onze Chef-kok Patrick Pieters er 
voor zorgen dat u van de ene verbazing in 
de andere valt.

Dankzij Maurice van Rossum   
Head of Operations wordt alles tot 
in de puntjes geregeld. 



Overige 
informatie

Datum
maandag 4 juli van 18.30 uur tot 22.00 uur.

Aantal gasten
Het Mondriaandiner is eenmalig en voor maximaal 200 gasten. 
Het is mogelijk om alleen, met z’n tweeën of met een groep te komen. 

Dieetwensen
Uiteraard houden wij waar mogelijk rekening met dieetwensen. 
Deze wensen kunt u doorgeven bij uw reservering.

Prijs
De prijs voor deze exclusieve 5-gangenbeleving bedraagt €95 all inclusive.

Dat wil ik niet missen

https://www.marienhof.nl/
https://www.zustermargaux.nl/?ft-restaurant=bea9b3f1&ft-ticket=fc152330


Het Mondriaandiner is een 
initiatief van De Mariënhof.

De Mariënhof
Kleine Haag 2
3811 HE Amersfoort

033-463 29 79


