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Nam Kee opent derde restaurant
Amsterdam - Nam Kee opent binnenkort de deuren van het derde restaurant in Amsterdam.
Nam Kee De Pijp
Zo'n 30 jaar na de opening van het eerste restaurant aan de Zeedijk, en een kleine 20 jaar na
de opening van het tweede restaurant aan de Geldersekade, opent Nam Kee binnenkort haar
derde restaurant in Amsterdam. Het nieuwe restaurant zal gevestigd worden aan het Marie
Heinekenplein in stadsdeel De Pijp in Amsterdam. Met de aankondiging van het nieuwe
restaurant zal in de toekomst als volgt naar de drie restaurants worden verwezen:
• Nam Kee Chinatown - Zeedijk 111 - 113
• Nam Kee Nieuwmarkt - Geldersekade 117
• Nam Kee De Pijp - Marie Heinekenplein 4
Nam Kee De Pijp zal in dezelfde stijl gebouwd worden als het onlangs gerenoveerde Nam
Kee Chinatown (zie ook ons persbericht van 7 mei 2010). Dat wil zeggen dat ook hier het
interieur gekenmerkt zal worden door steen- en houtwerk en Chinese kalligrafische
schilderijen. Deze elementen zorgen tezamen voor het bekende Nam Kee karakter
van authenticiteit en eenvoud. Naar verwachting opent Nam Kee De Pijp tegen het einde van
de zomer haar deuren voor het publiek.
De Nam Kee Restaurants
Nam Kee opende haar deuren voor het eerst in 1981 op de Zeedijk in het centrum van
Amsterdam en opende in 1992 een tweede vestiging op de Geldersekade in Amsterdam
(tegenover de Waag op de Nieuwmarkt). De twee generaties van de familie Chan bewaren al
bijna 30 jaar de kwaliteit van de Cantonese keuken en de familierecepten. De befaamde
oesters van Nam Kee en de bekende grillproducten zoals Peking Eend en Tja Siew worden
nog steeds volledig in eigen keuken volgens traditioneel recept bereid. Nam Kee is in de loop
der jaren in Amsterdam en omstreken een bekende naam geworden. De bekendheid van
Nam Kee werd verder vergroot toen in het jaar 2000 de roman van Kees van Beijnum
verscheen getiteld ʻDe oesters van Nam Keeʼ. Landelijke bekendheid kreeg Nam Kee toen in
2002 het genoemde boek werd verfilmd en in alle grote nationale bioscopen werd gedraaid.
Dit alles is ook op internationaal niveau niet onopgemerkt gegaan. Nog altijd wordt Nam Kee
door toonaangevende onafhankelijke internationale gidsen zoals de Lonely Planet en Time
Out genoemd als het beste en bekendste Chinese restaurant in Nederland. In 2009 heeft
Nam Kee een Time Out Amsterdam award in ontvangst genomen voor het beste Chinese
restaurant in Amsterdam.
EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie:
De Nam Kee Group bestaat naast de Nam Kee restaurants uit Asian Fusion restaurant Eat Mode (Zeedijk,
Amsterdam) en Japans restaurant Teppanyaki Nippon (Reguliersdwarsstraat, Amsterdam). Voor meer
informatie in tekst en/of beeld over Nam Kee Zeedijk of over de overige restaurants van de Nam Kee Group:
Patricia van der Neut, Brand Revolution
patricia@brandrevolution.nl
06-46461886

