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White Guide - vejviser til Danmarks bedste restauranter
Med White Guide ved hånden ved du alt om de danske restauranter, og hvad der rører sig i

restaurantbranchen i Danmark. Her finder du de nye steder, de sympatiske klassikere, de ambitiøse bistroer og
de hyggeligste kroer - og selvfølgelig alle toprestauranterne med de helt store gastronomiske oplevelser.

White Guide 2015/16 præsenterer Danmarks 330 bedste restauranter med professionelle vurderinger og
fyldige omtaler af maden, drikkevarerne, servicen og omgivelserne, tillige med en lang række praktiske

oplysninger, overskueligt opdelt region for region, by for by.

White Guide har gennem 11 år etableret sig som den primære autoritet på den svenske restaurantscene.
Guiden blev lanceret i Danmark i april 2014, og findes også som app til iphone og android.

Denne 2. danske udgave anmelder 88 nye restauranter i forhold til 2014-udgaven, og der er 30 sider om
gastronomiske tendenser og den kulinariske udvikling i de danske regioner fra Færøerne til Bornholm.

Om White Guide 2014

»White Guide er din nye guide til de bedste restauranter i Danmark, og den er spækket med alt fra steder, du
ikke må snyde dig selv for at besøge, til restauranter i den internationale topliga.«

- Mad & Bolig

»Når lykken kan læses i en restaurantguide . Nu harWhite Guide altså bevæget sig ind på det danske marked
med en imponerende grundighed.«

- Ole Troelsø, Børsen

Læs mere på bogens hjemmeside, og følg os på Facebook, Twitter og Instagram.
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