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EETBARE BLOEMEN De trotse eigenaar is 
Sebastiaan van der Weerden. Van oorsprong 
Nederlands, maar opgegroeid in Luxemburg. 
Na een carrière in de marketing, besloot hij 
zijn droom waar te maken en startte hij zijn 
eigen bar. “Ik wilde iets nieuws neerzetten, 
iets wat nog niet in Luxemburg bestond. 
De focus op service in Japan en de serene 
uitstraling spreekt me erg aan. Mensen 
kunnen hier echt ontspannen en genieten”, 
aldus Sebastiaan. “Op de cocktailkaart staan 
dertig cocktails met een Japanse touch. “We 

werken alleen met premium dranken en 
verse sappen. Voor de decoratie gebruiken 
we eetbare bloemen. Uiteraard ontbreekt de 
sake en shotsu niet.”

JAPANSE INVLOEDEN Het interieur werd 
ontworpen door de Robert Kolenik, een 
ontwerper die garant staat voor een stijlvol 
design met een flinke dosis glamour. 
Ondanks de relatief kleine ruimte van 
vijftig m², doet de bar ruim aan. Japanse 
invloeden zijn in het interieur verwerkt. Een 

wand is volledig bedekt met rendiermos, 
geïnspireerd op het serene van Japanse 
tuinen. Het gehele interieur is gemaakt 
van gepolijst wengé. Ook de lamellen die 
19 cm breed zijn en horizontaal geplaatst. 
Ze kunnen afzonderlijk gedraaid worden 
waardoor, naast mooie lichtval, een speels 
beeld ontstaat. De metallic leren barkrukken 
aan de bar met verlicht barblad zorgen voor 
een spannend contrast. n

InGredIenTs
2,5 cl riemerschmid frucht-sirup 
holunderblüten (elderflower)
1,5 cl riemerschmid Vanilla Bar 
syrup Vanilla
10 cl Green Tea
4 cl orange Bitter schweppes

GeIsha's seCreT

OP 10 APRIL 2009 OPENDE DE JAPANSE cOckTAILBAR GO TEN IN 
LuxEMBuRG hAAR DEuREN. DE cOckTAILBAR BEVINDT zIch IN hET 
hISTORISch cENTRuM TEGENOVER hET PALAIS GRAND-DucAL. DE 
NAAM VAN DE VENuE BETEkENT ‘PALEIS’ IN hET JAPANS EN 
REfEREERT TEVENS AAN hET huISNuMMER. 
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