29 en 30 september & 1 oktober
Stationsplein Brugge, kant Sint-Michiels

OPENLUCHTRESTAURANT MET 6 STERREN
Kookeet wordt eind september dé culinaire ontmoetingsplek voor fijnproevers, bourgondiërs en gastronomen! De jaarlijks meer dan 100.000
bezoekers stellen zelf hun menu samen uit een rijke waaier aan delicieuze gerechten. De achtste editie van Kookeet heeft opnieuw alles in huis
om er een gastronomisch festijn van te maken.
Brugge en gastronomie mogen in één adem genoemd worden. Met De Jonkman**, Sans Cravate*, Den Gouden Harynck*, Auberge de Herborist*, Goffin* en Zet’joe* telt Brugge zeven Michelinsterren. Zes daarvan zijn vertegenwoordigd op Kookeet. Ook de aanwezigheid van de
gerenommeerde hotelscholen Spermalie en Ter Groene Poorte leveren een belangrijke bijdrage aan het culinaire imago van Brugge.
De 31 Brugse topchefs die aan Kookeet deelnemen behoren zonder uitzondering tot de culinaire top, met één of meerder Michelinsterren, een
Bib Gourmand vermelding of een hoge score bij Gault&Millau. Dit jaar zijn er twee nieuwe deelnemende restaurants: Gastrobar Hubert en Bistro
Rombaux. Geert Van Hecke is al sinds de eerste editie de peter van Kookeet en waakt samen met Dominique Persoone, Patrick Devos en Filip
Claeys over de kwaliteit van dit foodfestival. Zoals de Kookeettraditie het wil, is er dit jaar ook een gastchef.
De keuze voor kwaliteit, de stijlvolle uitstraling en het open karakter, zorgen ervoor dat Kookeet zich onderscheidt en u een unieke beleving garandeert.
Als VIP-gast geniet u op een exclusieve manier van dit gastronomisch gebeuren. Alle ingrediënten zijn aanwezig om uw gasten in stijl te ontvangen: een unieke locatie, topgastronomie en een zeer gezellige sfeer. U hoeft niet aan te schuiven om van uw sterrengerecht te genieten. In de
VIP-tent kunt u in alle rust proeven van zes overheerlijke gerechtjes die ter plekke voor u worden bereid en gepresenteerd op klassevolle bordjes
van Cosy&Trendy. Daarenboven biedt Kookeet ook een ideale gelegenheid tot netwerking.
We zijn ervan overtuigd dat Kookeet ook uw smaakpapillen zal prikkelen. We wensen u alvast een aangenaam verblijf als VIP-gast en hopen
dat u er intens van geniet.

PRAKTISCHE INFO
RESERVEREN
Kookeet vindt plaats op zaterdag 29, zondag 30 september en maandag 1 oktober van 11u tot 21u.
U kan uw Kookeet VIP-arrangement reserveren op elk van deze data, per tijdsblok van 2 uur en dit tijdens de volgende tijdsblokken:
11u30-13u30 | 14u00 - 16u00 | 16u30 - 18u30 | 19u00 - 21u00.
Reserveren kan vanaf minimum 10 personen.
INBEGREPEN
Prijs per persoon: € 120,00 exclusief BTW
• Ticket voor parking gedurende een volledige dag
• Persoonlijke ontvangst in een gereserveerde ruimte met bediening
• Cateringarrangement gedurende 2 uur inclusief 6 gerechtjes per persoon en aangepaste dranken
• De gerechtjes worden ter plekke bereid
• Mogelijkheid tot meet & greet met een chef
CONTACT
Peggy Slingeneyer: +32 (0)50 45 50 03
peggy.slingeneyer@bruggeplus.be of
online via www.kookeet.be/vip (i.s.m. Restobooker by Stardekk)

