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Zes sterrenchefs, onder wie
Lionel Rigolet van Comme Chez
Soi en David Martin van La Paix,
maken zowat duizend porties
soep voor Brusselse daklozen.
Met de actie ondersteunen ze de
lancering van het winterplan van
het Rode Kruis.

Nina Derwael verovert goud tijdens de
wereldkampioenschappen turnen 2018 op de brug met
ongelijke leggers.
De federale regering komt in zwaar weer nadat de N-VA het
VN-migratiepact heeft afgezworen. N-VA verlaat de regering.
Premier Charles Michel kiest ervoor de regering te ontbinden
en opnieuw te starten met een nieuwe equipe uit de andere
partijen die het pact wel steunen tot de verkiezingen in
mei 2019.
De gele hesjes doen hun intrede in Parijs. Ze manifesteren
tegen de hoge brandstofprijzen en het dure leven. Onder
de betogers zijn er ook relschoppers. Ook in ons land
verzamelen gele hesjes, weliswaar in kleinere aantallen.

01.11.2018

Jong Keukengeweld geeft cijfers
van de tiende editie prijs en
die verpulveren alle records.
De jongerenactie van Jong
Keukengeweld lokte in oktober
meer dan 21.000 Vlaamse
jongeren naar het restaurant van
een jonge chef. Dat zijn er 2.000
méér dan bij de oktobereditie van
vorig jaar.

frieten. De hoogte van de heffing
verschilt van bedrijf tot bedrijf.

01.11.2018

03.11.2018

de site vorig jaar publiceerde,
was Hof van Cleve ook al de
nummer 1, gevolgd door Bon
Bon in Brussel. Bon Bon prijkt dit
jaar op de zesde plaats. Op twee
en drie volgen respectievelijk
The Jane (Antwerpen) en Sea
Grill (Brussel). Bartholomeus
(Knokke-Heist) en La Source
(Lanaken) vervolledigen de
topvijf.

Sociale inspecteurs mogen
zich bij bedrijven binnenkort
voordoen als (potentiële) klanten
of werknemers om discriminatie
aan te tonen. Dat wetsvoorstel
wordt goedgekeurd.

01.11.2018

Colombia legt heffingen op aan
Belgische, Nederlandse en Duitse
uitvoerders van diepgevroren

66

1819

03.11.2018

02.11.2018

Restaurant Hof van Cleve blijft
ook in een nieuwe rangschikking
van de digitale restaurantgids
Foodtaster.be het beste Belgische
restaurant. In de top-40 die

Yanick De Handschutter van
Sir Kwinten in Lennik mag
zich Gault&Millau Sommelier
van het Jaar noemen.
Yanick kreeg eerder al tal van erkenningen voor zijn wijnkennis.
Eerder werd hij al ‘Eerste Sommelier van België 2012’, de
prestigieuze meesterschapswedstrijd georganiseerd door de
Gastronomische Club Prosper Montagné, en in 2013 won hij de
wedstrijd ‘Beste Sommelier van België’, georganiseerd door
de Belgische Sommeliersgilde. In 2015 werd hij door Foodprint
uitgeroepen tot ‘Sommelier of the Year 2015’.
“Het is altijd mooi als je een prijs wint. Gault&Millau toont dit
jaar vooral dat het Pajottenland heel te bieden heeft op culinair
vlak. Er zijn heel wat lekkere adresjes”, zegt Dehandschutter.
Katia Belloy

05.11.2018

01.11.2018

Toerisme Oostende pakt uit met
Hotelcheques. Vanaf 1 november
kun je via www.visitoostende.be
en aan de balie van
het toerismebureau
cadeaubonnen kopen voor
een hotelovernachting. De
Hotelcheques komen er in
navolging van de Rest’O’
Cheques, waarvan er al 3.300
verkocht zijn, goed voor een
omzet van 80.000 euro.

De tweede editie van Just Beer
in Kortrijk Xpo is een succes.
De organisatie mikt nu ook
op foodies. Sommelier Sofie
Vanrafelghem organiseert het
bierfestival voor de tweede keer.

05.11.2018
YANICK DE
HANDSCHUTTER
IS GAULT&MILAU
SOMMELIER VAN HET
JAAR

Voor kaasmakers uit de hele
wereld vormen de World
Cheese Awards het jaarlijkse
hoogtepunt. Meer dan 3.000
kazen nemen deel aan het
prestigieuze concours in de
Noorse stad Bergen. Belgische
kazen scoren opvallend hoog.

Ter Groene Poorte krijgt
het bezoek van Europees
commissaris voor
Werkgelegenheid Marianne
Thyssen. Het bezoek past binnen
European Vocational Skills Week,
een week waarin men vanuit
Europa het secundair onderwijs,
en vooral BSO en TSO, als een
positieve studiekeuze extra
onder de aandacht wil brengen.
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Gault&Millau 2019 wordt
uitgereikt. Hof van Cleve
(Kruishoutem) en Bon-Bon
(Brussel) behouden met 19,5/20
hun toppositie. Chef van het Jaar
wordt David Martin (La Paix,
Brussel), sommelier van het
Jaar is Yanick Dehandschutter
(Sir Kwiten, Lennik).

06.11.2018

Belgisch chocolatier Galler
is voortaan Qatarees. In een
persbericht kondigt Jean
Galler aan dat hij zijn laatste
aandeel in het kapitaal heeft
overgedragen aan de familie van
sjeik Bin Jassmin Al Thani, die al
aandeelhouder was sinds 2006.
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