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Oudste culinaire samenwerkingsverband van Europa bezoekt Brugge op 24 en
25 april 2017

Alliance Gastronomique viert 50-jarig bestaan
Brugge - Alliance Gastronomique bestaat 50 jaar. De vereniging met 37 aangesloten
restaurants in Nederland en België is het langst bestaande culinaire
samenwerkingsverband in Europa. Het jubileumjaar is 9 maart afgetrapt met een
feestelijke receptie bij De Bokkedoorns in Overveen, waarbij onder andere de
jubileumgids ‘Smaakhelden’ werd gepresenteerd.
De Alliance Gastronomique is op 9 maart 1967 opgericht door negentien Nederlandse
restaurateurs. Vijftig jaar later bestaat de vereniging uit 37 leden in Nederland en België.
Feestelijke Jubileumtrip naar Brugge
De agenda van het jubileumjaar kende ook een uitstapje naar Brugge voor de leden. Voor
het programma werden uiteraard de Alliance leden en het Belgisch lid Patrick en Christine
Devos van het gelijknamige Brugse restaurant uitgebreid geconsulteerd. De ontvangst was
afgelopen maandagavond tijdens een informele gathering in Jazz Café 27Bflat. Dit
genoeglijke samenzijn werd culinair ondersteund door Patrick Devos die een keur aan
tongstrelende hapjes serveerde met kruiden van le Monde des Mille Couleurs.
Dinsdagochtend werd Brugge bezocht en afgesloten met een fijne lunch in Restaurant
Patrick Devos waar door elk Belgisch lid een gerechtje werd bereid. De keukenbrigade en
de bediening werden ondersteund door de 7de jaars leerlingen van Hotelschool Ter Groene
Poorte. ’s Avonds verplaatste het algehele gezelschap zich naar Hertog Jan in Zedelgem
voor een uitzonderlijke culinaire beleving en verschillende optredens.
De voorzitter van de vereniging, Marc van Gulick, dankte Patrick en Christine Devos in zijn
slotwoord uitgebreid voor hun inbreng en ondersteuning aan dit nu al memorabele uitstapje
van de jarige Alliance.
Jubileumjaar
Komend jaar staan tal van festiviteiten op het programma. Via de website www.alliance.nl
wordt regelmatig een update gegeven van de diverse acties en events die landelijk,
regionaal maar ook vanuit de leden zelf worden georganiseerd.
Over Alliance Gastronomique
Alliance Gastronomique is het langst bestaande culinaire samenwerkingsverband van
Europa. Bij de vereniging zijn 37 leden uit Nederland en België aangesloten. Kijk voor een
overzicht van de leden en het jubileumprogramma op de website: www.alliance.nl.
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