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Het Pinksterweekend (12 tm 16 mei)
worden alle lekkerbekken verwacht op
Luiks grootste openluchtrestaurant ‘Les
Epicuriales’.
Dat vindt plaats op
‘Espace Tivoli’, onder de rook van het
stadhuis en het Justitiepaleis, tussen
de Rue Sainte Ursule en Rue de Bex.
Noem het een klein ‘Preuvenemint’ met
15
pagodetenten
waarin
de
restaurateurs het beste van zichzelf
geven. We noteren ‘Bistro N’Home’,
‘Attrap’Sushi’, ‘Le Begonia’, ‘Espace
Leffe’ ‘L’atelier du Gout’, ‘Terra Terrae’,
‘Le bruit qui court’, ‘Le Bar Basque’ en
‘Antich Sapori’. Eregast is Jean-Marc
Notelet, topchef van Le Caïus in Parijs, de kruidendokter in de keuken! Daarnaast
animeren diverse gereputeerde koks uit België en Frankrijk het publiek tijdens de
gastronomische ateliers, beter bekend als ‘ The Battles’, waarbij ze met dezelfde
producten aan de slag gaan en daar hun eigen touch aan geven.
Voor de animatie zorgen Guy
Delville, Michel Delrée, Guy Lemaire
en Eric Boschman.
En als we
schrijven gereputeerde chefs, dan
denken we aan culinair talent dat
eerder in de kookpotten roerde in
Londen, New York of Parijs. Het
publiek mag twee gerechtjes proeven
en zal dan de winnaar aanduiden. Op
vrijdag is er een reuze BBQ. En in ‘
La tente des grands chefs “wordt er
elke avond om 20 uur minimaal een
driegangen menu geserveerd. Hier is
vooraf reserveren via de website een must.
Om de Epicuriales te lanceren wordt er een VIP cocktail en een gastro-networking
avond georganiseerd, onder de noemer ‘Epistart’ om donderdag 12 mei in Hotel
Bocholtz (17u), welke wordt verder gezet om 18 uur op de site van Les Epicuriales zelf.
De inkom tot ‘Les Epicuriales’ is gratis en de gerechtjes betaal je met een eigen munt

‘epi’, een équivalent van 2 euro. Let wel op: zondag vindt voor het eerst de ‘Beerlovers’marathon plaats. Dan zal het stadscentrum autovrij worden gemaakt !
INFO: www.epicuriales.be of via de social media: www.facebook.com/epicuriales. Er is
tevens een app voor smartphone iOS en Android beschikbaar.
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- Restaurant Terra Terrae Jifi Skocek met Jean-Marc Notelet en Julie (foto AMJ)
- Pierre Klein, Robert Olbrecht, Michel P.Cloes Consul Honoraire de France en Antoine
Olbrecht (Foto AMJ)

