
 

 

PERSINFORMATIE 
14 december 2020 

 

 

De nieuwe Bib Gourmands  

van de MICHELIN Gids Belux 2021 

 

 

Michelin kondigt met veel overtuiging zijn Bib Gourmand selectie 2021 voor België en 

Luxemburg aan. De Covid-19 crisis daagt de chefs nu al maandenlang uit en haalt het beste 

in hen naar boven. Deze moeilijke tijden zijn een beproeving waar we alleen samen uitkomen. 

Als MICHELIN Gids vinden we het belangrijk om de restaurants te bekronen die een 

onweerstaanbare verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier aanbieden. 

“Ondanks het moeilijke jaar hebben de inspecteurs een mooie selectie Bib Gourmands 

samengesteld,” vertelt Werner Loens, selectiedirecteur van de MICHELIN Gidsen in de 

Benelux. “We zijn met de nodige empathie tewerk gegaan en hebben rekening gehouden met 

de uiterst ingewikkelde context. Tot onze tevredenheid merken we dat het 

doorzettingsvermogen en vooral het talent van de chefs de bovenhand heeft genomen. Ze 

lieten het kopje niet hangen, integendeel! Ik herhaal het graag: chefs zijn brengers van geluk. 

En die rol zullen ze in 2021 meer dan ooit vervullen.” 

Smulpapen vinden ongetwijfeld hun geluk in de Bib Gourmand restaurants die België en 

Luxemburg rijk zijn, waaronder 23 nieuwe adressen. Dit jaar telt Wallonië opnieuw het grootste 

aantal nieuwkomers. Eten bij restaurants als La Petite Gayole in Thuillies, L’Incontournable 

in Namen of Chez Louis in Glimes is een garantie op gezelligheid en generositeit. Het is fijn 

om te zien dat er met zaken als La Table de Manon in Grandhan en Masu in Bergen ook Bib 

Gourmands in de gids staan met een meer bewerkte keuken. 

Veelzijdigheid is een troef die de selectie van dit jaar eveneens typeert. Kijk maar naar 

Vlaanderen: Chinees smullen bij Ni Shifu in Antwerpen, genieten van ambiance en 

authentieke gerechten bij De Lieve in Gent of ongedwongen gastronomie bij Gastrobar Hop 

in Leuven? De Bib heeft voor ieder wat wils. En dat geldt evenzeer voor de Brusselaars, die 

bij Le Tournant in Elsene terecht kunnen voor genereuze bistroklassiekers en een eigentijdse 

interpretatie van de Italiaanse keuken ontdekken bij Le Coq en Pâte in Sint-Lambrechts-

Woluwe. 

Het Groothertogdom Luxemburg telt met restaurant Bistronome eveneens een nieuwkomer. 

Chef Hospital maakt de naam van het restaurant helemaal waar met een mix van 

herkenbaarheid, creativiteit en gastronomische interpretaties. 



 

 

 

Ontdek alle nieuwe Bib Gourmand restaurants in België en Luxemburg op:  

België, Nederlandstalig: https://guide.michelin.com/be/nl/articles 

België, Franstalig: https://guide.michelin.com/be/fr/articles 

Luxemburg: https://guide.michelin.com/lu/fr/articles 

 
 

 
 

 
 

 
Perscontact Michelin: 

Ellen Neukermans 

GSM: +32 (0)473 73 42 72 

E-mail: ellen.neukermans@michelin.com 

Renske Turpijn 

GSM : + 33 (0)6 70178109 

E-mail: renske.turpijn@michelin.com 
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Over de Michelin Groep 

Michelin ziet het als haar missie om op een duurzame manier bij te dragen aan de mobiliteit van haar klanten. Als 

leider in de mobiliteitssector, ontwerpt, produceert en verspreidt Michelin banden die optimaal aansluiten bij hun 

behoeften en toepassingen, evenals diensten en oplossingen die de effectiviteit van mobiliteit verbeteren. Michelin 

heeft tevens een aanbod om klanten tijdens hun reizen unieke momenten te laten beleven. Daarnaast ontwikkelt 

Michelin hightechmaterialen voor de mobiliteitsindustrie. Michelin, met hoofdkantoor in Clermont-Ferrand 

(Frankrijk), is aanwezig in 170 landen, biedt wereldwijd werk aan meer dan 125.000 mensen en beschikt over 67 

bandenfabrieken die samen ongeveer 190 miljoen banden geproduceerd heben in 2018. (www.michelin.com) 
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