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Jong Keukengeweld en Flanders Kitchen Rebels 2019 - 2020 
Engagementsverklaring 

 

1. Organisatie 
 

1.1. Dit document is de engagementsverklaring van kandidaten voor Jong Keukengeweld en 
Flanders Kitchen Rebels, editie 2019-2020. Bij de kandidaatstelling geven chefs aan de 
engagementsverklaring gelezen en goedgekeurd te hebben. Akkoord gaan met onderstaande 
artikelen impliceert geen automatische opname in het collectief Jong Keukengeweld en 
Flanders Kitchen Rebels, editie 2019-2020.  

 
1.2. Jong Keukengeweld en Flanders Kitchen Rebels zijn initiatieven van Toerisme Vlaanderen, een 

intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Overheid met rechtspersoonlijkheid, met 
maatschappelijke zetel te Grasmarkt 61, 1000 Brussel. Meer informatie over Toerisme 
Vlaanderen en haar werking is terug te vinden op de website www.toerismevlaanderen.be.  

 
1.3.  Jong Keukengeweld is onderdeel van de culinaire strategie van Toerisme Vlaanderen. Het doel 

is om Vlaanderen op de gastronomische wereldkaart te zetten tegen 2020. Meer informatie 
over het DNA van Jong Keukengeweld is terug te vinden in bijlage 1. Jong Keukengeweld focust 
op Vlaamse jongeren van 18 tot en met 30 jaar. Flanders Kitchen Rebels is de buitenlandse 
vertaalslag waarmee de culinaire positie van Vlaanderen internationaal versterkt wordt. 
Kandidaten gaan via deze engagementsverklaring akkoord met de voorwaarden in dit 
document bepaald.   

 
1.4. Toerisme Vlaanderen engageert zich om de chef en zijn restaurant in de spotlights te zetten 

via de campagnes Jong Keukengeweld en Flanders Kitchen Rebels, editie 2019-2020. Dit 
gebeurt o.a. door actieve nationale en internationale perswerking, promotie via de Facebook- 
en Instagramaccounts van Jong Keukengeweld en Toerisme Vlaanderen, via 
www.jongkeukengeweld.be en door middel van het opzetten van jongerenacties. Daarnaast 
krijgt de chef eveneens een portretfoto en beelden van een van de gerechten. Verder reikt 
Toerisme Vlaanderen ook internationale opportuniteiten aan. De (internationale) 
persresultaten worden steeds bezorgd aan de betreffende chefs. 

 
2. Selectievoorwaarden 

 
2.1. Algemene criteria  

 
(a) Vakman1 
 

- De kandidaat moet chef zijn in een restaurant gelegen in Vlaanderen of Brussel. 
- De kandidaat is op 1 oktober 2019 minstens 18 jaar oud en niet ouder dan 35 jaar.  
- Hij is chef in de keuken. Souschefs, sommeliers en overig zaal- of keukenpersoneel 

worden niet in beraad genomen. Het is niet vereist om zaakvoerder of aandeelhouder 

                                              

1 Het gebruik van de term ‘vakman’ en het woord ‘chef’ (in mannelijke vorm) in deze engagementsverklaring 
betekent uiteraard niet dat enkel mannelijke chefs zich kandidaat kunnen stellen. Het talent van de chefs is 
belangrijker dan hun geslacht, gender, afkomst, geaardheid, handicap of chronische ziekte. 

http://www.toerismevlaanderen.be/
http://www.jongkeukengeweld.be/
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van het restaurant te zijn.  
- De kandidaat is  voorafgaand het moment van kandidaatstelling minstens zes 

maanden werkzaam als chef in het restaurant waarmee hij zich kandidaat stelt.  
 

(b) Lekker lokaal 
 

- De chef werkt met lokale producten. De focus ligt op het werken met een zo kort 
mogelijke keten. 

- Hij werkt op een duurzame manier en denkt aan ecologische gevolgen op lange 
termijn.  

 
(c) No nonsense 

 
- De keuken van de kandidaat wordt getypeerd door kwalitatieve rebelsheid en een no 

nonsense attitude. De chef kookt op hoog niveau en behoudt dit niveau altijd en in 
alle omstandigheden.  

- Hij heeft respect voor de leermeesters zonder de eigen stijl uit het oog te verliezen. 
 

2.2.  Kandidaatstelling 
 
Chefs kunnen zich voor Jong Keukengeweld en Flanders Kitchen Rebels 2019 - 2020 kandidaat 
stellen van 1 tot en met 20 april 2019. Dit gebeurt enkel en alleen via het webformulier op 
www.toerismevlaanderen.be/versvleesjkg2019, met bijgevoegd het recente curriculum vitae 
van de kandidaat en zijn uitdrukkelijke goedkeuring met de engagementsverklaring. 
 

3. Selectieprocedure 
 

3.1. De selectie gebeurt door een professionele vakjury onder leiding van Femke Vandevelde in 
samenspraak met Toerisme Vlaanderen. 
 

3.2. De selectie gebeurt op basis van de aangeleverde curriculum vitae en van anonieme bezoeken 
door een van de leden van de vakjury. Het staat kandidaten vrij om via 
jongkeukengeweld@toerismevlaanderen.be contact op te nemen met Toerisme Vlaanderen 
voor feedback. 
 

3.3. Kandidaten worden opgenomen in de selectie, geweigerd wegens niet voldaan aan de 
vooropgestelde voorwaarden of opgenomen als ‘poulain’. Een poulain van Jong Keukengeweld 
kan deelnemen aan de inspiratiedagen van Jong Keukengeweld. De status van ‘poulain’ is geen 
directe opstap naar het collectief van Jong Keukengeweld in het daaropvolgende jaar. Enkel 
chefs die geselecteerd zijn voor het collectief van Jong Keukengeweld worden bekendgemaakt. 
De namen van geweigerde kandidaten of poulains worden enkel voor intern gebruik opgelijst. 
 

3.4. Kandidaten worden ten laatste 31 juli 2019 op de hoogte gebracht van het resultaat van hun 
kandidatuur. Elke kandidaat wordt per e-mail en per post op de hoogte gebracht. De 
geselecteerde kandidaten mogen hun selectie niet eerder bekendmaken dan de bekendmaking 
door Toerisme Vlaanderen zelf, voorzien op 9 september 2019. Een eerdere bekendmaking door 
een geselecteerde kandidaat kan leiden tot de verwijdering van deze chef uit de selectie. 

 
4. Jong Keukengeweld 

mailto:jongkeukengeweld@toerismevlaanderen.be
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De campagne Jong Keukengeweld loopt van 9 september 2019 tot bekendmaking van de nieuwe selectie 
in september 2020. De campagne bestaat uit verschillende inspiratiesessies, twee jongerenacties en 
evenementen.  

4.1. Inspiratiesessies 
 

4.1.1. Inspiratiesessies worden in naam van Toerisme Vlaanderen georganiseerd door een 
partner. De inspiratiesessies worden georganiseerd door en voor chefs met het oog 
op het uitwisselen van kennis over lokale producten. Deze inspiratiesessies worden 
minstens vier keer jaar georganiseerd. 
 

4.1.2. Alle chefs uit het collectief Jong Keukengeweld krijgen de kans om samen met 
Toerisme Vlaanderen een inspiratiesessie te organiseren voor het collectief van 
Jong Keukengeweld.  
 

4.1.3. De deelnemende chefs nemen deel aan minstens één van de inspiratiedagen van 
Jong Keukengeweld. Een inspiratiesessies bestaat uit enerzijds een uiteenzetting 
van een lokale producent uit Vlaanderen of Brussel en eventueel een locatiebezoek. 
Anderzijds wordt er voldoende ruimte voorzien om deelnemende chefs culinaire 
creaties te laten ontwerpen. 
 

4.2. De jongerenacties 
 

4.2.1. Bij de jongerenacties koken chefs van Jong Keukengeweld voor jongeren. Ze bieden 
hen de kans om aan een verlaagd tarief kennis te maken met de gastronomie van 
Vlaanderen. 
 

4.2.2. Het restaurant waarmee de chef zich inschrijft, neemt verplicht deel aan de 
jongerenacties. De restaurants van de deelnemende chefs bieden minstens een 
driegangenmenu (ook een vegetarisch alternatief) aan met bijpassende 
wijnen/bieren/non-alcoholisch alternatieven en water aan voor 49 euro (inclusief 
btw). Restaurants met een Michelinster en/of een quotering in Gault&Millau vanaf 
15/20 kunnen dit aanbieden voor 59 euro (inclusief btw). Het restaurant beslist zelf 
om eventueel voor dit bedrag ook (een) extraatje(s) zoals een aperitief aan te 
bieden. 

4.2.3. De chefs vermelden duidelijk op de restaurantwebsite het menu van Jong 
Keukengeweld, de prijs voor dit menu en ook de voordelen ten opzichte van een 
standaardmenu voor lunch of diner. 
 

4.2.4. De jongerenacties lopen twee keer per jaar: van 1 oktober tot en met 31 oktober 
2019 en van 1 tot en met 31 maart 2020.  

 
4.2.5. Consumenten reserveren enkel via een centraal boekingssysteem opgezet door een 

derde partij hiervoor aangesteld door Toerisme Vlaanderen in de maand 
voorafgaand aan de jongerenactie. Telefonische reservaties die het centraal 
boekingssysteem omzeilen zijn dus verboden. Het restaurant is op geen enkel 
moment verplicht om (permanent) klant te worden bij deze derde partij die het  
boekingssysteem verzorgt. Het boekingssysteem is louter bedoeld als 
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ondersteuning van de jongerenactie.  
 

4.2.6. Het restaurant mag geen Jong Keukengeweldmenu aanbieden buiten de 
actiemaanden in maart en oktober.  
 

4.2.7. De restaurants stellen voor de editie 2019 - 2020 elk vier gratis jongerenmenu’s (2 x 
2 personen) ter beschikking aan Toerisme Vlaanderen om promotie te voeren.  

 
4.2.8. Toerisme Vlaanderen verwacht maximale medewerking en gastvrijheid bij het 

beschikbaar stellen van de couverts. Tijdens de week wordt er verwacht om 
minstens 30% van de couverts in het restaurant beschikbaar te stellen, gefocust 
voornamelijk op avondservices. Voor de services in het weekend worden er 
minstens 20% van de couverts beschikbaar gesteld. De ervaring van de consument 
primeert. De jongere dient een volwaardige restaurantervaring  zoals een reguliere 
klant. 

 
4.3.  Evenementen 

 
4.3.1. Kick-off: op 9 september 2019 wordt de selectie bekendgemaakt  aan de sector, pers 

en partners van Toerisme Vlaanderen. De geselecteerde chef en zijn partner 
verbinden zich om hierop aanwezig te zijn. 
 

4.3.2. In het kader van Jong Keukengeweld reikt Toerisme Vlaanderen vrijblijvend 
opportuniteiten aan van partners. 
 

4.3.3. De chef draagt op evenementen van Jong Keukengeweld of Toerisme Vlaanderen 
steeds de chefsvest van Jong Keukengeweld.  

 
4.4. De restaurants maken duidelijk dat ze deel uit maken van het collectief Jong Keukengeweld 

door het bevestigen van de sticker of restaurantplaatje op een duidelijk zichtbare plaats in het 
restaurant. Daarnaast vermelden de restaurants en chefs dit ook duidelijk op hun eigen 
kanalen zoals  de website, sociale mediakanalen, nieuwsbrief, …, via het gebruik van 
#jongkeukengeweld en vermelden de actie en het menu duidelijk op hun eigen website. De 
chefs vermelden Jong Keukengeweld waar mogelijk in contacten met de sector en pers. 
 

5.  Flanders Kitchen Rebels 

Onder de noemer Flanders Kitchen Rebels wordt het collectief van Jong Keukengeweld in het buitenland 
gepromoot. In samenwerking met de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen en eventuele partners 
worden opportuniteiten in het buitenland aangereikt ter promotie en versterking van de culinaire positie 
van Vlaanderen.  

5.1. Internationale promotie in het buitenland 
 

5.1.1. De chefs van de Flanders Kitchen Rebels zijn ambassadeur voor de bestemming 
Vlaanderen en van de Vlaamse gastronomie. Ze dragen het DNA van Jong 
Keukengeweld uit (bijlage 1) en verwerken dit in hun creaties.  
 

5.1.2. Toerisme Vlaanderen verwacht dat de chef de organisatie spontaan op de hoogte 
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brengt van eigen culinaire missies of culinaire evenementen in het buitenland. Deze 
informatie wordt gedeeld met de kantoren van Toerisme Vlaanderen wereldwijd.  
 

5.2. Internationale promotie in het binnenland 
 
Binnen haar generieke promotiewerking brengt Toerisme Vlaanderen belangrijke (culinaire) 
perscontacten of culinaire invloedrijke personen (Culinary Important People, CIP) naar 
Vlaanderen. In samenwerking met  internationale medewerkers en het hoofdkantoor worden 
deze zorgvuldig geselecteerd. Bij het aanbrengen van pers maakt Toerisme Vlaanderen een 
onderscheid tussen reguliere pers en gespecialiseerde culinaire pers of invloedrijke personen 
(CIP). 

 
5.2.1. Reguliere pers 

 
De chefs bieden aan deze contacten een driegangenmenu aan de prijzen van de 
Jong Keukengeweldjongerenactie. Dit betekent 49 euro voor een driegangenmenu 
inclusief wijn, water of bier (inclusief btw). In het geval van restaurant met een 
Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20 is dit 59 euro (inclusief btw). Dit 
gebeurt steeds op factuur. De juiste facturatiegegevens worden bij het reserveren 
aangeleverd door Toerisme Vlaanderen.  
 

5.2.2. Culinaire pers of CIP 
 
In het geval van gespecialiseerde culinaire pers of invloedrijke personen rekent 
Toerisme Vlaanderen op het restaurant om een lunch of diner kosteloos aan te 
bieden. De concrete invulling gebeurt steeds in overleg met de chef/ restaurant en 
Toerisme Vlaanderen. Dit gaat over maximaal vijf personen per jaar, tenzij expliciet 
anders overeengekomen.   

6 Evaluatie 
 

De chefs leveren hun medewerking  bij de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie door Toerisme 

Vlaanderen. 

7 Vergoedingen 
 

7.1. Voor evenementen en acties in het binnenland 
 

7.1.1. Voor evenementen georganiseerd door Toerisme Vlaanderen in het kader van Jong 
Keukengeweld wordt enkel de foodcost vergoed. Persoonlijke fee of andere kosten 
worden niet uitbetaald. De chef is vrij om in te gaan op opportuniteiten 
voorgesteld door Toerisme Vlaanderen. Na toezegging wordt verwacht dat de chef 
de opdracht volledig tot een goed einde brengt. 
 

7.1.2. De totale foodcost wordt op voorhand meegedeeld aan Toerisme Vlaanderen voor 
het opmaken van een inkoopordernummer.  

 
7.1.3. Facturen wordt in .pdf per e-mail gestuurd naar 

postkamerfacturatie@fb.vlaanderen.be en 
sofie.vandenbossche@toerismevlaanderen.be.  Facturen bevatten steeds het btw-

mailto:postkamerfacturatie@fb.vlaanderen.be
mailto:sofie.vandenbossche@toerismevlaanderen.be
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nummer van Toerisme Vlaanderen (BE 0225 944 375) en het inkoopordernummer. 
Facturen worden geadresseerd als volgt:  

 
Toerisme Vlaanderen 
T.a.v. Sofie Van Den Bossche 
Postkamerfacturatie  
Ellipsgebouw 
Koning Albert II-laan 35, bus 60 
1030 Brussel 
 

7.2. Voor evenementen en acties in het buitenland 
 

7.2.1. Voor evenementen en (culinaire) missies georganiseerd door Toerisme Vlaanderen 
worden geen persoonlijke fees betaald.  

7.2.2. De chef is vrij om in te gaan op opportuniteiten voorgesteld door Toerisme 
Vlaanderen. Na toezegging wordt verwacht dat de chef de opdracht volledig tot 
een goed einde brengt. 
 

7.2.3. Transport, maaltijden en accommodatie worden door Toerisme Vlaanderen 
verzorgd.  

 
7.2.4. Toerisme Vlaanderen zorgt voor de organisatie en promotie van de evenementen 

en (culinaire) missies. Eventuele extra materialen nodig voor de goede uitvoering 
van de chef  worden  voorzien door Toerisme Vlaanderen. De chef staat als 
ambassadeur ter beschikking van Toerisme Vlaanderen. Het gebruik van beelden is 
in overleg aangezien eventuele copyrights in het bezit blijven van Toerisme 
Vlaanderen. Foodcost in het kader van deze missies en evenementen mogen 
worden gefactureerd. De totale kost wordt op voorhand meegedeeld aan Toerisme 
Vlaanderen voor het opmaken van een inkoopordernummer. De facturatiegegevens 
worden doorgegeven aan de chef per missie of event. De chef wordt steeds 
begeleid door een vertegenwoordig(st)er van Toerisme Vlaanderen. De chef kan 
gevraagd worden om een demonstratie te doen, deel te nemen aan fotoshoots of 
opnames, een presentatie of interviews te geven, … 

 

8 Persoonsgegevens 
 

Toerisme Vlaanderen verklaart de verkregen gegevens te behandelen en te verwerken conform de 
voorschriften van de Belgische regelgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
9 Aansprakelijkheid 

 
9.1. Toerisme Vlaanderen is niet aansprakelijk voor om het even welke schade, direct of indirect, 

van de deelnemer of om het even welke derde, waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
alle mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen, etc., die voortvloeit uit de 
kandidaatstelling of, bij selectie, uit de deelname van de geselecteerde deelnemer aan het 
collectief Jong Keukengeweld en de bijhorende acties en evenementen in binnen- en 
buitenland. Bovendien vrijwaart de deelnemer Toerisme Vlaanderen voor vorderingen van 
derden in dit verband. 
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9.2. Toerisme Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele druk-, spel-, zet- of andere fouten 
alsook technische problemen of incidenten die het verloop van de selectieprocedure kunnen 
verstoren bij de deelnemer, Toerisme Vlaanderen of een derde. 
 

9.3. Indien Toerisme Vlaanderen zou beslissen, ongeacht de oorzaak, de selectieprocedure uit te 
stellen, in te korten of in te trekken, de voorwaarden (inclusief de prijs) te wijzigen of de 
selectieprocedure aan te passen, kan Toerisme Vlaanderen hiervoor op geen enkele wijze 
aansprakelijk gesteld worden. Toerisme Vlaanderen informeert de chefs in het collectief van 
wijzigingen tijdens de campagne Jong Keukengeweld en Flanders Kitchen Rebels 2019 – 2020. 
Het staat de kandidaat vrij om de kandidatuur in te trekken. Dit moet minstens vier (4) 
weken voor de aanvang van de campagne bekend gemaakt worden aan Toerisme Vlaanderen 
via e-mail aan jongkeukengeweld@toerismevlaanderen.be.  

 
10 Algemene bepalingen 

 
10.1. Door aan deze selectieprocedure deel te nemen, aanvaardt de deelnemer deze 

engagementsverklaring volledig en onvoorwaardelijk, evenals elke beslissing die Toerisme 
Vlaanderen in verband met de selectieprocedure zal treffen. Er is geen enkel verhaal mogelijk 
tegen de beslissingen van Toerisme Vlaanderen. De engagementsverklaring vormt een 
bindende overeenkomst tussen de deelnemer en Toerisme Vlaanderen. Akkoord gaan met de 
engagementsverklaring betekent evenwel niet dat de kandidaat automatisch wordt 
opgenomen in de selectie. De engagementsverklaring kan online geraadpleegd worden via de 
website www.toerismevlaanderen.be en kan desgewenst afgeprint worden. 
 

10.2. Toerisme Vlaanderen houdt toezicht op het correcte verloop van de selectieprocedure 
waarvan de uitslag bindend en onherroepelijk is. 
 

10.3. Toerisme Vlaanderen verstrekt spontaan en op vraag informatie over het opzet en de 
selectieprocedure. Er wordt geen informatie verstrekt over kandidaten of voorgedragen 
kandidaten of het advies van de jury aan wie niet rechtstreeks bij de procedure betrokken is. 
Kandidaten en wie een kandidaat heeft voorgedragen, ontvangen enkel informatie over hun 
kandidatuur, niet over andere kandidaten. 

 
10.4. Iedere deelnemer verleent verder zijn onvoorwaardelijk toestemming aan Toerisme 

Vlaanderen tot publicatie van zijn opgevraagde persoonsgegevens, alsook zijn identificatie als 
deelnemer aan de selectieprocedure, en verzaakt aan alle rechten op dat gebied.  

 
10.5. Toerisme Vlaanderen behoudt te allen tijde het recht om naar eigen goeddunken en zonder 

voorafgaande of nadere kennisgeving het recht voor om in geval van misbruiken, misleiding, 
bedrog, alsook ongepast, illegaal of immoreel gedrag, of niet aan de engagementsverklaring 
voldaan wordt, (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer en onmiddellijk van deelname aan 
de selectieprocedure uit te sluiten of (b) de selectieprocedure uit te stellen, in te korten of in 
te trekken, of engagementsverklaring (inclusief de prijs) te wijzigen of de selectieformule aan 
te passen. Het is steeds de meest recente versie van de engagementsverklaring die van 
toepassing is. 

 
10.6. Indien, na selectie voor de collectieven Jong Keukengeweld en Flanders Kitchen Rebels,  

Toerisme Vlaanderen meent dat zowel de geselecteerde chef als restaurant niet meer voldoen 
aan de vooropgestelde engagementsverklaring, behoudt de organisatie het recht om chef en 

mailto:jongkeukengeweld@toerismevlaanderen.be
http://www.toerismevlaanderen.be/
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restaurant uit de selectie te verwijderen. De geselecteerde chef en het restaurant zijn 
onlosmakelijk verbonden. Indien het chef vertrekt bij het restaurant om welke reden ook, 
wordt hij uit de selectie van 2019 – 2020 geschrapt zonder voorafgaande of nadere 
kennisgeving. Dit geldt ook indien het restaurant waar de chef werkzaam is niet deelneemt 
aan de jongerenactie of gesloten is gedurende (een van) de jongerenactie(s).  

 
10.7. Voor zaken waarin deze engagementsverklaring niet voorziet, mag Toerisme Vlaanderen de 

nodige maatregelen nemen teneinde de selectieprocedure goed te laten verlopen. 
 
10.8. De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan hun 

deelname. Toerisme Vlaanderen staat geenszins in voor kosten gemaakt door de deelnemer in 
het kader van de deelname aan deze selectieprocedure. 

 
10.9. De selectieprocedure en deze engagementsverklaring zijn onderworpen aan het Belgisch 

recht. De rechtbanken van Brussel (Nederlandstalige kamers) zijn als enige bevoegd voor alle 
geschillen die zich hieromtrent zouden kunnen voordoen. 
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BIJLAGE 1 – DNA JONG KEUKENGEWELD – FLANDERS KITCHEN 

REBELS 
 

Jongeren koken voor jongeren: dat is Jong Keukengeweld, een initiatief van Toerisme Vlaanderen en 
ondersteund door haar (toeristische) partners zoals Horeca Vorming Vlaanderen, Horeca Vlaanderen, de 
toeristische diensten van de provincies en kunststeden. 57 Vlaamse topchefs, jonger dan 35 jaar, delen 
hun culinair vakmanschap én hun onstuimige liefde voor Vlaamse gastronomie en lokale producten … met 
jongeren van 18 tot en met 30 jaar. 
 
Hoe ze dat doen? Door voor perfectie te gaan zonder gepolijst te zijn. Door elkaar te inspireren en uit te 
dagen. Door ongeacht de omstandigheden – ondergronds, in de lucht, op het strand, in toprestaurants en 
over de hele wereld – de lekkerste gerechten te bereiden. Door terug naar hun roots te gaan: van farm to 
fork. Dat is wat ze voor ogen hebben, dat is wat Jong Keukengeweld-chefs doen. Gedaan met stijf gedoe. 
Topgastronomie – Vlaamse gastronomie, dus – draait vooral om smaken, proeven, zintuigen prikkelen en 
durven. 
 
Het DNA van een Jong Keukengeweld-chef: 
 

- Chef (zaakvoerder zijn hoeft niet) 
- M, V, X 
- Tot en met 35 jaar 
- Vlaanderen en Brussel 
- Rebels, imperfecte perfectie 
- Duurzaamheid, ecologisch verantwoord 

o Vlaamse gastronomie, lokale terroir met oog op lange termijn 
- Inspirerend naar ander jong talent, innovatie 
- Ruw en onversneden, compromisloos (met respect voor het team en zijn/haar leermeesters) 
- Kwaliteit en hoog niveau. De chef behaalt dit niveau altijd en overal, in alle omstandigheden.  

 
 


