
Op zaterdag 13 mei slijpen 16 geselecteerde 
deelnemers hun messen voor een Cooking Battle 
met als thema “RAUW, hartig of zoet” bij 
Galeria Inno Nieuwstraat. Elke deelnemer ontvangt 
een Gift Card van € 50.

Op zaterdag 20 mei zal sterrenchef Pierre Résimont 
van l’Eau Vive een winnaar selecteren uit 
de 8 deelnemers. Hij zal heel de namiddag in 
Galeria Inno Nieuwstraat aanwezig zijn. 
Om 16u overhandigt hij een Gift Card van € 1.000 
aan de winnaar.  

Cooking Battle 
      in de Nieuwstraat 

Workshops Geniet van de workshops 
“RAUW, hartig of zoet” van 11u tot 18u

Cooking days
Dankzij uw Galeria Inno Advantage-kaart krijgt u 

dubbele Loyalty-punten van 13/05 tot 20/05 in de Home-afdeling van 
Galeria Inno Antwerpen, Bascule, Charleroi, Liège, Nieuwstraat en Schoten.

13/05 Charleroi
20/05 Schoten

KOUDE SOEPen
13/05 Schoten
20/05 Bascule

VOORGEREC
HTEN Desserts  

13/05 Bascule
20/05 Charleroi

sorbets  
13/05 Liège
20/05 Antwerpen

Desserts Desserts 
HOOFDGERECHTEN

13/05 Antwerpen
20/05 Liège

Blogsters Ontmoet bekende food blogsters 
van 12u tot 16u

in Antwerpen op 13 mei - HapjesPrincess
Julie Van Weehaege komt haar geheimen en lekkernijen 
uit de rauwe keuken delen.

in Schoten op 20 mei - Cookameal 
Amylia De Schepper van de blog “Cookameal” heeft een 
passie voor de smaakvolle keuken. Zij zal u tonen hoe u 
lekkere gerechten maakt zonder gasvuur of oven !

in de Nieuwstraat op 13 mei & in Charleroi op 20 mei 
FouettMagic 
Megann is een levensgenieter die van lekker eten houdt. 
Zij neemt u mee in de wondere wereld van het rauwe koken 
en leert u tal van tips en tricks.

in de Bascule op 20 mei - La cuisine c’est simple
Myriam komt demonstreren hoe u in alle eenvoud iets lekkers 
op tafel tovert, zonder moeite en zonder bakken of koken.

in Liège op 13 mei - Leslie en Cuisine 
Blogster Leslie van “Leslie en cuisine” nam deel aan het 
tweede seizoen van Objectif Top Chef. Zij onthult de geheimen 
van de rauwe keuken en deelt haar favoriete gerechten. 

 zal sterrenchef Pierre Résimont 
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isPierre Résimont, l’Eau Vive
Ontmoet hem  op 20 mei van 13u tot 16u

Cooking Battle 
      in de Nieuwstraat 


