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Cooking Days bij Galeria Inno op 25/11 en 02/12

Galeria Inno geeft de Cooking Days wat extra pit met de Cooking Battles!  Deze 
succulente kookwedstrijd met als thema «Feestelijk Rauw» gaat door op 25/11 en 02/12 
in de Galeria Inno’s van Antwerpen, Bascule, Charleroi, Liège, Nieuwstraat en Schoten. En 
de finales spelen zich af onder het alziende oog van een aantal bekende sterrenchefs!

Per Galeria Inno selecteerden we de zestien beste kandidaten die hun deelname alvast 
beloond zien met een Gift Card van € 30.

Kom op zaterdag 25/11 kijken naar de eerste Battles.
In elke Galeria Inno duidt het publiek de acht beste kandidaten aan voor de grote finale.

En beleef op zaterdag 02/12 de grote finale live in elk van de zes Galeria Inno’s.
De uitdaging? Een rauw gerecht op tafel toveren onder de strenge blikken van een grote 
chef, die het beste gerecht uitkiest en de maker ervan beloont met een lunch voor twee 
in zijn restaurant. Galeria Inno schenkt die winnaar dan een Gift Card van maar liefst € 500.

Door Michelin en Gault&Millau bekroonde chefs halen het allerlekkerste uit «Feestelijk 
Rauw»!

Als kers op de taart onthult een van onze sterrenchefs alle geheimen van een rauwe 
creatie van eigen hand. Kom zeker op tijd, want deze unieke kookles start om 15u stipt!

In de Galeria Inno van de Nieuwstraat kunt u de kookkunsten bewonderen van Lionel 
Rigolet (« Comme chez soi »), in Charleroi die van Philippe Meyers (Restaurant « Philippe 
Meyers), te Liège Pierre Résimont (« L’eau vive »), aan de Bascule Nathalie Bruart (culinair 
journaliste Femmes d’Aujourd’hui), te Antwerpen Vicki Geunes (‘t Zilte) en in Schoten Bert 
Meewis (« Slagmolen »).
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Wedden dat u buitengaat met sterretjes in de ogen, smaakpapillen die op scherp staan 
en een megaportie receptideeën? Om rauw te verslinden natuurlijk …

Al wat u nu nog moet doen, is de Galeria Inno kiezen waar u zaterdag 2 december komt 
genieten van deze uitzonderlijke culinaire ervaring. Tot dan!
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