Datum van schrijven: 5 oktober 2016

***Persbericht***
Culinair festival Fête de la Cuisine op St. Maarten van 6-13 november 2016
Van 6 t/m 13 november 2016 wordt voor de 10de keer het culinaire festival Fête de la Cuisine
georganiseerd op het Caribische eiland St. Maarten. Het festival staat bol van gastronomische
activiteiten: er zijn namelijk 4 Nederlandse Michelinchefs aanwezig die de bezoekers kennis laten
maken met de culinaire rijkdom van het eiland. Naast een gastronomische belevenis is het evenement
bedoeld om de bezoekers kennis te laten maken met het eiland St. Maarten.
Deelnemende Michelinchefs
Net als de eerdere edities van het festival zullen er 4 Michelinchefs aanwezig zijn bij het evenement. Dit
jaar zijn dat:
- Sander Spruijt van Restaurant De Burgemeester (www.deburgemeester.nl): * Michelin, 17/20
GaultMillau;
- Wilco Berends van Restaurant De Nederlanden (www.nederlanden.nl): * Michelin, 17/20
GaultMillau;
- Alain Alders van Restaurant De Vrienden van Jacob (www.devriendenvanjacob.nl): * Michelin,
16/20 GaultMillau;
- Raymond Reeb van Restaurant Tante Kee (www.tantekee.nl): 13/20 GaultMillau.
Programma Fête de la Cuisine 2016
Gedurende de hele week zijn er gastronomische activiteiten zoals diners (3- en 5-gangen met
bijpassende wijnen), een wijn- en amuseproeverij, een cocktail- en champagneparty en een BBQbeachparty. Deze worden door de Michelinchefs bereid in samenwerking met lokale chefs en
gebruikmakend van ingrediënten van het eiland.
Naast de culinaire belevenissen zijn er diverse activiteiten in het programma opgenomen om
bezoekers kennis te laten maken met het eiland St. Maarten. Denk hierbij aan het bezoeken van Marigot
(de hoofdstad van het Franse deel), het bezoeken van Philipsburg (de hoofdstad van het Nederlandse
deel), een catamarantrip naar Pinel Island en snorkelen bij Creole Rock. 11 november is St. Maartens
nationale feestdag. Deze dag zijn er diverse festiviteiten en vindt de “Taste of St. Maarten” plaats op het
eiland.
Het Caribische eiland St. Maarten
Het half Nederlandse, half Franse eiland St. Maarten staat bekend als het gastronomische mekka van de
Cariben. De bevolking telt meer dan 100 nationaliteiten en zo divers is ook de keuken. In ruim 400
restaurants kan men genieten van de heerlijkste gerechten beïnvloed door smaken uit de hele wereld.
St. Maarten is the place to be voor een uitstekende vakantie. Het eiland telt maar liefst 36
hagelwitte stranden met een azuurblauwe zee waar men naar hartenlust kan ontspannen, zonnebaden,

snorkelen, duiken of zeilen. Maar ook het nachtleven met de vele terrasjes, restaurants, bars, swingende
muziek, casino’s en disco’s biedt genoeg perspectief aan de bezoeker om zich volop te vermaken.
Win een reis naar Fête de la Cuisine 2016!
De organisatie verloot dit jaar 2x een exclusieve reis naar Fête de la Cuisine 2016, inclusief tickets en
accommodatie.
De eerste prijsactie is georganiseerd door IENS (www.iens.nl). Op 18 en 19 september 2016 was
IENS aanwezig bij het culinaire festival ChefsRevolution (www.chefsrevolution.com) in Zwolle. Bezoekers
van het festival konden meedoen aan de Test&Win-actie van IENS om daarmee kans te maken op een
reis naar Fête de la Cuisine 2016. Richard Duizendstra is de gelukkige winnaar van deze prijsactie van
IENS.
De tweede prijsactie vindt plaats in de restaurants van de deelnemende Michelinchefs.
Bezoekers van het restaurant kunnen t/m 15 oktober 2016 een flyer invullen die ze in het restaurant
ontvangen. Hiermee nemen ze deel aan de loterij. De prijsuitreiking van deze actie vindt na 15 oktober
plaats.
Meer informatie
Voor meer informatie en het complete programma van Fête de la Cuisine 2016, zie de website:
www.fetedelacuisine.com. Voor informatie over het eiland zie www.vakantiestmaarten.nl en de reis
naar Fête de la Cuisine 2016 boeken kan via: www.lebeautravel.com/reizen/fete-de-la-cuisine.
***Einde Persbericht***

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Henri Brookson, voorzitter van de Top
Promotion Foundation en organisator van Fête de la Cuisine.
Henri Brookson
E-mailadres: hbrookson@yahoo.com
Telefoonnummer (St. Maarten): +1 721 587 2678
Website: www.fetedelacuisine.com
Afbeeldingen
Foto’s van: de deelnemende chefs, het eiland St. Maarten, eerdere edities van het festival en het logo
van Fête de la Cuisine zijn te downloaden via de volgende WeTransfer-link: https://we.tl/t2ZjI42siF.
Indien dit niet (meer) werkt, stuur dan een bericht naar: nanda.appelman@woordenenbeelden.com.

