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Topchefs zetten Kruisem op de gastronomische kaart
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“Kruisem telt veel kwaliteitsvolle restaurants, waarvan er drie opnieuw een hoge waardering krijgen in de nieuwe Gault&Millau
en Michelingids. En daar zijn wij als gemeentebestuur natuurlijk heel trots op”, benadrukt burgemeester Joop Verzele (CD&V).
Het gastronomische visitekaartje van de gemeente is uiteraard het Hof van Cleve van Peter Goossens in de Riemegangstraat in
Kruishoutem. Zijn restaurant scoort opnieuw 19,5 op 20 en vijf koksmutsen in Gault&Millau en ook met zijn drie Michelinsterren blijft hij
aan de top van de Belgische gastronomie.

Het restaurant Benoit & Bernard Dewitte in de Beertegemstraat in de Zingemse deelgemeente Ouwegem heeft een score van 16 op 20
en drie koksmutsen in Gault&Millau en behoudt zijn ster in de Michelingids.

Het restaurant Vinto van chef Karel van Oyen en sommelier Pieter Fraeyman in de Hoogstraat in Kruishoutem ten slotte krijgt van
Gault&Millau een score van 15 op 20 en drie koksmutsen.

Onbetaalbare promotie

“Logisch toch dat we waardering hebben voor de prachtige scores die onze Kruisemse topchefs behalen”, benadrukt burgemeester
Verzele. “Bovendien bezorgen ze onze gemeente onbetaalbare promotie. Peter Goossens is met zijn Hof van Cleve de enige Belg met
drie Michelinsterren en dat zet Kruisem zelfs tot buiten de landsgrenzen op de gastronomische kaart. Onze waardering geldt uiteraard
ook voor de restaurants Benoit & Bernard Dewitte en Vinto, die eveneens een meerwaarde voor Kruisem betekenen.”

“Ik vind het heel leuk om verschillende kwaliteitsvolle restaurants in de gemeente hebben”, zegt Peter Goossens. “In de gastronomie is
het belangrijk om niet na te apen, maar om daarentegen een eigen stijl aan te houden. Dat is met de collega's zeker het geval.”

Met de glimlach van tafel

Chef Benoit Dewitte haakt in: “Het motiveert altijd als je in de gemeente een topchef hebt als Peter Goossens. Koken is een passie en
dan komen de waarderingen in de restaurantgidsen wel”.

“Ook in onze keuken koesteren we uiteraard heel veel respect voor Peter Goossens, naar wie we ook opkijken”, benadrukt chef Karel
van Oyen van restaurant Vinto. “Natuurlijk zou het fantastisch zijn om ook een Michelinster te behalen, maar dat is niet onze focus. We
proberen elke dag het beste van onszelf te geven en te zorgen dat de klant tevreden en met de glimlach van tafel gaat.” (pdv)
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