Bourgondisch ’s-Hertogenbosch pakt door op culinaire oorsprong
Bourgondisch seizoen van start met nieuwe programmering
Bourgondisch ’s-Hertogenbosch pakt tijdens de 31e editie door op de oorsprong van ‘hét culinaire
evenement van de Brabantse hoofdstad’, namelijk de culinaire basis en het etaleren van de
Bourgondische heerlijkheden. Méér foodbeleving, méér restaurateurs en wederom een
aantrekkelijk workshopprogramma. Het evenement vindt plaats in het tweede weekend van
september.
Nieuwe entree op Foodplein met workshops
De gast van Bourgondisch ’s-Hertogenbosch wacht dit jaar een bruisende entree op een gezellig
foodplein. Op dit foodplein kunnen gasten een kijkje nemen bij de levendige bereiding van gerechten
in het workshoppaviljoen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf actief deel te nemen aan het
workshopprogramma door online in te schrijven. Nieuw is dit jaar ook de presentatie van diverse
foodshops op het Foodplein waar volop kan worden geproefd en waar Bourgondische lekkernijen
zoals kaas en gezonde hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn voor thuis.
Nieuwe indeling centraal terrein
Het middenterrein krijgt dit jaar een nieuwe indeling en is in zijn geheel toegankelijk voor alle
bezoekers op de begane grond. Het podium in het midden van het terrein maakt plaats voor twee
restaurants die op deze plek zullen gaan zorgen voor live cooking. De organisatie kiest hierbij
prominent voor de culinaire basis van het evenement. In plaats van één podium in het midden van
het terrein, zijn er dit jaar twee podia aan beide zijden van het terrein: aan de zijde van het
Wereldterras en aan de zijde van het Foodplein. Daarnaast is er op hoogte een podium gecreëerd
met ruimte voor de klanken van een DJ.
Nieuwe deelnemers
Op het middenterrein verwelkomen wij de nieuwe deelnemers ’t Misverstant en Taste bij Dirk.
Restaurant Versus en Vrielink Bar & Kitchen verhuizen van het Wereldterras naar het Middenterrein
en nieuw op het Wereldterras zijn de MuseumBrasserie en Wijn Bij Stijn.
Starter- en Stayer Award
Op 12 juni worden tijdens de Voorproefavond de Starter- en de Stayer Awards uitgereikt. Om in
aanmerking te komen voor deze Awards, moeten starters maximaal twee jaar actief zijn en Stayers
minimaal vijf jaar. Winnaars mogen zichzelf een jaar lang met deze titel profileren. Genomineerden
worden op 8 juni bekend gemaakt.
Meer informatie:
Bourgondisch ’s-Hertogenbosch donderdag 7 september (besloten Relatieavond)
Vrijdag 8 tot en met zondag 10 september 2017 is de toegang gratis. Gerritjes € 1,30.
Workshops vr, za, zo: € 24,50 per persoon. Culinaire Cadeaubon € 26,00 euro (20 Gerritjes) in
5 stappen online te bestellen. Meer informatie en tickets: www.bourgondisch-sh.nl.
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Persinformatie en beeldmateriaal: http://www.bourgondisch-sh.nl/praktisch/pers
Postadres:
Bourgondisch ’s-Hertogenbosch
Postbus 1032, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch
Openingstijden:
Donderdag 7 september 17.30 - 01.00 uur (relatieavond/besloten)
Vrijdag 8 september 16.00 - 01.00 uur
Zaterdag 9 september 14.00 - 01.00 uur
Zondag 10 september 14.00 - 23.00 uur
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