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De zomer begint lekker
in Knokke-Heist
In de mondaine badstad aan de Belgische Kust vindt op
vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 de eerste
editie plaats van Mise en Plage. Het belooft een evenement
te worden om duimen en vingers bij af te likken.

Wat 3-daags culinair tasting event met topchefs

uit Knokke-Heist en de Zwinstreek, bekroond met
Michelinsterren en hoge noteringen in de Gault&Millau.

Waar In een luxetent op het strand voor
het Casino van Knokke-Heist.

Programma
Twee Formules

Chef’s Kitchen (open à la carte formule, doorlopend
tussen 12 en 21 uur; online reservatie aangeraden)
en Chef’s Table (VIP-formule met een lunch-service
tussen 12 en 15 uur en een diner-service tussen
18 en 21 uur; online reservatie verplicht).
Tussen 15.30 en 17.30 uur worden masterclasses,
winetastings en workshops (ook voor kinderen!)
georganiseerd.
Van 21 uur tot middernacht zijn er live muziekoptredens
en kan er worden nagenoten met een drankje aan
de talrijke bars.
Mise en Plage is een cashless event. Betalen kan alleen met jetons
die via de website www.misenplage.be of ter plaatse kunnen
worden aangekocht.
Mise
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Pure C** – Cadzand (Syrco Bakker)
—
De Kromme Watergang** – Hoofdplaat (Edwin Vinke)
—
La Trinité* – Sluis (François de Potter)
—
Bistro JETT – Westkapelle (Dries Huisseune)
—
Bistro Marie – Knokke-Heist (Patrick Bonne)
—
Blueness by Sergio Herman – Cadzand (Jaclyn Kong & Thijs Baert)
—
Chocolatier M – Knokke-Heist (David Maenhout)
—
El Fuego – Knokke-Heist (Guillermo Artigiani)
—
Escabèche – Knokke-Heist (Kim Verhasselt)
—
Il Trionfo – Knokke-Heist (Agostino Pungitore & Pina Castellucio)
—
La Ciboulette – Knokke-Heist (Xavier Ocet)
—
La Guera – Knokke-Heist (Glenn Vandenberghe)
—
Orchidee Thai – Knokke-Heist (Vincent Opstal & Chalor Kaenpet)
—
Patisserie DeMaré – Knokke-Heist (Wieland Baert)
—
Kaasaffineurs Van Tricht (Frederic Van Tricht)
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Chefs & Gerechten
Syrco Bakker
Pure C** – Cadzand

Aan de machtige Noordzee en de Westerschelde, in de duinen van de Zeeuwse
badplaats Cadzand ligt restaurant Pure C, het met twee Michelinsterren
bekroonde culinaire vlaggenschip van Sergio Herman. Het restaurant is gevestigd
in het Strandhotel en sinds de opening in 2010 draait het om de kwaliteit van
de producten. Denk hierbij aan Zeeuwse smaken, ambachtelijke bereidingen en aan
de kookkunsten van Syrco Bakker. De bedieningsbrigade staat onder leiding van
Maarten Buysse, Patrick Van Den Broucke en de topsommelier Tim Theuns.

Fijne Zeeuwse pizza met kreeft

Een Zeeuwse pizza waarin je de Noordzee proeft overgaan in de volle
smaak van oude polderkazen.

“Dit gerecht brengt het beste van Zeeland uit
het vuistje. Het is de perfecte smaakmaker voor
een culinair tasting concept als Mise en Plage.”

Edwin Vinke
De Kromme Watergang** – Hoofdplaat

In Hoofdplaat, op een boogscheut van Breskens, verbouwde chef Edwin Vinke
een voormalige kleuterschool tot een modern tweesterren-restaurant. Er is een
grote watertuin, een zonneterras, aparte lounge en geklimatiseerde wijnkamer,
maar de echte smaakmaker is de kaart. De lichte, gemakkelijk verteerbare
gerechten met vooral vis, schaal- en schelpdieren zijn heerlijk geïnspireerd op
het mooie Zeeuws-Vlaamse landschap.

Tom Kha kabeljauw en papillotte

Kabeljauw op een bedje van spitskool, gember, citroengras, lente-ui, kokos
en limoen, bereid in een papillotte. Door alle ingrediënten te stoomgaren in
eigen vocht blijft de smaak maximaal bewaard.

“De mix van de kabeljauw met de frisse
kruiden creëert een subtiele afwerking
waar fijnproevers geen genoeg van krijgen.”
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François de Potter
La Trinité* – Sluis

Ontspannen tafelen en genieten in een gemoedelijke en eigentijdse sfeer.
La Trinité is gevestigd in een voormalig bankkantoor in het centrum van Sluis.
De open keuken, de wijnkamer en het schitterend tuinterras creëren een gezellige
sfeer. De creativiteit van chef-kok François de Potter is de drijvende kracht in
de keuken. Zijn signature gerechten bezorgden het restaurant ondertussen al
een eerste Michelinster.

Macaron ‘Foie Rero Rocher’

Dubbele Macaron Delux met een vulling van pastei van ganzenlever,
cremeux van Valrhona ivoire chocolade en fijne Cubebe peper en afgetopt
met een frisse hazelnootcaramel en Bresilienne.

“Voor mij is dit echt één van de luxe bites die
perfect past in het concept van wat Mise en
Plage moet voorstellen: Knokke Delux.”

Dries Huisseune
Bistro JETT – Westkapelle

JETT verwijst naar Just Enjoying Time Together. Samen rustig de tijd nemen om te
genieten in een warm restaurant met een ontspannende sfeer. In zijn open keuken
brengt chef Dries Huisseune vernieuwende gerechten met een knipoog naar
de klassieke keuken. Origineel en seizoensgebonden. Het menu verandert om
de 3 tot 4 weken, maar daarnaast zijn er in deze bistro in Westkapelle ook à la carte
gerechten te verkrijgen.

Gemarineerde zalm met wilde scampi, watermeloen en 		
ceviche van passievrucht

Exclusief visgerecht met gemarineerde zalm en wilde scampi, afgewisseld
met de frisse toets van watermeloen. De fijne plakjes rauwe vis zijn gegaard
in sap van passievrucht.

“Een subtiel visgerecht afgewerkt met zomerse
en verse ingrediënten die puur culinair genot
op het bord brengen.”

6
Mise

en Plage

Patrick Bonne
Bistro Marie – Knokke-Heist

Bistro Marie in Knokke-Heist is 100% West-Vlaams. Dat merkt u aan de warme
ontvangst, de stijlvolle inrichting, het gezellige kader, maar vooral ook in uw bord.
Met streek- en seizoensgebonden producten geeft chef Patrick Bonne een eigen
toets aan de smaakvolle gerechten. Noem het gerust een ode aan de authentieke
West-Vlaamse keuken, en dat betekent genieten.

Bekegemse eendenlever met gepekelde kleurwortelen
afgewerkt met citrus, gember, geroosterde noten
en zwarte look

Een gerecht dat tegelijk fris in de mond aanvoelt door de citrus en gember,
zacht dankzij de mousse van eendenlever en zwarte look, en crunchy
en umami door de afwerking met geroosterde noten.

“Dit gerecht past perfect in de filosofie van Mise
en Plage. Het combineert luxe met verfijning en
is visueel aantrekkelijk door de mooie kleuren
en delicate afwerking.”

Jaclyn Kong & Thijs Baert
Blueness – by Sergio Herman - Cadzand

Ontmoet Zeeland met een Japanse twist in bar Blueness. Blueness is een op
Japan geïnspireerde keuken met Zeeuwse topproducten, gelegen in de Living van
het Strandhotel. In deze internationaal uitziende izakaya ontmoeten gasten en
buurtbewoners elkaar voor een aperitief en smaakvolle gerechten. De occasional DJ
in het weekend versterkt het bar gevoel. Maar ook het genieten van een cocktail of
goed glas wijn is al een belevenis op zich. Getekend: Sergio Herman.

Miso Chicken & Tempura Nori

Blueness brengt op Mise en Plage niet één, maar twee typisch Japanse
gerechten. Miso Chicken (gemarineerde kip in een gefermenteerde melange
van sojabonen, rijst, zout en koji) en Tempura Nori met Japanese curry
cream (veggie gerecht met zeewier in krokant gefrituurd tempurabeslag,
vergezeld van een romige currysaus).

“Met deze Japans geïnspireerde street
food gerechten laten we de bezoekers
kennismaken met de oosterse keuken
en zijn verse ingrediënten. Pure zen.”
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David Maenhout
Chocolatier M – Knokke-Heist

David Maenhout is de 4de generatie van een brouwersgeslacht. Als innoverend
en trendsettend chocolatier in de Belgische chocoladewereld is David, samen
met verloofde Isabelle Hertsens en team, gespecialiseerd in het maken van
gastronomische chocolade van topkwaliteit met een trendy look. Naast het ruim
assortiment in de winkel maken ze als ‘chocolate designers’ voor sterrenchefs in
binnen- en buitenland unieke en op maat gemaakte topcreaties.

The Cocoa Plantation

Het cacaoplantje groeit op een ‘vruchtbare’ bodem: een verfrissende
crémeux van passievrucht & yuzu met daarop een luchtige, donkere
chocolademousse en een crunchy chocoladecrumble op basis van
cacaobonen uit Tanzania. Bij het opdienen krijgt het plantje ‘plantagesap’
om te groeien, dit is een heerlijk verfrissend sap van limoen-appelkomkommer-citroengras. Aansluitend volgt nog een ‘zomerse praline’ in
de vorm van een cacaovrucht om het verhaal af te werken.

“Dit dessert combineert verfrissende zuurheid
met zachte, romige smaken die mooi in contrast
staan met de knapperige, geroosterde cacaobonen.”

Guillermo Artigiani
El Fuego – Knokke-Heist

Chef Guillermo Artigiani staat met zijn Zuid-Amerikaanse team elke dag klaar om
u te verrassen met verse en gezonde gerechten. De kok en zijn kompanen hebben
10 jaar ervaring in toprestaurants in Barcelona en maken nu al een tijdje het mooie
weer in Knokke-Heist. Alle dagverse vis- en vleesgerechten worden bereid in
een houtskooloven. Dankzij de open keuken kan u perfect volgen hoe dat in zijn
werk gaat.

Catalaanse paella met zeevruchten

Typisch Catalaanse paella met een rijke fond van krab, langoustine
en verse vis en versierd met palourde (tapijtschelp), zacht gare
inktvis en een mooie gamba.

“In dit gerecht brengen we een stukje Middellandse
Zee naar de Belgische Kust. Zo laten we op Mise en
Plage twee grote culinaire tradities samenvloeien.”
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Kim Verhasselt
Escabèche – Knokke-Heist

Escabèche is uitgegroeid tot een vaste waarde in Knokke-Heist. De sfeer is
ongedwongen en er wordt diplomatisch ingespeeld op actuele wensen. De keuken
is hedendaags met respect voor product en seizoenen. Traditie en vernieuwing gaan
hier hand in hand. Laat u leiden door het professionele team – onder leiding van
chef-kok Kim Verhasselt – naar een smakelijke culinaire beleving.

Corvina met koolrabi, rabarber, shiso, bonitto crème en
dashi vinaigrette

Gerecht met Japanse toetsen, gekenmerkt door frisse tartaar van ombervis,
koolrabi en rabarber, vergezeld van een crème van gedroogde tonijn en
een krachtige bouillon met shiso.

“Deze Japanse klassieker laat je proeven van
de specialiteiten van de oosterse keuken in
een unieke setting. Dit is genieten van het beste
van beide werelden.”

Agostino Pungitore & Pina Castelluccio
Il Trionfo – Knokke-Heist

Ristorante ˝Il Trionfo˝ in Knokke-Heist straalt de warme ziel van Italië uit. Het begrip
famiglia staat er hoog in aangeschreven want het succesrijke eethuis wordt gerund
door chef-kok Agostino Pungitore en z’n mama ‘al forno’, en papa en dochters
‘nella sala’. Alles wat er op tafel komt, van de olijfolie tot de hammen en kazen,
van de pasta’s tot de wijnen, draagt het ‘di origine protetta’ label. Pure Italiaanse
gastronomie.

Rigatoni con burrata, pomodoro pachino e basilico

Een vegetarisch pastatorentje met kleine Pachino-tomaatjes, basilicum en
verse, romige burratakaas uit Puglia.

“Liefhebbers van de Italiaanse keuken
presenteren we met dit gerechtje een fijne,
pure en verrassend zachte pasta.”
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Xavier Ocet
La Ciboulette – Knokke-Heist

La Ciboulette, een charmant klein restaurant aan het Oosthoekplein in KnokkeHeist is een bijna kubistische compositie in planken van wijnkisten. Hier zijn
de druiven koning en sommige van de 700 referenties van chef-kok en wijnexpert
Xavier Ocet wisten de veeleisende fijnproevers van het Amerikaanse tijdschrift Wine
Spectator al te verleiden. De kaart combineert de hoge Franse gastronomie met
gedurfd plezier voor de smaakpapillen.

Fregola pasta met truffel

Romig gerecht van Sardijnse bolletjesvormige pasta, gekookt in Italiaanse
bouillon, afgewerkt met delicatesse-ingrediënt truffel voor een nootachtige
toets.

“Dankzij de eenvoud van dit gerecht komen alle
smaken uitstekend tot hun recht. De combinatie
van de pasta met de truffels zorgt voor puur genot
en verfijning op het bord.”

Glenn Vandenberghe
La Guera – Knokke-Heist

La Guera in Knokke-Heist is een klassiek Belgisch restaurant met oosterse tinten.
De Marokkaanse invloeden creëren een warm en huiselijk gevoel. Chef Glenn
Vandenberghe zorgt er steevast voor dat de mooie, seizoensgebonden producten
met respect behandeld worden. Hij tovert dagelijks pure gerechten op tafel waar
de essentie van het product uitstekend tot zijn recht komt.

Gebakken langoest met courgette en jus van bouillabaisse,
afgewerkt met krokant gebakken garnaalkoppen en
basilicum
De verfijnde smaak van de langoest, net iets minder
uitgesproken dan die van kreeft, met courgette en
een Provençaalse bouillabaisse is de ideale
combinatie voor een authentiek en kleurrijk
visgerecht.

“Een typerend recept voor Mise en Plage.
De mix van zeevruchten zorgt tegelijk
voor afwisseling en eenheid op het bord.
Dit is zuiders genieten aan de Noordzee.”
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Vincent Opstal & Chalor Kaenpet
Orchidee Thai – Knokke-Heist

Wie wil proeven van de authentieke Thaise keuken kan sinds 1998 terecht in
L’Orchidee aan de Lippenslaan in Knokke. U wordt er hartelijk onthaald door
Vincent Opstal en zijn charmante echtgenote Chalor Kaenpet. Hij staat in
de zaal en zij tovert samen met haar nicht Namfon verfijnde en originele exotische
bereidingen op uw bord. De Thaise keuken is een mix van Asiatique culinaire
tradities waarbij eenvoudige ingrediënten van een uitstekende kwaliteit subtiel
worden verwerkt tot frisse en lichte gerechten.

Tom Yam Khung

Thaise garnalensoep met pittige en zure toets, bereid met verse
ingrediënten zoals citronelle, galange gember, chili, koriander en exotische
champignons en geserveerd met een krokant gebakken cassave.

“Deze Thaise specialiteit brengt een vleugje
oosterse cultuur naar Knokke-Heist.
De kenmerkende mix van twee verschillende
smaken maakt van dit gerecht een ware topper.”

Wieland Baert
Patisserie DeMaré – Knokke-Heist

Wieland maakte al op jonge leeftijd kennis met het vak. Na een opleiding bakkerij
in Ter Groene Poorte en werkervaring bij patisserie Jacobs in Knokke en vier jaar
bij Wittamer in Brussel, startte hij zijn zelfstandige carrière bij Patisserie DeMaré
in Knokke. Hier worden alle producten op een manuele en ambachtelijke manier
gemaakt. Dé klassieker en bestseller van het huis is de merveilleux waarvoor het
tot ver buiten de Knokse grenzen bekend is.

Polderwandeling

Sorbet van yoghurt van De Hoeve in Westkapelle, salade van aardbeien uit
Moerkerke met een frisse toets van rabarber, baba met vlierbloesemsiroop
van de Damse Vaart, meringue van DeMaré en
een vinaigrette van aardbeien en verveine
(citroenverbena) van de graslanden.

“Op één bordje presenteren we een moderne
variant van een echte patisserieklassieker.
Dat doen we met eenvoudige maar zeer
kwaliteitsvolle ingrediënten en kruiden en planten
uit het hinterland en de polders rond Knokke.
Een fris dessert op een zomers strand!”
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Frederic Van Tricht
Kaasaffineurs Van Tricht

In 1978 nam Michel Van Tricht de zaak over van zijn vader. Van kaasspecialisatie
was er toen nog geen sprake, maar daar kwam met de komst van Michel
verandering in. Het meest boeiende aan kaas vindt Michel de ambacht die het
product met zich meebrengt. Anders dan bij charcuterie kan je aan kaas nog
een meerwaarde geven. De favoriete kaas van Michel: blauwe kazen zoals stilton
en roquefort. Intussen heeft hij de fakkel overgedragen aan zijn zoon en helpt hij
Frederic waar nodig.

Tomaat Burrata

Italiaanse verse kaas uit Puglia, gemaakt van echte buffelmozzarella
en room die een zachte textuur aan de kaas geeft. Afgewerkt met de
mediterrane smaak van gepelde zongedroogde tomaten en pijnboompitjes.

“Een ware klassieker met een frisse toets die bij elke
kaasliefhebber ongetwijfeld in de smaak valt.”

Programma
Op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juni geniet u
op Mise en Plage van een rijkgevuld programma:
12-21 uur:

Chef’s Kitchen
Doorlopend gerechtjes
proeven bij de chefs

12-15 uur:

Lunch@Chef’s Table (VIP)

15.30-17.30 uur: Masterclasses – Winetasting –
Workshops – Kids Workshops
18-21 uur:

Diner@Chef’s Table (VIP)

21-24 uur:

Open bar & live muziekoptredens
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Het publiek heeft
de keuze uit 2 formules:
Formule 1: Chef’s Kitchen (reservatie sterk aangeraden)
Met de ‘Chef’s Kitchen’ formule kan iedereen doorlopend
tussen 12 en 21 uur vrij komen proeven van de gerechten
die de chefs ter plaatse bereiden. Wie zeker wil zijn van zijn
plaats in Chef’s Kitchen, wordt aangeraden op voorhand
te reserveren via de website. Voor een pakketprijs van
65 euro kan er een toegangsbewijs en 20 jetons (1 jeton
= 3 euro) worden aangekocht. Die kunnen ter plaatse vrij
worden besteed bij de chefs en aan een van de talrijke bars.
Gerechten variëren in prijs van 6 tot 15 euro. Een volledig
overzicht van de kaart staat op de website.
Wat is er in het Chef’s Kitchen pakket inbegrepen?
- Elke dag doorlopend tussen 12 en 21 uur
- Fast-lane registratie aan de ingang
- A sparkling surprise!
- Keuze uit alle gerechten
- 20 jetons t.w.v. 3 euro
- Gerechten kosten 6, 9, 12 of 15 euro
- Betalen kan enkel met jetons

Belangrijk!
Mise en Plage is een volledig cashless event!
De chefs accepteren alleen jetons. Wie er meer dan
20 nodig heeft, zoals inbegrepen in de pakketprijs,
kan altijd extra jetons ter plaatse aankopen.
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Formule 2: Chef’s Table (reservatie verplicht)

Deze VIP-formule biedt groepen (families, bedrijven,
organisaties …) de gelegenheid midden op het centrale
kookeiland één of meerdere tafels van 4 of 8 personen te
boeken en een menu van 5 gerechten van 5 verschillende
chefs te degusteren (elke service wordt er een ander menu
samengesteld). Deze VIP-formule is enkel beschikbaar
na reservatie via www.misenplage.be. Kostprijs: 495 of
990 euro per tafel (excl. drank). Groepen van meer dan
20 personen nemen best rechtstreeks contact op met de
organisatie
via info@misenplage.be.
Wat is in het Chef’s Table pakket inbegrepen?
- Dagelijks tussen 12 en 15 uur (lunch)
en 18 en 21 uur (diner)
- Bediening aan tafel
- A sparkling surprise!
- Menu met 5 gerechten van 5 chefs
(elke service andere chefs)
- Water en koffie inbegrepen (excl. andere drank)
- Gepersonaliseerde tafel

Locatie
Het strand voor het Casino van Knokke-Heist is een gedroomde
locatie voor een verfijnd tasting event als Mise en Plage.
Daar wordt speciaal voor de gelegenheid een luxetent van
2000 m2 gezet: de Big Buck. Het is de eerste keer dat deze
gigantische constructie in België wordt opgesteld.
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Randanimatie
Mise en Plage is veel meer dan culinair genieten op het strand…
Tussen de middag- en avondservice, van 15.30 tot 17.30 uur,
worden er elke dag masterclasses, winetastings en workshops
(ook voor kinderen!) georganiseerd.
Elke avond wordt afgesloten met live muziekoptredens.
Van 21 tot 24 uur kan er worden genoten van (en gedanst op)
een streepje muziek bij een glas champagne, wijn, gin-tonic,
een cocktail of ander drankje.

Praktische info
Bereikbaarheid
De evenementensite op het strand voor het Casino van
Knokke-Heist is makkelijk te voet of met de fiets bereikbaar
via de Elizabetlaan en de Zeedijk.
Wie met het openbaar vervoer komt, neemt de trein naar
Knokke-Heist en stapt af in Knokke Station. Van hier rijdt er
een Kusttram (Halte Knokke Station) richting Duinbergen
Watertoren (het Casino ligt op een kwartiertje wandelen).
De bussen van De Lijn (12 & 41) rijden van het station naar
Knokke Casino. Info: www.delijn.be
Wie met de auto komt, parkeert de wagen best op
een van de publieke parkings van de kustgemeente.
Parkeren in de omliggende straten van het Casino kan eveneens,
maar is gezien de verwachte drukte af te raden.
Info: www.myknokke-heist.be
De parkeerplaatsen in de buurt van het Casino worden
voorbehouden voor de politie- en hulpdiensten,
en de leveranciers.
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Persfaciliteiten
Data
Er worden persmomenten voorzien op:
- Dinsdag 4 juni, Summer Launch Knokke, voorstelling 			
zomerprogrammatie Knokke-Heist.
- Donderdag 20 juni, officiële opening van Mise en Plage,
nocturne van 18 tot 22 uur met de mogelijkheid om
de deelnemende chefs en de organisatoren te ontmoeten
bij een hapje en een drankje.
Contacten
E-mail
Website
Facebook

info@misenplage.be
www.misenplage.be/pers
www.facebook.com/misenplage

Stijn Vansteenbrugge
Persverantwoordelijke
Tel. 050 40 20 10
Gsm 0478 50 95 10
E-mail stijn.vansteenbrugge@dms.be
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Over Knokke-Heist
Meer dan een foodfestival is Mise en Plage hét event waarmee
Knokke-Heist het startschot geeft van het zomerseizoen.
En welke locatie is er beter geschikt voor zo’n culinair hoogstaande
happening dan het strand voor het casino van de mondaine
badplaats? Dat brede en ononderbroken zandstrand, dat zich
over een lengte van meer dan 10 kilometer uitstrekt van Heist tot
Het Zoute, biedt baders, zonnekloppers, wandelaars, zeilers en
surfers letterlijk een zee aan ruimte. En dan hebben we het nog
niet over de aantrekkingskracht van het hinterland, een paradijs
voor fietsers en wandelaars met een schitterende natuur en
pittoreske polderdorpjes.
Mise en Plage past ook helemaal in de traditie die de kustgemeente heeft in het organiseren van evenementen met
een hoogstaande uitstraling. Denk aan het Internationaal
Vuurwerkfestival, de Zoute Grand Prix, de Knokke de Hippique
en de vele andere evenementen die het jaar rond bezoekers naar
Knokke-Heist trekken. Met Mise en Plage worden voor het eerst de
culinaire troeven van Knokke-Heist en de Zwinstreek op dergelijke
schaal in de kijker gezet. Drie dagen lang geeft dit grandioze food
tasting event bezoekers de gelegenheid te komen proeven van
al het lekkers dat deze regio te bieden heeft. Het maakt van
Knokke-Heist meer dan ooit het goede beleven.
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Over D’M&S Eventique
D’M&S Eventique is een onderdeel van de D’M&S
communicatiegroep, gevestigd te Brugge, Brussel en Antwerpen.
Als een van de toonaangevende live communication agencies
in België biedt het klanten een full event service en staat het
in voor elk aspect van de eventorganisatie. Corporate event,
personeelsfeest of een spektakel en plein public. D’M&S Eventique
gaat voluit voor een onvergetelijke totaalbeleving, een once in
a lifetime gevoel. Elk aspect van de organisatie wordt tot in
de puntjes verzorgd én bezorgt de aanwezigen een onvergetelijke
ervaring. Benieuwd hoe chic en magnifiek de D’M&S Eventiqueservice kan zijn? Meer info op www.eventique.be.
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