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1. Horeca Expo: voorstelling 

 

Happy to be back! 

Na een moeilijk jaar, kijkt Horeca Expo met veel enthousiasme het najaar tegemoet. De horecasector 

herpakt zich en dat uit zich in de gevulde hallen van Flanders Expo Gent voor de 32ste editie van 21 t.e.m. 

25 november 2021.  

Tijdens deze topvijfdaagse voor de horecasector zijn zowel gevestigde waarden als nieuwe merken 

vertegenwoordigd. Een kwalitatief en innovatief totaalaanbod zet de top binnen elk segment in de spots. 

 

WHAT’S NEW 

Nieuwe technologieën en digitale oplossingen in de kijker! Naast een mooi exposantenaanbod, krijgt u de 

mogelijkheid om in de Technology HUB in hal 4 workshops, lezingen en inspiratiesesses bij te wonen.  

Food Services meets Food Retail! Horeca Expo is al meer dan 30 jaar dé vakbeurs voor de horeca en 

grootkeukens, maar richt zich nu ook tot de kwalitatieve eetwinkeL 

En er gaat ook speciale aandacht naar het terras in de zone Outdoor Inspiration in de ingangszone van de 

beurs. 

 

MAAR OOK… 

Uiteraard geldt Horeca Expo opnieuw als het uitgelezen platform voor heel wat prestigieuze wedstrijden.  

De Competition & Demonstration Kitchen is het strijdtoneel voor o.a. de Nationale Selectie Bocuse d’Or 

2021-2023 en de Jong Talent Trophée Auguste Escoffier Benelux.  

 

De Coffee & Tea Academy blijft ook in 2021 een vaste waarde.  

Centraal in hal 3 wordt u geïnformeerd en geïnspireerd door  

specialisten op het vlak van koffie, thee, zoet, brood, … 

 

In de start-up zone in hal 4 stellen nieuwkomers  

in de markt hun innovatieve producten  

voor het eerst voor.  
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 Zones 

 

FOOD & NON-FOOD / hallen 1 & 8 

Bent u op zoek naar de laatste trends en de nieuwste producten 

in de dranken- en voedingssector, dan vindt u het gegarandeerd 

in de hallen 1 en 8.  

Van kwaliteitsvolle ingrediënten, over kooktechnieken tot 

afgewerkte producten.  

Als horecaondernemer kan u ook uw gading vinden in het ruime 

aanbod van non-food exposanten: meubilair, decoratie, 

hygiëneartikelen, beveiligingsapparatuur, … 

 

 

 

 

 

COFFEE, TEA & SWEETS / hal 3  

Hal 3 baadt in een zoete sfeer met het accent op koffie, thee en 

zoet. 

Denk aan een ruim aanbod van koffie-, thee- en ijsmerken, 

apparatuur, accessoires, … 

Maar er is ook aandacht voor sterke content.  

De Coffee & Tea Academy informeert en inspireert met 

themagebonden workshops en uiteenzettingen door heel wat 

experten.  
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FRESH & AUTHENTIC / hal 4 

Vers en authentiek dus!  

 

Tal van lokale producten met een ambachtelijk karakter.  

Maar niet enkel voeding…  

Het aanbod omvat ook een waaier aan healthy juices & drinks.  

 

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGY, DELIVERY & VENDING / hallen 1 & 4 

Tijdens deze editie besteden we speciale aandacht aan 

technologische en digitale oplossingen. 

Naast een mooi exposantenaanbod, creëren we een interactieve 

zone vol workshops, lezingen en inspiratiesessies. 

 

 

 

 

 

 

KITCHEN HARDWARE / hal 5

Hal 5 biedt niet alleen (groot)keukens aan, maar ook de  

nieuwste én meest innoverende keukenoplossingen.  

 

Van hightech fornuizen tot de nieuwste afwasapparatuur.  

Zowel de “kleinere” chef cuisine als de grootkeukens kunnen 

hier terecht. 
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CAFE WORLD & NIGHTLIFE / hallen 1 & 6 

In Café World verzamelt het kruim van de Belgische brouwerijen 

zich. U krijgt er een overzicht van de verschillende bierstijlen dat 

ons land rijk is. Naast de bieren zelf, is er ook aandacht voor 

tapinstallaties en cafémeubilair.  

Nightlife staat synoniem voor bruisend en trendy: cocktails, 

energy drinks en alcohol pops worden met trots aan u voorgesteld. 

Hip meubilair, ledverlichting en special effects maken het plaatje 

compleet. In hal 6 vindt u ook geluidsinstallaties, diverse 

muzieksystemen en rookoplossingen.  

 

 

 

 

 

SNACK & FASTFOOD / hal 7  

Deze hal is niet alleen het trefpunt voor de snackbaruitbater  

of de friturist; ook broodjeszaken, take-aways en andere 

horecaprofessionals vinden hier hun gading. 
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 Praktische informatie

Data en openingsuren 

21 t.e.m. 25 november 2021 

Open van 10u30 tot 18u, behalve op donderdag. 

Op donderdag open van 10u30 tot 17u. 

 

Locatie 

Flanders Expo 

Maaltekouter 1, B – 9051 Gent 

 

Volg ons 

www.horecaexpo.be 

www.linkedin.com/showcase/horeca-expo  

www.instagram.com/horecaexpo_gent  

www.twitter.com/horecaexpo 

https://www.facebook.com/HorecaExpo  

www.instagram.com/chefsplace_xpo/ 

 

 

 Coronamaatregelen 

Om Horeca Expo te kunnen bezoeken, dient u zich aan te melden met het Covid Safe Ticket. 

Iemand verkrijgt een geldig Covid Safe Ticket als: 

• Hij in het bezit is van een vaccinatiecertificaat, en meer dan 2 weken gevaccineerd is 

• Hij een herstelcertificaat heeft van minder dan 6 maanden 

• Hij een PCR-test heeft laten afnemen, met een negatief resultaat, max. 48u voor de beurs 

• Hij een snelle antigeentest laat afnemen door medisch geschoold personeel, max. 24u voor de 

beurs. 

Alle gedetailleerde informatie omtrent het veiligheidsprotocol is terug te vinden op 

www.horecaexpo.be/nl/covid19. 

 

http://www.horecaexpo.be/
http://www.linkedin.com/showcase/horeca-expo
http://www.instagram.com/horecaexpo_gent
http://www.twitter.com/horecaexpo
https://www.facebook.com/HorecaExpo
http://www.instagram.com/chefsplace_xpo/
http://www.horecaexpo.be/nl/covid19
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 Bereikbaarheid & parking 

 

Met het openbaar vervoer 

Wegens de drukte raden wij ten zeerste aan met het openbaar vervoer te komen. 

Neem de trein tot Station Gent Sint-Pieters en tramlijn 1 brengt u naar Horeca Expo. 

Met de wagen 

Komt u toch met de wagen, dan kan u gebruik maken van volgende betalende parkings: 

Parkings B & C op The Loop van Flanders Expo. 

Opgelet: moeizaam verkeer. 
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2.  Chef’s Place  

 

Where chefs & sommeliers meet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit exclusieve vipdorp – achteraan hal 8 – biedt een select aantal exposanten een topaanbod van 

delicatessen, premium drinks, wijn, spirits, tableware en decoratie aan. 

Het is eveneens de gelegenheid om een speciale Masterclass door topchefs voor topchefs te volgen of 

aan te schuiven bij een Masterclass Wine & Spirits. 

Chef’s Place is enkel toegankelijk op uitnodiging door de organisatie.  

 

AANGEPASTE OPENINGSDAGEN 

Chef’s Place is 4 dagen geopend in plaats van 5.  

21 t.e.m. 24 november 2021 

Telkens van 10u30 tot 18u 
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2.1 The Lounge at Chef’s Place 

 

Lieven Musschoot – Cas Moor 

Interior Architecture – Creative Concepts 

“YOU DON'T KNOW WHERE ONE MAN'S INSPIRATION 

ENDS… 

AND THE OTHER'S CREATIVITY STARTS.” 

Het duo Lieven Musschoot – Cas Moor ontwerpt al 

meer dan 15 jaar creatieve interieurs voor de 

hospitality sector. Bij elk project dagen ze zichzelf uit 

om een unieke sfeer te creëren met authentieke 

materialen en oplossingen die een blijvende impact 

creëren. 

 

 

Voor Chef’s Place nemen ze samen met een aantal high-end partners de ingang voor hun rekening.  
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Greenmood is een Belgisch ontwerp- en productiebedrijf dat 

een revolutionair concept voor plantdesign introduceert. Het 

bedrijf ontwerpt en creëert een breed gamma van producten 

en oplossingen op maat met een verscheidenheid aan 100% natuurlijke geconserveerde planten die 

geen enkel onderhoud vereisen. 

Greenmood producten combineren esthetiek met een hoog niveau van akoestische absorptie. 

Vermindering van het omgevingsgeluid op de werkplek, of gewoon een visuele verfraaiing van uw 

interieur, Greenmood producten bieden u een effectieve, aantrekkelijke en natuurlijke oplossing. 

Het belangrijkste kenmerk van Greenmood producten is dat ze - in tegenstelling tot levende groene 

muren - helemaal onderhoudsvrij zijn. Deze creaties hoeven niet gesnoeid te worden, geen water te 

krijgen en zelfs geen zonlicht, allemaal dankzij een uniek conserveringsproces van de planten. 

Tegelijkertijd bevorderen ze het welzijn, verminderen ze stress en stimuleren ze de productiviteit. 

Greenmood ontwerpt en creëert groene muren, schermen, ruimteverdelers, meubels, hangende 

objecten en diverse andere architectonische producten, allemaal met een verscheidenheid aan prachtig 

geconserveerde planten. 

 

JOLI, lasting memories… Sinds de oprichting in 1996 staat kwaliteit bij Joli 

centraal. Dat ziet u terug in de roestvrijstalen en aluminium tafels met 

keramische tafelbladen. Maar kwaliteit staat ook voorop bij de andere 

kwaliteitsmeubelen, zoals stoelen, loungers, kasten en accessoires. 

Dankzij hun duurzaamheid zijn de meubelen meer dan zomaar een 

voorwerp. De Joli meubels worden de plek waar u levenslange 

herinneringen maakt.  

Joli creëert meubels die voldoen aan de huidige materiaal- en stabiliteitsnormen, zonder daarbij de 

nieuwste designtrends uit het oog te verliezen.  

Bovendien biedt Joli op aanvraag ook meubelen op maat aan. Dankzij een breed scala aan uitvoeringen 

in diverse stijlen, een groot oog voor detail en een luisterend oor voor de nieuwste ontwikkelingen in 

markttrends, slaagt Joli erin om ontwerpen aan te bieden die zowel tijdloos modern als trendy zijn. 
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MonaVisa is de nummer 1 in België en sinds 15 jaar 

geleden pionier op vlak van spanplafonds en 

spanwanden uit polyester. 

Ook vandaag is innovatie prominent aanwezig in alles wat ze doen en gaan ze steeds op zoek naar fijnere 

afwerkingen. Tegelijk is hun innovatiedrang ook een permanente knipoog naar grootmeester Da Vinci. 

Met zijn Mona Lisa riep hij immers een innovatieve portrettechniek in het leven. Hij vernieuwde de 

schilderkunst, zij verheven het plaatsen van spanplafonds tot een kunst. 

Team MonaVisa telt intussen een 30-tal professionals met een duidelijke visie. 

Ze hebben ondertussen reeds meer dan 1000 projecten gerealiseerd onder het motto "Zien hangen is 

doen verlangen!". 

 

 

Quincalux is sedert 4 generaties Belgisch fabrikant van decoratief beslag 

voor zowel binnen-als buitendeuren en ramen. 

Sedert 1942 worden massieve staven in messing en aluminium getransformeerd tot verfijnd beslag, 

waarbij hun kwaliteit en enorm breed assortiment belangrijke troeven zijn waarmee het zich 

onderscheidt. 

De collecties variëren van klassiek tot hedendaags modern en alles is verkrijgbaar in 15 afwerkingen. 

De lange ervaring alsook technische kennis van hun vakmensen maken het mogelijk dat zij uw meeste 

verfijnde projecten kunnen realiseren. Quincalux verwierf in 2014 het label ‘H.I.B.’ (Handmade in 

Belgium), bewijs van ambachtelijke produktie in België. 

De firma bestaat vandaag uit een 25-tal gemotiveerde mensen met een up-to-date machinepark ter 

beschikking. Naast standaardcollecties bieden ze ook maatwerk aan. 

 

 

TAL, de in België gevestigde ontwerper en fabrikant van kwalitatieve 

verlichtingssystemen legt moderniteit en stijl vast in de meest 

verbazingwekkende designs. Ze geloven in het creëren van unieke 

eigentijdse verlichting voor moderne tijden. TAL spendeert aandacht 

aan het kleinste detail. Dit uiterst fijne oog voor detail zorgt voor 

schitterend afgewerkte verlichtingsarmaturen. Verlichtingsoplossingen voor elk mogelijk commercieel, 

openbaar of residentieel project. 
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Je zou hen gerust light addicts kunnen noemen. Licht is van vitaal belang, het moet functioneel zijn, 

efficiënt en controleerbaar, maar tegelijkertijd hebben we licht nodig voor ons welzijn, als vormer van 

kleur, warmte en sfeer... 

Verwacht van hen net iets meer. Waarom zich beperken tot montagewerk als we ze ook maatwerk 

kunnen bieden? Een eye-catcher, slimme ontwerpen, een hoge afwerkingsgraad, doordachte verlichting 

... Kiezen voor TAL is kiezen voor gemoedsrust, comfort en veiligheid. Een warme, persoonlijke en 

flexibele aanpak. 

 

 

2.2 Masterclasses  

 

Rond het kookeiland kan u één van de vele topchefs tijdens een Masterclass Chef live aan het werk zien.  

Het is dé gelegenheid om van dichtbij de nieuwste trends & technieken te volgen.  

 

Voor de sommeliers bieden we Masterclasses Wine & Spirits aan onder begeleiding van WineWise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Masterclasses Chef zoals bekend op 14/10/21 

Zondag 21 november 
   

14u30 - 15u30  

Noordzeevis, krachtig gecombineerd met Oosterse smaken! 
Jan Audenaert - d'Oude Pastorie  NorhtSeaChefs  

16u30 - 17u30 Masterclass by Gault&Millau Gault&Millau 

   

Maandag 22 november 
   

11u30 - 12u30 De opmars van wieren en algen by Donald Deschagt Horeca Forma 

13u00 - 14u00 René Mathieu - Château de Bourglinster We're Smart World 
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14u30 - 15u30  

Zeebarbeel in 't zwart 
Gilles Bogaert - Bar Bask  

 
NorthSeaChefs  

 
16u00 - 17u00 Masterclass by Peter Hernou Peter Hernou 

   

Dinsdag 23 november 
   

11u30 - 12u30 Plantaardige gastronomie by Pieter-Jan Lint Horeca Forma 

14u30 - 15u30  

 
Zeebarbeel, de vis met de baard 
Jo Grootaers - Altermezzo NorthSeaChefs  

   

Woensdag 24 november  
   

11u30 - 12u30  Masterclass by Gault&Millau  Gault&Millau  

13u00 - 14u00 Masterclass by Gault&Millau Gault&Millau 

14u30 - 15u30 
Noordzeegroenten en Noordzeeschelpen met Japanse smaken 
Lieven Lootens - 't Aards Paradijs NorthSeaChefs 

 

 

Programma Masterclasses Wine & Spirits zoals bekend op 14/10/21 

 

Zondag 21 november   
   

14u30 - 15u15 
Begeleiding tasting van enkele gouden medailles | Gido 
Van Imschoot & José Lemahieu Wines of Belgium & VVS 

15u30 

 
Uitreiking Awards Belgian Wines & Award Belgian Wine 
Ambassador Wines of Belgium & VVS 

16u15 - 17u 

 
Als Belgische brouwtraditie en innovatie samen komen | 
Jan Paesen Viva Brews 

   

Maandag 22 november   
   

11u45 - 12u30 
Plantaardige sappen | Sylvester Schatteman, Hofke van 
Bazel We're Smart World 

13u15 - 14u00 

 
L'art du Chardonnay - verticale Ayala Blanc de Blancs en 
Cuvée Perle | Caroline Latrive Cinoco 

14u45 - 15u30 

 
Verticale degustatie Brunello van het wijnhuis Ridolfi 
(Noord Montalcino) | Arber Shabani Vintology 

 
 
16u15 - 17u00 

 
Masterclass door Jan Rots Wijnen Jan Rots 
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Dinsdag 23 november   
   

12u00 - 12u45 
Touriga Nacional op zijn best: case study aan de hand 
van de wijnen van Quinta de S.José | Rik Balcaen Wijnhuis Vanden Bulcke 

13u30 - 14u15 

 
"A product of its time": the story of GIMBER | Dimitri 
Oosterlynck GIMBER 

15u00 - 15u45 
 
Capstone California | Sybille Troubleyn WineWise 

   
Woensdag 24 november    
   

13u30 - 14u15 
Ken je wijnstijlen! Een meerwaarde op de werkvloer | 
Jurgen Nijs & Sybille Troubleyn Horeca Forma & WineWise 

15u00 - 17u00 
 
Jura tasting VVS (op uitnodiging) 

 

 

 

2.3 Wines of Belgium 

 

De Belgische wijnbouw kent al jaren een gestage opgang. Er komen steeds meer wijnboeren bij. In tien 

jaar tijd is de omvang gegroeid van 150 naar 550 hectare. Vorig jaar vloeide er 1,5 miljoen liter nieuwe 

wijn uit de inox kuipen en de houten vaten. 

 

Er zijn in de sector twee belangenorganisaties actief. Aan Vlaamse zijde werd in 2009 de VZW Belgische 

wijnbouwers opgericht met op heden meer dan 100 leden terwijl aan Waalse zijde in 2012 de 

Association des vignerons de Wallonie ontstond. 

De voorzitters van beide organisaties vertegenwoordigen ons land in de Europese Confederatie van 

onafhankelijke wijnbouwers (CEVI).  

De VZW Belgische Wijnbouwers telt op heden meer dan 100 leden en vertegenwoordigt 85 % van de 

Belgische wijnbouwers. Naast het organiseren van opleidingen en het verlenen van bijstand aan de 

leden, verdedigen ze de belangen van deze jonge sector. Ze zijn de gesprekspartner voor de diverse 

overheden, zetelen mee in de erkenningscommissie wijn en promoten via diverse kanalen en initiatieven 

de Belgische wijn. 

Op Chef’s Place presenteren volgende wijndomeinen zich: 
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Wijndomein WAES 

Aan de oevers van de Schelde, ter hoogte van 

Zwijnaarde - bij Gent, liggen de wijngaarden van 

Wijndomein Waes. Sinds 2005 worden hier Vlaamse 

landwijnen gemaakt volgens de 3 principes van het 

domein: Traditie, Authenticiteit en Kwaliteit. 

De gouden egel, het dier dat het wijnhuis Waes 

symboliseert, komt voort uit het wapenschild van de 

Brugse familie Waes, eigenaars van het domein. Voor 

het wijndomein symboliseert de egel tevens de 

eenheid met en het respect voor de natuur. 

De passie voor kwaliteit zorgt ervoor dat de wijnen WAES WIT en WAES ROOD ieder jaar gouden 

medailles behalen op de verkiezing ‘Beste Belgische Wijn’ en op internationale wijnwedstrijden. 

Lodewijk Waes is tevens voorzitter van de Belgische Wijnbouwers en vertegenwoordigt België bij de 

‘Europese Confederatie van Onafhankelijke Wijnbouwers ‘(CEVI). 

 

Wijndomein De Steinberg 

De Steinberg ligt in het Noord-Limburgse Bree. Het nieuwe 

wijndomein vangt zon op een oostelijke helling van de 

Steenberg. De natuurlijke breuklijn vanuit Aken geeft een 

verval van zo’n 30 meter. Dat maakt de bodemstructuur 

van Wijndomein De Steinberg erg interessant voor 

wijnbouw. 

De totale oppervlakte van de wijngaard bedraagt zo’n 3 

hectare. Door de nabijheid van de Maas is de grond 

leemrijk. Ook de hoeveelheid aan mineralen komt de 

wijnstokken ten goede. De stabiele ondergrond zorgt voor 

een ware smaaksensatie. 

 

 

Chardonnay Meerdael 

In 1994 gingen Paul en An Vleminckx-Lefever over tot 

de aanplanting van 21.000 stokken Chardonnay op een 

domein te Vaalbeek. De planttechniek, snoeiwijze en 

verzorging van de wijngaard gebeuren volgens de 

laatste hoogtechnologische normen. Tussen 1998 en 

2000 werd het domein uitgebreid tot 60.000 

wijnstokken. De toenemende kennis en vakmanschap, 

samen met de steun van echtgenote An en zoon 
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Laurens, zorgde er ook voor dat Paul met de Chardonnay Meerdael regelmatig in de prijzen valt.  

De uitschieter tussen die prijzen was zonder twijfel de Grand Medaille d’Or op het Concours Mondial in 

2009. Chardonnay Meerdael is de pionier van de mousserende wijn in België. 

 

Wijndomein Vandersteene 

 

Deze wijngaard van 1,6 ha werd in 2017 gecreëerd en is gelegen 

in Zwijnaarde. Hun productie van mousserende wijnen vormt 

een aanvulling op de productie van bloemen en planten, al 6 

generaties een specialiteit van de familie. 

Tijdens de voorbije uitreiking van de Beste Belgische Wijnen 

ging Wijndomein Vandersteende bij haar eerste deelname al 

onmiddellijk met 3 gouden medailles aan de haal.  

 

Oud Conynsbergh 

Met de oprichting van Wijndomein Oud Conynsbergh 

gaat de droom van 8 vrienden uit Boechout in 

vervulling. Het startte met een ambitieus plan. Ze 

documenteerden zich en lieten zich niet ontmoedigen 

door tegenkantingen. De vrienden volgden een 

opleiding in de wijnbouw en creëerden een gloednieuw 

wijndomein. De eerste wijnranken werden in april 2014 

aangeplant.  

Een team van tientallen vrijwilligers deelt dezelfde 

passie en maakt het mogelijk om de droom van een wijndomein in Boechout waar te maken. Zij helpen 

het vaste personeel en de leden van 'De tafel van 8'  bij het onderhoud van de wijngaarden, het plukken 

van de druiven, het organiseren van events... 

 

 

Domein Stuyvenberg 

Vanaf de start maakt Wijngoed 

Stuyvenberg schuimwijnen 

volgens de ‘traditionele 

methode’ zoals in de 

Champagnestreek. De 

basiswijn hergist in de flessen 

en rust nadien nog minstens 

twee jaar ‘sur latte’.    
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In 2011 werd er een eerste hectare wijnstokken aangeplant waarvan 70% Chardonnay en 30% Pinot 

Noir. Vanaf zomer 2019 komt de wijngaard op kruissnelheid met een 800 tal kartons van 6 flessen. 

Alle wijnmakers activiteiten gebeuren 100% op het wijngoed. De druiven worden hand geplukt, geperst, 

vergist, afgevuld, hergist op de fles en na 2 jaar rijping in de kelders gekeeld ofte gedegorgeerd. En dit 

alles op een zo duurzaam mogelijke wijze.  

De drie cuvés witte mousserende wijn van het oogstjaar 2015, 2016 en 2017 werden bekroond met de 

gouden medaille op de wedstrijd ‘Beste Belgische Wijn’ van de Vereniging van Vlaamse Sommeliers 

(VVS) in 2018, 2019 en 2020. 

 

Domein Vigna 

Beschermd door bossen, ligt in Wijnegem bij Antwerpen, het 

historisch domein Vigna. Op deze site, waar vroeger het water- en 

limonadefabriek ‘Vigna’ stond, werden in 2004 voor het eerst 

wijnstokken geplant, waarna er een verdere uitbreiding is gebeurd 

in 2008. Momenteel is de wijngaard 8 ha groot, met in totaal 

30.000 wijnranken. Elke wijn draagt de naam van een kleinkind en 

ze proberen telkens het uniek karakter van de variëteit te laten 

spreken. 

 

 

Château de Bioul 

 

Het idee om een wijngaard over te nemen was een 

droom die Andy en Vanessa voor hun oude dagen 

hielden. Toen ze Belgische wijnen ontdekten, 

veranderde alles! 

Ze vertrokken uit Brussel om zich te vestigen in het 

familiekasteel en een paar maanden later plantten 

ze hun eerste wijnstokken in het hart van de 

«Vignoulle», een plaats die bekend staat om zijn 

wijnbouwverleden. 

 

Vandaag de dag doen de 11 hectare wijngaarden de hellingen van het verleden weer leven. Het is de 

kern van dit unieke erfgoed dat alle wijnen door de seizoenen heen worden uitgewerkt en gerijpt: 

Johanniter, Muscaris, Pinotin… 
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Château Bon Baron 

Toen ze bij Château Bon Baron een aantal jaren geleden het plan opvatten om de wijnbouw weer te 

doen herleven in de maasvallei van Profondeville, in het mooie Wallonië, hadden ze een vast besluit 

genomen. Van goed wilden ze naar geweldig, van smakelijk naar culinair en van aanvaardbaar naar 

temperamentvol en karakteristiek. 

Hiervoor houden ze zowel rekening met de grote diversiteit en mineraliteit van de bodems, de lokale 

klimatologische en microklimatologische gegevens, als met de persoonlijke uiteenlopende smaakstijlen. 

Ecologische principes, duurzaam materiaal en zorgvuldige omgang met natuurlijke bronnen veranderen 

steeds weer hun inzichten en verdiepen hun wijnpassie. 

Fantasie, maar vooral ook pragmatisch denken en een vleugje romantiek vormen vaak de leidraad op 

zoek naar de perfecte wijn. 

Intussen hebben een aantal van door hen aangebouwde wijnen een zekere betekenis gekregen met de 

Appellation Controlée “Côtes de Sambre et Meuse”. 

 

Domaine du Chenoy 

Domaine du Chenoy is een Belgische wijngaard van 

14 ha gesitueerd in de regio Namen. Gecertificeerd 

biologisch sinds het wijnjaar 2019, met name dankzij 

het gebruik van ziektebestendige druivensoorten, 

produceren ze op het domein gastronomische, fijne 

en evenwichtige wijnen. 

Ze stellen als doel 100% Belgische wijnen van hoge 

kwaliteit te produceren, authentiek en trouw aan 

hun terroir. Hiervoor besteden ze voortdurend 

aandacht aan het nauwgezette werk in de wijngaard, 

aan de vinificatie van de druiven en aan de rijping 

van de wijnen.  
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Domaine du Chant d’Eole 

Het Domaine du Chant d’Eole zag het daglicht in 2010 

toen een familie gerenommeerde wijnbouwers uit 

Champagne de krachten bundelde met een belangrijke 

familie Belgische landbouwers, de familie Ewbank.  

Er werden 180.000 wijnstokken van traditionele 

druivenrassen geplant (Chardonnay (97%), Pinot noir 

(2%) en Pinot blanc (1%)) op een terrein van 18ha in 

Quévy ten zuiden van Bergen in Wallonië. Chant d’Eole 

heeft momenteel een productiecapaciteit van 150.000 

flessen per jaar. 

 

Kenmerkend voor hun twee cuvees “Brut” is de rijping op latten van minstens 18 maanden. Zij worden 

vaak vergeleken met de beste Grands Crus.   

De Cuvée Prestige, die veeleer “Extra-Brut” is, bleek de beste mousserende wijn ter wereld in 2019 in 

Aigle (Zwitserland). 

 

3 Innovation & inspiration 

 

 

3.1 Technology 

Nieuwe technologieën volgen elkaar in sneltempo op. Exposanten uit hal 4 en hal 1 bieden u een scala 

aan digitale oplossingen.  

Hoe maak ik een digitale menukaart? Hoe zet ik een loyalty programma op? Hoe beheer ik alle 

klantengegevens? Hoe lanceer ik een online bestelplatform? Hoe hou ik het overzicht over mijn voorraad 

en kosten? Centraal in hal 4 krijgt u in de Technology HUB een antwoord op deze en al uw andere 

vragen. 
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Programma zoals bekend op 14/10/21 

Zondag 21 november 

13u00 – 13u45 Verspillingsvrij met data & technologie - Orbisk 

14u00 - 14:45 Hoe het no-showfenomeen aanpakken - Resengo 
 
15u00 - 15u45 NOWJOBS 

16u00 - 16u45 Lightspeed Restaurant 

  

Maandag 22 november 

  

12u00 - 12u45 Maak je zaak Future Ready - F-reddie 

13u00 - 13u45 Apicbase 
 
14u00 - 14:45 

 
Hoe optimaliseer je de rendabiliteit van je personeelsplanning op basis van data - Strobbo 

 
15u00 - 15u45 Intelligente personeelsadministratie via platform & app - INDII 

16u00 - 16u45 Lightspeed Payments 

  

Dinsdag 23 november 

  

12u00 - 12u45 App verwoord in pers als “tinder tussen werkgever en werkzoekende” - INDII 

13u00 - 13u45 RoomRaccoon 

14u00 - 14:45 Hoe data verzamelen en gebruiken - Resengo 

15u00 - 15u45 Smartendr 

16u00 - 16u45 Lightspeed Delivery 

  

Woensdag 24 november  

12u00 - 12u45 Stel de perfecte menukaart op - F-reddie 

 
13u00 - 13u45 

 
Digitalisering in de horeca: meten is weten, van consument tot leverancier - One2three x 
Growzer 

14u00 - 14:45 Metro 

15u00 – 15u45 Formitable 
 
16u00 - 16u45 Integratie - Lightspeed x Resengo 

  

Donderdag 25 november 

12u00 – 12u45 One2three 

13u00 – 13u45 Hanot Vending 

14u00 - 14:45 Hoe meer uit gastencommunicatie halen - Resengo 
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3.2 Food services meets food retail 

Blurring concepts… een trend die het voorbije jaar aanzienlijk toegenomen is. 

Horeca Expo richt zich dan ook niet uitsluitend naar horeca en grootkeukens, maar boort met de 

eetwinkels een nieuwe doelgroep aan. Kwalitatieve food stores kunnen op de beurs terecht voor verse 

producten, technologische oplossingen, verpakking, keukenapparatuur, …  

Vooraan hal 1 geeft Bossuyt Horeca Interiors inspiratie voor de inrichting van een eetwinkel. 

 

3.3 Outdoor Inspiration 

Covid lokte de mensen het voorbije jaar de tuin in en het terras op. Deze buitenbeleving is zonder twijfel 

een blijvertje. Het is dus van groot belang om een terras uit te bouwen dat het hele jaar door het 

rendement kan verhogen.  

In deze outdoor zone in de ingangszone van de beurs bundelen een aantal leveranciers de krachten om 

te laten zien wat de mogelijkheden voor een kwalitatief terras zijn. U vindt er inspiratie voor 

buitenverwarming, overkapping, schermen, meubilair en decoratie.  

 

3.4 Start-ups 

Horeca Expo is dé springplank voor beloftevolle starters. In hal 4 verzamelen een mooi aanbod aan 

nieuwkomers in de markt die hun innovatieve producten voor het eerst voorstellen. 

U vindt er onder andere: 

 

F-reddie 

F-reddie maakt iedere winkel-, horeca- of traiteurzaak Future Reddie: 

online verkoop, communicatie en administratie onder 1 dak in 1 

pakket. 

Het Freddie bestelsysteem is dé oplossing bij het aanbieden van 

gerechten, menu's of schotels op bestelling. Een aantrekkelijke webshop 

voor de klant én een handig systeem waarbij de ondernemer met 1 druk 

op de knop een overzicht krijgt van de bestellingen, productie-items van 

de gerechten, pakbonnen en facturen. 

 

Freddie zorgt voor de opbouw van een website en unieke webshop.  

Én ze hebben ook een systeem uitgebouwd waarbij alle items worden opgesplitst in overzichtelijke 

bestellijsten én individueel op etiketten worden geprint. Freddie maakt automatisch facturen en 

pakbonnen op. Zo valt alle administratie van bestelling tot afhaal weg.  



23 

 

Frozen Crème Brûlée 

Op het familiebedrijf De Sloovere Desschans produceren ze dagverse eieren als hoofdactiviteit. Hun 

passie voor koken als hobby en hun liefde voor het landbouwbedrijf smolten samen tot een heuse food 

noviteit: diepgevroren crème brûlée met krokant gebrand laagje. Het traditionele dessert wordt 

gemaakt met hun eigen dagverse hoeve-eieren en bourbon vanille. De crème brûlée hoeft u zelf niet 

meer te grillen of branden! Op die manier kan hij in minder dan twee minuten op tafel getoverd worden. 

 

NIO Cocktails 

De oprichters van NIO Cocktails, Luca en 

Alessandro, werden geïnspireerd door één 

eenvoudig idee toen ze op een avond vrienden te 

gast hadden: vakkundig bereide kant-en-klare 

cocktails in huis halen om hun avonden mee te 

verrijken. Kortom, dezelfde expertise, dezelfde 

topmerken, dezelfde kwaliteitsingrediënten en 

hetzelfde assortiment cocktails. Alles wat je 

verwacht tegen te komen in 's werelds beste bars. 

Het enige verschil - Needs Ice Only, geen andere 

specialistische kennis, ingrediënten of 

barbenodigdheden vereist. 

Hun mixoloog Patrick Pistolesi, oprichter van World's Best 50 Bars' Drink Kong, heeft hen geholpen een 

menu samen te stellen met 15 individuele cocktails. Je kan jouw eigen cocktailbox samenstellen, waarbij 

elke cocktail verpakt is in een eigen uniek verpakking.  

Als het proeven kan beginnen, schudt simpelweg de verpakking, scheur het hoekje eraf, en giet de 

cocktail over ijs. Zo eenvoudig is het. 

 

Orbisk 

Eén derde van al het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd wordt nooit gegeten, wat leidt tot 

onnodige vervuiling door de productie, verpakkingen en het transport.  

De Nederlandse start-up Orbisk, opgericht in 2019, 

heeft het tot haar missie gemaakt om voedselverspilling 

te voorkomen. 

Orbisk helpt bedrijven inzicht te geven in hun 

voedselverspilling en op basis van deze data kunnen 

professionele keukens eenvoudig hun voedselafval 

verminderen. 
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Salute 

Salute is het geesteskind van 2 broers, Jan en Tim, 

met een missie om de wijnindustrie op zijn kop te 

zetten en wijn toegankelijker te maken. Ze 

vertrokken van hun passie voor wijn, hun liefde voor 

Italië en het idee dat wijn je levensstijl moet 

complementeren. Salute brengt la dolce vita naar jou 

via lekkere, verfrissende licht bruisende Italiaanse 

wijnen in blik. 

 

Salute’s gamma bestaat uit een licht bruisende witte en licht bruisende rosé wijn in handige 200ml 

blikjes. De Salute Rosé is een licht bruisende en verfrissende Italiaanse wijn in blik, afkomstig van 

Sangiovese druiven met toetsen van granaatappel. De Salute Wit is een licht bruisende en verfrissende 

Italiaanse wijn in blik, afkomstig van Trebbiano druiven met toetsen van witte perzik en gele appel. 

 

Selia & Scob  

Als pas afgestudeerde bio-Ingenieur is Lowieze Lenaerts begonnen 

met een start-up die draait rond het produceren en commercialiseren 

van een smaakvolle én alcoholarme aperitief op basis van kombucha. 

Bij het maken van kombucha wordt er meestal gestart vanaf zwarte of 

groen thee, verrijkt met natuurlijke suiker. Hieraan worden gisten 

toegevoegd die de suikers omzetten in alcohol. Vervolgens wordt 

deze alcohol door andere micro-organismen omgezet in lekkere en 

gezonde zuren. Het resultaat is een friszure drank met een fruitige 

toets. Naargelang het kruid of fruit men gebruikt, wordt er telkens 

een unieke smaak gecreëerd. 

Selia&Scob is hét alcoholarme alternatief: volop genieten met uw 

gezelschap zonder veel alcohol te drinken. Dit dus op een 'speciale' en 

gezonde manier. 
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3.5 We’re Smart World 

We’re Smart® World is de onbetwiste 

referentie in de culinaire wereld van groenten 

en fruit. Het geesteskind van Frank Fol, De 

Groentekok®, erkent en promoot individuen, 

restaurants en organisaties die groenten en 

fruit centraal stellen in voeding. In de jaarlijkse 

culinair-gastronomische gids We’re Smart® 

Green Guide vind je de beste 

groenterestaurants ter wereld, gerangschikt 

van een tot vijf Radijzen.  

De We’re Smart® Awards belonen elk jaar de beste groenterestaurants- en organisaties. En in de We’re 

Smart® Academy delen de beste groentechefs ter wereld hun kennis met iedereen die interesse heeft in 

gezonde en ecologische voeding. Zo draagt We’re Smart® World zijn steentje bij voor een gezonde, 

duurzame en ecologische wereld. We're Smart® World werd door de  Belgische overheid geselecteerd 

als een van de officiële SDG-Voices, de ambassadeurs voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 

Verenigde Naties. 

Lancering We're Smart® Future Awards 2021 op Horeca Expo 2021! 

Elk jaar gaat We're Smart® World op zoek naar groente- en fruitbedrijven die in de toekomst het 

verschil gaan maken. Deze bedrijven kunnen mensen helpen om meer groenten en fruit te eten, zich 

bezighouden met duurzame verpakkingen, groente- en fruitinnovaties ontwikkelen, of ons stimuleren 

om gezonder en slimmer te leven. Als een bedrijf uitzonderlijke producten, innovaties of projecten voor 

een meer ecologische en duurzame levensstijl lanceerde, komt het in aanmerking voor de Future 

Awards.  

 

3.6 Carpigiani – Gelato Festival Challenge 

Horeca Expo wordt het strijdtoneel voor de 

beste Belgische ijsmaker. Wegens succes 

organiseert Carpigiani Ambachtelijk Benelux 

ook dit jaar de Belgische Gelato wedstrijd voor 

professionals op de beurs. Deze wedstrijd is de 

voorronde voor de Europese finales, en de 

daarop volgende wereldtitel. 

Tijdens de competitie draaien de deelnemers 

een eigen receptuur. Iedere deelnemer neemt 

zijn/haar mix zelf mee en draait deze af op de 

stand van Carpigiani in hal 3. 
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De hoeveelheid die afgedraaid moet worden bedraagt 5 liter. Iedere deelnemer vult 1 liter af in een 

aparte ijsdoos voor de vakjury. Met de overige 4 liter wordt een mooie ijsbak opgemaakt voor de 

ijsvitrine. Hierbij zijn presentatie, smaak en textuur zeer belangrijk. 

De vakjury beoordeelt vooral het ijs, maar neemt ook de presentatie in acht. 

Ook jongeren onder de 21 jaar kunnen hun kans wagen. Welke school levert de nieuwe Junior Gelato 

Chef? 

De winnaar wordt gekozen door een vakjury en de school van deze student wint een Freeze&Go 

ijsmachine! 

  maandag 22 november, Gelato Festival Challenge, stand 2118 

  woensdag 24 november, Junior Gelato Festival, stand 2118 

 

 

4 Coffee & Tea Academy 

Al enkele jaren een vaste waarde: de Coffee & Tea Academy.  

We stellen opnieuw een mooie line-up voor met heel wat experten op het vlak van koffie, thee, zoet, 

brood, …  
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Programma zoals bekend op 14/10/21 

 

Zondag 21 november 

  

13u00 - 14u00 Alpro 

14u30 - 15u30 Thee en hartig | Annabelle Maes - Kaori 

16u00 - 17u00 Viva Sara 

  

Maandag 22 november 

  

11u30 - 12u30 Thee en zoet | Annabelle Maes - Kaori 

 
13u00 - 14u00 

 
Verhoog uw zomer menukaart en terras rendement | Kevin 
Walsh & Oery Nidam -Juice Solutions 

 
14u30 - 15u30 Viva Sara 

 
16u00 - 17u00 

Latte art met authentieke Indian Chai en verschillende soorten 
melk drinks | Chalo 

  

Dinsdag 23 november 

  

11u30 - 12u30 Viva Sara 

13u00 - 14u00 
The future of Coffee: Trends and Hypes at the Nation of Coffee 
| Rob Berghmans - Caffènation 

 
 
14u30 - 15u30 

Automatisering en plant based, combinatie koffie en cacao | 
Peter Hernou 

 
16u00 - 17u00 Didess 

  

Woensdag 24 november  

  

11u30 - 12u30 
Een smaakvolle, gezonde én alcoholarme aperitief op basis van 
kombucha | Lowieze Lenaerts - Selia & Scob 

 
13u00 - 14u00 Viva Sara 

 
 
14u30 - 15u30 

Hoe de samenstelling van water het visuele, de kwaliteit en de 
smaak van thee zal bepalen | Ronny Billemon - Pentair Water 
Belgium 

 
16u00 - 17u00 Your Personal Coffee | Chris Moreels - Buizerd en Saars 
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5 Competition & Demonstration Kitchen 

 

Achteraan hal 8 voelt u ongetwijfeld de spanning hangen. De Competition & Demonstration Kitchen is 

het epicentrum voor een aantal belangrijke culinaire wedstrijden en demo’s. Deze ruimte is de volledige 

beursperiode voor alle publiek toegankelijk.  

 

Programma zoals bekend op 14/10/21 

 

Zondag 21 november 
   

10u30 - 18u00 Nationale Selectie Bocuse d'Or 2021-2023 Belgian Bocuse d'Or Academy 

   

Maandag 22 november 
   

10u30 - 12u30 
Jong Talent - Jeune Talent Trophée Auguste Escoffier 
Benelux Les Disciples Escoffier Benelux 

14u00 - 18u00 Viskok van het Jaar 2021 Vlam 

   

Dinsdag 23 november 
   

10u30 - 14u00 Demo's grootkeuken VVG 

15u00 - 18u00 Graham's Port wedstrijd Alicebown 

   

Woensdag 24 november  
   

10u30 - 14u00 Wedstrijd Junior National Culinary Team Horeca Vlaanderen 

   

Donderdag 25 november  
   

10u30 - 16u00 Bocuse d'Or Commis Challenge 2021-2023 Belgian Bocuse d'Or Academy  

 

 

 

5.1 Nationale Selectie Bocuse d’Or 2021-2023 

Deze nationale selectiewedstrijd Bocuse d’Or wordt om de 2 jaar georganiseerd. 

Tijdens de openingsdag van Horeca Expo wordt de chef geselecteerd die België zal vertegenwoordigen 

op de Europese finale in 2022 en - bij selectie - op de wereldfinale in Lyon (januari 2023). 
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De 5 finalisten voor de nationale selectie zijn: 

• Therance Dalpez – Chalet de la Forêt 

• Diego De Baets – Atelier D & Lunchbar Catch 

• Archibald de Prince – La Distillerie Bourlingster 

• Benjamin Fontaine – L’Innatendu  

• Sam Van Houcke – Maste, Gent 

 

De thema’s waarmee gewerkt moet worden:  

• Hartig groentengerecht 

• Konijn in combinatie met seafood 

De kandidaten krijgen hiervoor 5.35 uren de tijd. 

 

In aanloop naar de Europese en wereldfinale wordt de Belgische winnaar bijgestaan door het coaching 

team met Nick Bril, David Martin & Lode De Roover.  

 

  zondag 21 november, 10u30 – 18u00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: Belgian Bocuse d’Or Academy vzw  

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 

 

 

5.2 Jong Talent Trophée Auguste Escoffier Benelux 

Deze prestigieuze kookwedstrijd wordt 

georganiseerd door de gastronomische vereniging 

“Les Disciples Escoffier Benelux”, met als 

juryvoorzitter Peter Goossens, voorzitter 

Nederlandstalige leesjury Ferdy Debecker, voorzitter 

Franstalige leesjury Jean-Baptiste Thomaes, 

secretaris-generaal Piet Lecot, het bestuur, de 

Benelux-leden en hun voorzitter Daniël Lassaut. 

Thema voor de wedstrijd van dit jaar is griet. 

De winnaar van deze wedstrijd wordt begeleid en mag in 2022 deelnemen aan de internationale finale 

“Jeunes Talents Escoffier”.  
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  maandag 22 november, 10u30 – 12u30 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: Les Disciples Escoffier Benelux 

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 

 

 

5.3 Viskok van het Jaar 2021 

Vlam gaat op zoek naar het lekkerste 

gerecht met de vis van het jaar – de 

rog – gecombineerd met traditionele 

streekproducten.  

De winnaar wordt toegevoegd aan 

het rijtje topchefs die de wedstrijd 

de voorbije jaren wonnen. Recente 

winnaars waren onder andere Jan 

Audenaert van D’Oude Pastorie, 

Michael Vanderhaeghe van 

Hostellerie Saint Nicolas, Stijn de 

Vreese van restaurant Benoit & 

Bernard Dewitte, Sam Van Houcke van restaurant Onder de Toren, Rob Stevens van D’Oude Pastorie, 

Jonathan Olivier van De Jonkman, Ivan Menten van Lèche Plat en Dean Masschelein van Boury. 

De winnaar van de Viskok van het Jaar ontvangt niet enkel een prachtige trofee – ontworpen door 

kunstenaar Marc Vanhecke – maar mag ook toetreden tot het team van de NorthSeaChefs.  

 

Deze topchefs promoten Noordzeevis, met speciale aandacht voor de minder bekende en daardoor vaak 

onbeminde vissoorten. 

 

  maandag 22 november, 13u30 – 17u30 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: Vlam 

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 
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5.4 Graham’s Port Wedstrijd voor hotelscholen 

Het jong talent van de Belgische hotelscholen wordt uitgenodigd om hun culinaire kunsten in de praktijk 

te tonen. Per school werkt een student Sommelier samen met een student Bakkerij om samen een Port 

& Pastry paring te creëren. Naast een praktische proef legt elk deelnemend duo ook een theoretische 

proef over portwijn af.  De wedstrijd zal onder toeziend oog van een professionele jury, bestaand uit 

Graham's Ambassadors en Isabel Monteiro van Symington Family Estates plaatsvinden. Het winnende 

duo wint een bezoek aan de Graham's 1890 Lodge in Vila Nova de Gaia en de quintas van Symington 

Family Estates in de Dourovallei in 2022. 

 

  dinsdag 23 november, 15u00 – 18u00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: Alicebown 

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 

 

 

5.5 Bocuse d’Or Commis Challenge 2021-2023 

Deze nationale selectiewedstrijd Bocuse d’Or Commis Challenge 

wordt om de 2 jaar georganiseerd. 

Hier wordt de commis geselecteerd die de rechterhand wordt 

van de Belgische kandidaat tijdens de Europese finale in 2022 

en - bij selectie - tijdens de wereldfinale in Lyon (januari 2023). 

De 5 finalisten voor de nationale selectie zijn: 

• Justien Debussche – Hotelschool Rhizo, Kortrijk 

• Marie-Louise Desplenter – Spermalie, Brugge 

• Loes Mariën – Talentenschool, Turnhout 

• Lennert Van den Berge  

• Tristan Bauwens – Hotelschool Groene Poorte, Brugge 

 

Het opgelegde thema is kwartel & langoustines. De kandidaten krijgen hiervoor 2.30 uren de tijd. 

 

  donderdag 25 november, 10u30 – 16u00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisatie: Belgian Bocuse d’Or Academy vzw 

De wedstrijd is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Horeca Expo 
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6  Seminaries & Events 

Programma zoals bekend op 14/10/21 

 

Zondag 21 november 
   

10u00 - 11u30 Startersopleiding: Foodcost berekening by app Horeca Vlaanderen 

13u30 - 15u00 Startersopleiding: Omzet genereren met simple tips & tricks Horeca Vlaanderen 

15u00 - 18u00 Kappitel O'de Flander O'de Flander 

   
Maandag 22 november 

   

9u30 - 12u00  Startersopleiding: Allergenen in de horeca  Horeca Vlaanderen  

13u30 - 15u00  

Startersopleiding: Leren onderhandelen,  
een meerwaarde voor uw horecazaak  Horeca Vlaanderen  

11u00 - 14u00 Brussels Beer Challenge Becomev SA 

   

Dinsdag 23 november 

   

10u00 - 11u30 Startersopleiding: Foodcost berekening by app Horeca Vlaanderen 

13u30 - 15u00 Startersopleiding: Beverage cost berekening Horeca Vlaanderen 

9u00 - 14u00 Nationaal Foodservice Congres Foodservice Alliance 

   

Woensdag 24 november  

   

10u00 - 11u00 Startersopleiding: Op naar een duurzame horeca Horeca Vlaanderen 
10u30 - 12u30 InnoChef Flanders' FOOD ism Unizo 

15u00 - 16u00 Startersopleiding: Generatie Z bereiken via TikTok Horeca Vlaanderen 

   

Donderdag 25 november  

   

9u30 - 12u00 Grootkeukenstudiedag HFDV/RCMB/VBVD/VGRB/VVG 

10u00 - 12u00 Startersopleiding: Starten in de horeca Horeca Vlaanderen 
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6.1 Startersopleiding Horeca Vlaanderen 

  

Foodcost berekening by app 

door Dany Dhollander  

Een duidelijk zicht op de food- en beveragekosten is een must voor elke horecazaak. Gelukkig bestaan er 

digitale tools die je hiermee helpen.  

Elke financieel gezonde horecazaak heeft een duidelijk zicht op zijn werkelijke foodcost. Dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan. Met praktische oefeningen en tips leer je over de waste factor en ga je 

aan de slag om jouw eigen receptenfiches op te stellen. 

Wat ga je leren? 

• Hoe je via een tool een complete analyse maakt van je foodcost  

• De voorspelbare en vooral de onvoorspelbare kosten inschatten 

• De foodcost van de zaak sturen, bv. door receptenkeuze 

 

  zondag 21 november, 10u – 11u30 

dinsdag 23 november, 10u – 11u30 

Skylounge 

Organisatie: Horeca Vlaanderen 

Publiek event, mits inschrijving op voorhand via 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/kostprijsberekening  

 

 

Omzet genereren met simple tips & tricks 

door Kevin Strubbe 

 

Succes in de horeca begint met gastvrijheid en service. Maar hoe verhoog je je omzet op een 

klantvriendelijke manier? Het is een vraag die bij heel wat horecaondernemers speelt. Feit blijft dat we 

in onze sector werken met kleine winstmarges en, ook los van deze coronacrisis, koploper blijven als het 

aankomt op faillissementen. 

Je kennis qua gastvrijheid bijschaven om je omzet positief te stimuleren en je gasten in de watten te 

leggen is mogelijk, ook in tijden van COVID-19. In plaats van vage marketingtheorieën, biedt onze Horeca 

Academie je 20 concrete tips en tricks. Zoals service sequence, ADOT, aanbodkennis, het vermijden van 

ja-neenvragen… met voorbeelden op maat van iedere horecaondernemer om je omzet te boosten to the 

next level! 

 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/kostprijsberekening
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  zondag 21 november, 13u30 – 15u 

Skylounge, eerste verdieping  

Organisatie: Horeca Vlaanderen 

Publiek event, mits inschrijving op voorhand via 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/dienstverlenend  

 

Allergenen in de horeca 

door Natasja De Troch en Steffie Verhulst 

 

Zoals je weet voert het FAVV elk jaar controles uit op de voedselveiligheid in de horecasector. Sinds 

januari 2018 heeft het FAVV de controles versterkt. Je kan dus maar beter goed geïnformeerd zijn. 

Horeca Vlaanderen ijverde voor het verkrijgen van een uitzondering op de Europese regelgeving, 

waardoor ondernemers de informatie mondeling mogen meedelen in plaats van schriftelijk. Dit op 

voorwaarde dat een schriftelijke interne procedure wordt uitgewerkt. 

Tijdens deze opleiding leer je wat er wettelijk verplicht is, maar ook wat deze regelgeving praktisch voor 

je betekent in jouw horecazaak.  Bovendien worden alle details over de verplichte interne procedure uit 

de doeken gedaan. 

Nadien ontvang je een opleidingsattest dat je kan voorleggen bij controles door het FAVV als bewijs dat 

je je geïnformeerd hebt over de wetgeving. 

 

  maandag 22 november, 9u30 – 12u 

Flex 4 

Organisatie: Horeca Vlaanderen 

Publiek event, mits inschrijving op voorhand via  

https://www.horecavlaanderen.be/allergenen-in-de-horeca  

 

 

Leren onderhandelen, een meerwaarde voor jouw horecazaak 

door Filip Nicasi 

 

Altijd al beter willen worden in onderhandelen? Nu is het moment op deze skill bij te schaven! 

In deze sessie van ongeveer 40 minuten toont Filip je de verschillende onderhandelingsstijlen. Hij zal je 

leren hoe je je het best voorbereid op een onderhandelingsgesprek. Bovendien krijg je concrete tips om 

de onderhandeling in goede banen te leiden. 

 

  maandag 22 november, 13u30 – 15u 

Skylounge, eerste verdieping 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/dienstverlenend
https://www.horecavlaanderen.be/allergenen-in-de-horeca
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Organisatie: Horeca Vlaanderen 

Publiek event, mits inschrijving op voorhand via  

https://www.horecavlaanderen.be/academie/3.-academie-opleiding-work-smart  

 

Beverage cost berekening 

door Dany Dhollander 

 

Een duidelijk zicht op de food- en beveragekosten is een must voor elke horecazaak. Gelukkig bestaan er 

digitale tools die je hiermee helpen.  

Elke financieel gezonde horecazaak heeft een duidelijk zicht op zijn werkelijke foodcost. Dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan. Met praktische oefeningen en tips leer je over de waste factor en ga je 

aan de slag om jouw eigen receptenfiches op te stellen. 

Wat ga je leren? 

• Hoe je via een tool een complete analyse maakt van je foodcost  

• De voorspelbare en vooral de onvoorspelbare kosten inschatten 

• De foodcost van de zaak sturen, bv. door receptenkeuze 

 

  dinsdag 23 november, 13u30 – 15u 

Flex 4 

Organisatie: Horeca Vlaanderen 

Publiek event, mits inschrijving op voorhand via  

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/kostprijsberekening  

 

 

Op naar een duurzame horeca 

door Guido Francque 

 

De overschakeling naar een duurzame horeca wordt voor de horecaondernemer zonder twijfel de meest 

winstgevende uitdaging. Tenminste, als we het gestructureerd aanpakken. 

Als je dit doet, dan kan je meer geld verdienen door minder te werken!  

Duurzaamheid is zonder twijfel de meest hot topic in de hedendaagse maatschappij. Wij als 

horecaondernemers worden daarbij met de neus op de feiten gedrukt, want wij voeden de 

gemeenschap en er wordt van ons verwacht dat we gezond eten en drinken aan de mensen geven. Maar 

als we dat lucratief willen aanpakken, dan is het kader waarin we werken veel breder dan enkel die 

voeding en dranken. Precies dat gestructureerd kader zal ons helpen om niet alleen te overleven, maar 

ook rendabeler te zijn met meer efficiëntie, minder kosten, meer opbrengsten én meer tijd voor onszelf 

https://www.horecavlaanderen.be/academie/3.-academie-opleiding-work-smart
https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/kostprijsberekening
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en de medewerkers. Dit kader geeft ons ook de zuurstof om de omschakeling stap per stap aan te 

pakken, zonder geld te verliezen.  

Vanuit vijf invalshoeken biedt het duurzaamheidsfundament een overzichtelijk te volgen to-dolijst, die 

elke ondernemer op maat van zijn bedrijf kan invullen en uitvoeren. 

 

  woensdag 24 november, 10u – 11u 

Skylounge 

Organisatie: Horeca Vlaanderen 

Publiek event, mits inschrijving op voorhand via 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/op-naar-een-duurzame-horeca  

 

 

Generatie Z bereiken via TikTok 

 

TikTok groeide het afgelopen jaar uit tot een volwaardig socialmediaplatform dat ook in België helemaal 

ingeburgerd raakte.  

Dat TikTok enkel gekke dansjes zijn voor Gen Z is een fabeltje dat we met deze workshop graag de 

wereld uit helpen. 

Tijdens deze sessie krijg je: 

• de voor- en nadelen van het platform, 

• wie je er kan bereiken, 

• hoe je jouw kansen om viraal te gaan vergroot, 

• en gaan we heel praktisch aan de slag met tips & tricks om zelf video’s te maken. 

Zoals steeds krijg je concrete inspiratie om nadien zelf aan de slag te gaan! We tonen aan het begin van 

de sessie kort hoe je precies een account kan aanmaken, maar uiteraard kan je vooraf zelf de app al 

downloaden. Wil je er als bedrijf snel bij zijn en ontdekken hoe je dit medium ook kan inzetten voor jouw 

zaak? Dan is deze workshop iets voor jou! 

 

  woensdag 24 november, 15u – 16u 

Skylounge, eerste verdieping 

Organisatie: Horeca Vlaanderen 

Publiek event, mits inschrijving op voorhand via 

https://www.horecavlaanderen.be/academie-opleiding-communiceren-via-socials  

 

 

 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/op-naar-een-duurzame-horeca
https://www.horecavlaanderen.be/academie-opleiding-communiceren-via-socials
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Starten in de horeca 

door Filip Nicasi 

 

Droom je ervan om op korte of lange termijn een eigen horecazaak te starten? Of heb je de stap reeds 

gezet, maar zit je nog met een aantal vragen? Dan kunnen wij je helpen!  

Deze opleiding is niet louter gericht op theorie, maar legt ook het accent op praktische en haalbare tips. 

Zo krijg je een goed beeld van punten die cruciaal zijn bij het opstarten van een horecazaak. 

 

Een greep uit de onderwerpen: 

• De opstartformaliteiten: het vestigingsattest, de nodige vergunningen en verzekeringen. 

• De vormen van ondernemen: uitbating, overname, opstart eigen concept, gedeeld 

eigenaarschap. 

• De financieringsmogelijkheden: eigen middelen, lening bij een bankinstelling, risicokapitaal, 

participatiefonds. 

• Juiste definiëring van het concept: wie wordt mijn doelpubliek en hoe bereik ik hen? 

• De do’s-and-don’ts: de juiste look & feel, menu-engineering (aankoop-verkoopkost), juiste 

communicatiekanalen. 

• Personeelsbeleid: geen of juist veel personeel. 

• Aankoopbeleid: goede leverancierscontracten. 

 

  donderdag 25 november, 10u – 12u 

Skylounge 

Organisatie: Horeca Vlaanderen 

Publiek event, mits inschrijving op voorhand via 

https://www.horecavlaanderen.be/starten-in-de-horeca  

 

 

6.2 Kapittel O’de Flander 

De Orde van de Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs organiseert op zondag 21 november zijn 30ste 

Kapittel. Op deze editie lauwert de Orde verschillende persoonlijkheden en horecazaken voor hun 

bijzondere verdiensten in het erkennen en promoten van O’de Flander, de Oost-Vlaamse graanjenever. 

Deze 30ste editie vindt plaats met een jaartje vertraging omwille van corona.  

Alle reeds eerder geïntroniseerde personen, alle deelnemers aan de cursus Jeneverkenner en de 

bevriende gastronomische confrerieën wonen dit kapittel bij. In primeur zal een filmpje voorgesteld 

worden ter promotie van O’de Flander. Ook werden opnames bij alle leden-stokerijen gemaakt om voor 

elke producent een mooie promofilmpje aan te bieden. Dit gebeurt in plaats van de  jaarlijkse Jenever-

tasting. 

https://www.horecavlaanderen.be/starten-in-de-horeca
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Na het officiële deel van het kapittel, wordt de receptie verzorgd door de Hotelschool Gent.  

Programma 

• 15u rondgang in hal 1 door alle aanwezige confrerieën 

• 15u30 Verwelkoming door Brecht Carels, voorzitter van de Orde van Oost-Vlaamse Meester-

Distillateurs 

• 15u35 Ceremonieel Kapittel met intronisaties door de Grootmeester van O’de Flander 

• 16u10 Slotwoord door gedeputeerde Leentje Grilliaert, voorzitter van EROV, met uitnodiging 

tot de receptie. 

De Orde van de Oost-Vlaamse Meester Distillateurs vzw bundelt de krachten van elf Oost-Vlaamse 

graanjeneverstokerijen en zet zich sinds 1990 in voor de erkenning en de promotie van de Oost-Vlaamse 

graanjenever. 

O'de Flander of de Oost-Vlaamse graanjenever is eind 2007 erkend als Europees streekproduct net zoals 

overigens de Geraardbergse Mattentaarten en de Gentse Azalea. 

 

  zondag 21 november, 15u00 – 18u00 

Flex Meet, Flex 1 + Flex 2 

Organisatie: O’de Flander 

Met inschrijving via O’de Flander 

 

 

6.3 Brussels Beer Challenge 

De prijsuitreiking van de tiende editie van de Brussels Beer Challenge.  

De Brussels Beer Challenge, de eerste professionele bierwedstrijd in 

België, werd in 2012 door Becomev (Beer Communications & Events) 

onder leiding van Luc De Raedemaeker en Thomas Costenoble opgericht 

als antwoord op de groeiende interesse in de biercultuur.  De eerste 

editie van de Brussels Beer Challenge vond in 2012 plaats in de 

Beursschouwburg te Brussel. Sindsdien veranderde het event regelmatig 

van locatie en groeide de wedstrijd uit tot één van de belangrijkste en 

meest prestigieuze wedstrijden  ter wereld. 

De winnende brouwerijen ontvangen hun oorkonden en prijzen. 

 

  maandag 22 november, 11u00 – 13u00 

Flex 1 & 2 

Organisatie: Becomev SA 

Op uitnodiging.  
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6.4 Nationaal Foodservice Congres 

FOODSERVICE RESTART! 

De Belgische foodservicemarkt ontwaakt uit de 

donkerste nachtmerrie van de afgelopen decennia. 

Ondernemers en bedrijven hebben weer zin om er vol 

tegenaan te gaan. Maar, na het vechten, komt 

overleven… Hoe kijken we naar de horeca, catering en 

gemaksmarkt van de toekomst? Waar zitten de nieuwe 

groeikansen? En hoe kunnen ondernemers, grossiers en 

producenten hier slim op inspelen?  

Het NATIONAAL FOODSERVICE CONGRES wil een 

voetlicht zijn. Samen met nationale en internationale 

beslissers en experts in foodservice kijkt Foodservice 

Alliance, het grootste kennisnetwerk in de Belgische 

wereld van eten, drinken en slapen buitenshuis, naar de 

actuele trends en ontwikkelingen in de sector. Het 

schetst een beeld van het krachtenveld waarbinnen weer 

succes wordt geboekt!  

De 13e editie van dit topevent brengt een indrukwekkende line-up van experts, ondernemers en CEO’s 

van vooraanstaande bedrijven samen! 

Een greep uit de sprekers: 

• Ann Biebuyck, CEO – Lunch Garden 

• Jean-Michel Teerlink, Co Owner – MTM Group 

• Sadik Cevik, General Manager Benelux – Gorillas 

• Ron Simpson, Owner – The Avocado Show 

• Kathleen Claes, CEO – The Java Coffee Company 

• Joachim Boudens, Co Owner – Hertog Jan*** Restaurant Group 

• Pieter Daems, Managing Director – O’Tacos 

• Jonas Hanot, Commercial Director – Hanot Vending 

De presentatie is in handen van Lieven Van Gils. 
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  dinsdag 23 november, 08u00 – 13u00 

Flex XL 

Organisatie: Foodservice Alliance 

De toegangsprijs bedraagt 395 euro (excl. BTW en servicekosten). Bedrijven die lid zijn van het 

Kennisnetwerk Foodservice Alliance hebben recht op gratis tickets. Info en inschrijvingen via 

www.foodservicecongres.be.  

 

 

6.5 Grootkeukenstudiedag 

 

GROOTKEUKEN EN VENDING: EEN PERFECT KOPPEL?  

Al enkele jaren zijn automaten niet meer uit het straatbeeld weg te denken, maar ook in bedrijven en in 

de zorg hebben ze hun plaats veroverd.   

Hoe de evolutie en de technologie is versneld in de voorbije jaren, alsook wat de voordelen zijn om deze 

service als een essentieel onderdeel te gaan beschouwen binnen de klantenservice in de grootkeukens 

wordt tijdens deze grootkeukenstudiedag belicht door verschillende sprekers.  

Een niet te missen start van een beursbezoek voor elke grootkeukenverantwoordelijke! 

 

  donderdag 25 november, 09u30 – 12u00 

Flex Meet, 1 & 2 

Organisatie: HFDV/RCMB/VGRB/VVG/VBVD 

Verplicht op voorhand in te schrijven.  

 

 

7 Beeldmateriaal 

Highres beeldmateriaal kan gedownload worden via onderstaande link: 

https://www.horecaexpo.be/nl/pers/ 

 

http://www.foodservicecongres.be/
https://www.horecaexpo.be/nl/pers/

