
 

Fijnproeversjaar: het 300.000ste Brusselicious Ontbijt is opgediend 

Op dinsdag 28 augustus, zes maanden na de start van de actie, hebben de 25 deelnemende Brusselse hotels de 
symbolische kaap van 300.000 Brusselicious Ontbijten bereikt, en dat werd gevierd. Het project dat een initiatief is van de 
Brussels Hotels Association (B.H.A.), VISITBRUSSELS en Christos Doulkeridis, Minister-President van de Brusselse 
Franstalige regering bevoegd voor toerisme, kent een enorm succes, en alle betrokken partijen hopen dan ook de kaap 
van 500.000 ontbijten, geserveerd aan Brusselse toeristen, te kunnen bereiken in 2012. 

Sinds 28 februari vinden de gasten van de 25 deelnemende Brusselse hotels een heerlijk assortiment streekproducten 
terug op het ontbijtbuffet. Zo stelt ieder hotel minstens acht lokale en artisanale producten voor die elk het Brusselicious 
label dragen.  

« Het doel van dit initiatief is niet enkel een band te smeden tussen de streekproducten en de chefs, maar ook de Brusselse, 
Belgische en internationale gasten te laten kennismaken met producten van bij ons » legt Rodolphe Van Weyenbergh, 
Secretaris Generaal van de B.H.A., uit.  

Christos Doulkeridis, van zijn kant, benadrukt het belang van de Brusselse gastronomie voor het toerisme. «De producten 
en producenten dragen de uitstraling van onze streek en haar inwoners: gevarieerd, culinair, eenvoudig en lekker. » 

De gelukkige winnaars zijn Mvr. Shimamoto en een vriendin, beiden afkomstig uit Japan. Het geheel aan producten dat ze 

tijdens het ontbijt konden proeven krijgen ze thuis bezorgd. Hun gastronomische dag zetten ze voort in het Museum van 

Cacao en Chocolade om vervolgens een bezoek te brengen aan de Cantillon Brouwerij waar ze kunnen deelnemen aan de 

bereiding van twee typisch Brusselse producten. Ze kregen bovendien een waardebon van 300 euro om ten volle te 

kunnen genieten van hun verblijf in de Europese hoofdstad, of om er terug te keren.  

Voor meer informatie over de lijst van deelnemende hotels of de producten, surf naar www.brusselicious.be  
 

Een initiatief van de Brussels Hotels Association (B.H.A.),  
Met de steun van VISITBRUSSELS en de Brusselse Franstalige regering (COCOF) 

 

 
Contact B.H.A. : Rodolphe Van Weyenbergh – 0485 483 353 – rvw@brusselshotelsassociation.be 
Contact VISITBRUSSELS : Martha Meeze – 0486 533 181 – m.meeze@visitbrussels.be  
Contact kabinet Doulkeridis: Michaël François – 0486 263 171 – mfrancois@doulkeridis.irisnet.be 
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