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Restaurant De Raadkamer wint 'Geiwene
Foersjet 2018'

Restaurant De Raadkamer maakt de beste 'Gentse waterzooi met vis' van Gent.
Met een uitstekend juryrapport van 297/300 wint het restaurant de 'Geiwene
Foersjet 2018'. De trofee is een initiatief van PUUR GENT tijdens de derde editie
van de Week van het Gents, en gaat telkens op zoek naar de beste versie van een
authentiek Gents gerecht.
Van 25 november tot en met 3 december 2018 vond de derde editie van de Week van het Gents
plaats. Via diverse initiatieven werd het Gentse dialect een week lang in de kijker gezet. Net als
vorig jaar lanceerde PUUR GENT de trofee 'Geiwene Foersjet' om de week ook culinair in de
kijker te zetten. Dit jaar ging de jury op zoek naar het restaurant waar de beste 'Gentse
waterzooi met vis' wordt geserveerd.

Vier restaurants namen deel aan de competitie: Spoorloos Perron, The Bridge, De Raadkamer
en 't Klokhuys. Een zes-koppige jury proefde de vier versies op maandag 19 november in de
Hotelschool van Gent en koos vervolgens de beste waterzooi met vis op basis van smaak,
presentatie, het gebruik van streekgebonden producten en de bereidingswijze. Met een
juryrapport van maar liefst 297/300 kwam De Raadkamer als winnaar uit de bus. De
Raadkamer wint daarmee de trofee en titel van 'Geiwene Foersjet 2018', alle deelnemers
ontvangen een Gents verwenpakketje uit het Groot Vleeshuis.

De jury
De jury bestond uit volgende leden: Luk De Bruyker (bezieler van het concept), Eddy Levis
(voorzitter van de Gentse Sosseteit), Rosine Uwayezu (student-ondernemer 2018), Pim
Ravelinge (chef bij vishandelszaak De Vis), Koen Crucke (auteur van het lied over Gentse
waterzooi) en Jan Gheysen (partner Koen Crucke).
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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