PERSBERICHT

METRO SERVEERT UNIEKE DEMO’S TIJDENS HORECA EXPO (23-27
NOVEMBER)
FOODPAIRING UITDAGING DOOR TOPSOMMELIER DRIES CORNEILLIE OP
METRO STAND
Wommelgem, 22 november 2014 – Van 23 tot 27 november is Flanders Expo opnieuw the
place to be voor horecaprofessionals, want dan vindt Horeca Expo plaats, de meest
toonaangevende vakbeurs van het land. Uiteraard mag ook METRO, dé partner bij uitstek
voor de horecaprofessional, hier niet ontbreken. De METRO stand van maar liefst 400m2
herbergt niet alleen een versmarkt, een wijn- en een hippe koffiebar, een oil &
vinegarstand en een gourmetsnackbar, maar ook een indrukwekkende demokeuken. Elke
dag om 14u bereiden de METRO chefs er een aantal innovatieve producten op een
verrassende wijze. Maar er is meer: op 24 november daagt Dries Corneillie (sommelier
Hertog-Jan) de bezoekers van de METRO stand uit op een spannende food-wijnpairing.
Kortom, redenen genoeg om als professional eens een bezoek te brengen aan stand 8437
in Hal 8.
Veel proeven, nieuwe producten en trends ontdekken en ideeën uitwisselen. Dat is de
essentie van Horeca Expo, de jaarlijkse hoogmis voor horecaprofessionals. Ook METRO, dé
partner bij uitstek voor horecaprofessionals, is dit jaar uiteraard opnieuw van de partij. Op
de METRO stand beantwoorden inkoopverantwoordelijken, afdelingschefs en sommeliers
met plezier alle vragen over het METRO productgamma, maar er is zoveel meer! Op de stand
van maar liefst 400 m2 pakt METRO uit met een versmarkt met exotisch fruit, wilde
paddenstoelen, kraakverse lijngevangen vis, zeewieren, inspirerende kazen en een waaier
aan vleessoorten. Maar ook de wijn- en de hippe koffiebar, een oil & vinegarstand en een
gourmetsnackbar zullen ongetwijfeld de aandacht van de bezoekers trekken.
Geuren en kleuren in de demokeuken
Dit jaar pakt METRO ook uit met een nieuw element: de demokeuken. Elke dag om 14u
zullen de METRO chefs er innovatieve gerechten, tal van nieuwe producten en de laatste
trends serveren. Zo zijn er onder meer demo’s met de verschillende Koppert Cressvarianten. Deze ‘cressen’ of zaaiingen hebben elk een eigen verrassende smaak, gaande van
anijs en limoen (Limon Cress) tot een honingzoete toets (Honny Cress). Ook het Elements
gamma van Deleye & Didess – een reeks van zo goed als kant en klare dessertproducten –
komen aan bod. En tijdens de demo van Verstegen in samenwerking met El Sabor Andino
staat vooral de Peruviaanse keuken – de allernieuwste trend in culi-land – in de kijker.

Proef-uitdaging
METRO daagt de horecaprofessionals tijdens Horeca Expo ook uit op een intrigerende wijnfoodpairing challenge. Niemand minder dan Dries Corneillie, sommelier bij driesterrenrestaurant Hertog Jan, laat je op maandag 24 november tussen 11u en 16u proeven, testen
en raden welke wijn best past bij Schotse gerookte zalm. Een blindproefsessie, geleid door
de meester zelf, die geen enkele liefhebber mag missen!
Kortom, Horeca Expo en in het bijzonder METRO hebben alweer heel wat lekkers op het
menu staan. Reden te meer om af te zakken naar Horeca Expo en je onder te laten
dompelen in deze zinnenprikkelende wereld.
Voor meer persinformatie en/of beeldmateriaal, contacteer de woordvoerster. Julie Stordiau
– julie.stordiau@makro.be – Tel. 03 328 90 07
Praktische info
Stand METRO
Hal 8 – stand 8437
Demonstraties, elke dag om 14u:
zondag 23/11: Koppert Cress
maandag 24/11: Deleye & Didess
dinsdag 25/11: Verstegen & El Sabor Andino
woensdag & donderdag 26/11 - 27/11: Koppert Cress
Openingsdata Horeca Expo
Van zondag 23 tot en met woensdag 26 november van 10u30 tot 19u.
Op donderdag 27 november van 10u30 tot 17u.
Over Metro
Het succesverhaal van METRO Cash & Carry begon in 1964 met de opening van de eerste
zelfbedieningsgroothandel in Duitsland. Sinds 2003 zijn er ook METRO-winkels in België en de toegang hiervan
is exclusief voorbehouden voor horeca-professionals en handelaars. Met de opening van Vorst en Namen komt
het totale aantal Metro-winkels in België op 9. METRO Cash & Carry telt daarnaast ook 6 Makro-vestigingen in
ons land. Voor meer informatie, surf naar www.metro.be

