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van het Brabants Asperge Genootschap is

Na meerdere bezoeken tijdens het vorige aspergeseizoen werden door onze “mistery guests” een drietal bij
het Genootschap aangesloten restaurants genomineerd voor deze titel.
Aan het begin van het aanstaande aspergeseizoen kunnen wij nu bekendmaken dat,

Restaurant “Riddershoeve” te Berkel-Enschot
als “Hét Beste Aspergerestaurant 2015” van het Brabants Asperge Genootschap naar voren is gekomen.
Zij waren gezamenlijk voor deze titel genomineerd met:
- restaurant “ff Swanjéé” te ’s-Hertogenbosch
- restaurant “In Den Verdwaalde Koogel” te Heusden

www.swanjee.nl
www.indenverdwaaldekoogel.nl

De drie nominees zijn onlangs door een delegatie van het bestuur bezocht en op de hoogte gebracht van de
uitslag van deze competitie. Zij ontvingen uit handen van onze voorzitter de oorkonde. Bij het uitreiken van
de oorkonde benadrukte deze dat de drie genomineerde restaurants erg dicht bij elkaar zijn geëindigd en hij
heeft enkele stukken uit het uitgebreide juryrapport voorgelezen. De “Riddershoeve” sprong er wat betreft
uitstraling als lid van het Genootschap iets beter uit, maar de nummers twee en drie eindigden gelijk, en hier
is dus sprake van een ex-aequo uitslag.
In ons magazine “Brabantse Asperges, van Kop tot Kuntje de Lekkerste” editie 2015, wat binnenkort bij
onze aspergetelers en restaurants verkrijgbaar is, staat een reportage van deze drie restaurants en ook op
onze website www.brabantseasperge.nl vindt u een uitgebreid verslag.
De wisseltrofee; een bos asperges in brons op een marmeren sokkel, zal aan Walter en Tillie van Laarhoven
van restaurant “Riddershoeve” worden overhandigd op 20 april as. Dan vindt de feestelijke opening van het
Brabantse Aspergeseizoen 2015 plaats met een diner in Golden Tulip Hotel “Central” te ’s-Hertogenbosch
en worden de beide genomineerden ook nog eens in het zonnetje gezet ten overstaan van de aanwezige
aspergeliefhebbers.

Voor "Hét Beste Aspergerestaurant 2015” van het Brabants Asperge Genootschap gaat u naar:
Restaurant “Riddershoeve”
’t Zwaantje 1, 5056 ED Berkel-Enschot
Tel. 013-5331239
www.riddershoeve.nl

Onderstaand de overhandiging van de oorkondes door de voorzitter.
De winnaar:
Restaurant “Riddershoeve”
Tillie & Walter van Laarhoven
't Zwaantje 1
5056 ED Berkel-Enschot
Tel. 013-5331239
www.riddershoeve.nl

Op een gedeelde tweede plaats eindigde:
Restaurant “In den Verdwaalde Koogel”
Monique & Auke Rauwerda
Vismarkt 1
5256 BC Heusden
Tel. 0416-661933
www.indenverdwaaldekoogel.nl

en

Restaurant “ff Swanjéé”
Kim & Steef Spanjer
Hinthamerstraat 76-78
5211 MS 's-Hertogenbosch
Tel. 073-6147832
www.swanjee.nl
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