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 STEM OP JE FAVORIETE HORECAZAAK 
 
 

Kaarten te koop 

Voor de uitreiking van de Horeca Awards staat een spetterend feest ingepland op 13 

november in VIP Schiervelde. Ook deze keer staat er niet alleen lekker eten en een 

mooie award-show op het menu. Niemand minder dan Sam Gooris komt de zaal in rep en 

roer zetten. Daarna neemt DJ Vince het podium in zodat er tot in de late uurtjes kan 

gefeest worden. Kaarten voor de feestelijke uitreiking kosten 105 euro en kan je digitaal 

bestellen via de Facebook-pagina van de awards : 

www.facebook.com/Horeca.Award.Roeselare 

En de genomineerden zijn.. 

Tot 2 oktober konden de klanten/uitbaters hun (favoriete) horecazaak nomineren voor 

een award. Er zijn héél wat meer kandidaten genomineerd dan voor de vorige twee 

edities. De jury van de Horeca Awards stelde een top 5 samen. Voor de Horeca Award 

Beste Starter werd zelfs een top 10 opgemaakt. 

Stem voor uw favoriete zaak! 

Van 15 oktober tot en met 10 november 2019 kan iedereen per categorie eenmalig 

stemmen via de facebookpagina van de Horeca Awards Roeselare 

www.facebook.com/Horeca.Award.Roeselare.  

De avond zelf kunnen alle aanwezigen ook een stem per categorie uitbrengen. De 

facebookpagina stemmen en de stemmen van de avond zelf tellen elk voor 50% mee. Op 

de avond zelf zal de winnaar bekend gemaakt worden.   

De genomineerden per categorie. 

• Horeca Award Beste Frituur:  

o Jimmy's Fritshop   

o Derry's frituur   

o West-Friet   

o Prinsenhof   

o Shifters 
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• Horeca Award Beste Brasserie:   

o De Koornbloem   

o ARhus Café   

o Tastoe Roeselare  

o De Zoete Wever   

o Nowme   

• Horeca Award Beste Restaurant:   

o Gastro Henri   

o b'artiste   

o Eethuis De steeg   

o Weinbeisserei   

o Bistro Maison Marie   

• Horeca Award Beste Café:   

o ‘t Hoekske   

o De Elleboog   

o De Lange Giraf   

o MOJO   

o ‘t Motje   

• Horeca Award Beste Starter:   

o Koerskaffee   

o Mooma   

o Brasserie Flandria   

o De Zoete Wever   

o Sportline’s Offside Bar   

o Twenty seven   

o De Overburen   

o Derry's frituur   

o Cirque   

o Merl'O   

 

 

Meer informatie:  

vzw Horeca Awards Roeselare-comité, Noordstraat 217, 8800 Roeselare  

Henk Vergote 0477.973415 / Claude Vanbesien 0485.615760  

 


