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Topkoks zorgen voor tweede editie van
Chefs for Charity
Er komt een tweede editie van Chefs for Charity in Dendermonde. De opbrengst zal
deze keer besteed worden aan twee goede doelen.
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Met Chefs for Charity koken de chefs van restaurants Flammazien, ’t Truffeltje, Da
Vinci, Kokarde, Cinémangé en Hof ter Velden de ziel uit hun lijf voor zo’n 250 gasten.
Een eerst editie op paasmaandag vorig jaar werd een groot succes. De benefiet met
gastronomische maaltijd leverde 16.550 euro op voor het goede doel.

De betrokken chefs beslisten dat er een tweede editie komt. Deze keer zal de
opbrengst naar twee organisaties gaan: vzw Blijdorp en het Rode Kruis
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13:26  Vleeshuismuseum en stadhuis weer open voor bezoekers

12:15  Sportclubs mogen weer trainingen houden voor leden ouder dan twaalf jaar, maar alleen in openlucht

Dendermonde. Opnieuw zal de Chefs for Charity plaatsvinden op paasmaandag.
Medewerking krijgen de koks van de Baasroodse chocolatier Jurgen Baert, die
speciaal voor het gebeuren een uniek dessert zal ontwikkelen.

Wie wil deelnemen aan Chefs for Charity moet vooraf toegangskaarten aanschaffen.
De verkoop daarvoor start op 18 februari om 13 uur via www.culinair-dendermonde-
kookt.com.
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