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De Bib Gourmand Benelux 2018 wordt vanaf 23 november verkocht voor een prijs van 
€ 17,95 (België en Nederland) en € 17,44 (Luxemburg). In deze editie vindt u: 

 168 restaurants in België, waarvan 23 nieuwe; 
 14 restaurants in Luxemburg, waarvan 1 nieuw; 
 135 restaurants in Nederland, waarvan 20 nieuwe. 

 

Over de MICHELIN gids 

De MICHELIN gids selecteert de beste restaurants en hotels in de 28 landen waar het aanwezig is. 
Het is een vitrine van de mondiale gastronomie en zet zowel de culinaire dynamiek van een land, 
nieuwe tendensen als de talenten van morgen in de schijnwerpers. De MICHELIN gids creëert 
waarde voor restaurants dankzij de onderscheidingen die het jaarlijks uitdeelt. Het draagt bij tot de 
uitstraling van de lokale gastronomie en de toeristische aantrekkingskracht van streken. Dankzij zijn 
rigoureuze selectiemethode en historische kennis van de hotel- en restaurantsector, biedt de 
MICHELIN gids aan zijn klanten een expertise aan die uniek is in de wereld en daardoor ook een 
service die kwaliteitsvol is. 
De selecties zijn op papier en online beschikbaar. Ze zijn zowel toegankelijk op het internet als op het 
geheel van de mobiele ondersteuningen die een navigatie aanbieden die aangepast is aan het 
gebruik van iedereen, maar ook een dienst voor online reservatie. 
Met de MICHELIN gids blijft de Groep miljoenen reizigers begeleiden in hun verplaatsingen, om hen 
een unieke mobiliteitservaring te laten beleven. 
 

Presentatie MICHELIN gids 2018 België en Luxemburg: maandag 20 november 2017  
Presentatie MICHELIN gids 2018 Nederland: maandag 11 december 2017 

 

Perscontact Michelin: 

Renske Turpijn 
GSM : + 33 (0)6 70178109 
E-mail: renske.turpijn@michelin.com 

Ellen Neukermans 
Tel: + 32 (0)2 274 46 81 
GSM: +32 (0)473 73 42 72 
E-mail: ellen.neukermans@michelin.com 

 


