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75 YEARS FERRARI
CELEBRATING 50 YEARS OF BMW M

Fine dining among
the hiGhlights of
75 years Ferrari

Voor de derde maal zal aan de vooravond van InterClassics Classic Car Show Brussels, op
donderdag 17 november 2022, de Preview Night plaatsvinden. Tijdens deze exclusieve avond dineert
u tussen automodellen die Ferrari tot de bekendste autofabrikant aller tijden hebben gemaakt. 75 jaar
Ferrari is het thema van de zevende Classic Car Show Brussels.
De InterClassics Preview Night speelt zich af op het themapaviljoen, waar u op hoog gastronomisch
niveau kunt genieten tussen een verzameling van historische en moderne Ferrari’s. Speciaal voor
deze avond zal chef Bart de Pooter een sterrendiner voor u en uw gasten bereiden. Dit alles in een
schitterende ambiance en met gepast entertainment.
Verras uw relaties en kom genieten van een diner op topniveau omringd door een unieke verzameling
van klassiekers. Wij zullen zorgen voor een onvergetelijke avond!

Bart De Pooter is een Belgische chef en culinair ondernemer. In 1993 opent hij de deuren
van zijn eerste restaurant, Pastorale. Tien jaar later worden zijn inzet en passie bekroond
met een Michelinster, en in 2007 volgt een tweede ster. Het restaurant wordt uitgeroepen
tot beste groenterestaurant van 2018 en prijkt in de top 100 van La Liste.
De keuken van Bart wordt gevoed door de smaken, geuren en kleuren van onze seizoenen.
Met een passie voor gastvrijheid creëert hij gastronomische momenten waar balans en
puurheid steeds centraal staan. Dit wordt extra in de kijker gezet in 2012, wanneer Bart
wordt verkozen tot chef van het jaar door Gault&Millau.
Zijn nauwe connectie met de natuur is eigen aan Bart. De groenten voor zijn restaurants
komen van zijn eigen ecosysteem dat ethische en duurzame landbouw brengt, verspreid
over 12 hectare grond waar de chef zijn roots liggen: tussen de velden van de Rupel, Nete
en Schelde.

“A L S C H E F M O ET J E J E
CO N STA N T A F V R AG E N
WAT E R M O R G E N
B E T E R K A N .”
BA RT D E P O OT E R
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50 jaar BMW M

DER STÄRKSTE BUCHSTABE DER WELT

In 1972 was Robert A. Lutz directielid bij BMW. Als begenadigd verkoper bracht hij het Amerikaanse motto “win
on Sunday, sell on Monday“ naar Europa. Het pas opgerichte BMW Motorsport kreeg de opdracht dit motto in
praktijk te brengen. Volgens Lutz is een bedrijf als een mens. “Zolang het gaat sporten, is het fit, goed getraind, vol
enthousiasme en prestatievermogen.” Gezien het optimisme van de jaren zeventig - alles werd kleurrijker, sneller,
sportiever - was de timing perfect. De bedrijfsnaam werd later afgeslankt tot BMW M GmbH, sindsdien is een
legende ontstaan die in de jaren daarna niets van zijn magie heeft verloren.
Volgens InterClassics is er geen betere manier om deze mijlpaal te vieren dan de hoogtepunten uit 50 jaar M
tentoon te stellen tijdens Classic Car Show Brussels.

INSCHRIJVEN

bestelkaart

Wilt u deze exclusieve avond niet missen? Schrijf u dan nu in voor de InterClassics

Firmanaam:

Brussels Preview Night 2022. U kunt hiervoor contact opnemen met het team van

Dhr./Mevr.:

InterClassics of gebruik maken van bijgevoegde antwoordkaart.

Adres:
Telnr.:

Kosten per deelnemer zijn € 295,- (excl. BTW). Daarnaast kunt u zich ook voor een

E-mail adres:

partnership inschrijven, u betaalt dan € 2.800,- (excl. BTW) voor 10 deelnemers.

Hij/zij verklaart

kaarten voor InterClassics Brussels Preview Night te bestellen

Ook andere vormen van partnerships zijn bespreekbaar met het projectteam.

Hij/zij verklaart

partnerships (per 10 personen) voor
InterClassics Brussels Preview Night te bestellen

Neem voor meer informatie of om u in te schrijven contact op met:

Kaarten InterClassics Brussels Preview Night

x

Partnerships InterClassics Brussel Preview Night

x € 2.800,- =

€ 295,- =

€
€
Prijzen zijn exclusief BTW

InterClassics Classic Car Show Brussels

Plaats en datum:

T +32 (0)2 880 09 00

Handtekening:

F +31 (0)43 383 83 00
erik.panis@mecc.nl I raymond.mingels@mecc.nl I reginald.wets@mecc.nl
www.interclassics.events

> Stuur een scan of foto van de ingevulde kaart per mail naar interclassics@mecc.nl
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“ R AC I N G C A R S A R E N E I T H E R B EAU T I F U L N O R U G LY.
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