
 

Ter gelegenheid van het Fête de la Gastronomie, komt Badoit Express terug 
met de met Michelin-sterren bekroonde chef-kok en Fransman, Thierry Marx 
om de beroemde Rue de Rivoli in Parijs om te dopen in een Rue de la 
Gastronomie! 

PARIJS, september 2013/PRNewswire/ -- Voor deze tweede editie, heeft Badoit, 
het gevierde Franse merk voor natuurlijk sprankelend water, opnieuw oproer 
veroorzaakt op het Fête de la Gastronomie-festival; wederom in samenwerking 
met chef-kok Thierry Marx, die twee sterren heeft. Door een ervaring die een 
volledige verrassing was, kregen de gelukkige chauffeurs die zich toevallig in 
Rue de Rivoli in Parijs bevonden, het voorrecht om deel te nemen aan een 
eersteklas gastronomisch evenement! 

Badoit Express is terug! 

Badoit, een natuurlijk sprankelend mineraalwater sinds 1778, is een historisch merk 
in het Franse erfgoed en de bondgenoot van chef-koks en fijnproevers over de hele 
wereld. Het is ook de ideale begeleiding voor alle maaltijden...! Nadat vorig jaar alles 
uit de kast werd gehaald door een regionale trein om te toveren tot een 
gastronomisch restaurant gedurende een forenzenrit, heeft Badoit de lat nu nog 
hoger gelegd door een nieuwe, unieke ervaring te bieden die het belang van de 
gastronomie in het dagelijks leven van de inwoners van Île-de-France benadrukt. 

Klik hier om het multimedia-persbericht te bekijken: 

http://www.multivu.com/mnr/62420-badoit-express-fete-de-la-gastronomie-
festival  

De allereerste fijnproeversfile 

Het transformeren van de Rue de Rivoli in Parijs in een Rue de la Gastronomie: 
een gewaagde uitdaging die is aangegaan door Badoit en haar ambassadeur en 
bekende Fransman, Thierry Marx, een chef-kok met twee sterren, die aan het hoofd 
staat van het Parijse resaturant Mandarin Oriental en een ware Badoit-liefhebber is. 
Deze vertegenwoordiger van smaak, plezier en genot rond de tafel is dit jaar de 
President van het Fête de la Gastronomie in Frankrijk. 

Dankzij een strakke organisatie en foutloze logistiek werden zo’n 1000 gangen 
geserveerd aan de chauffeurs die gisteravond konden genieten van de nieuwe 
Badoit Express-ervaring. De eerste verrassing was om bij het eerste verkeerslicht 
een cohort van obers te zien die klaarstonden langs de volledige met auto's 
volgepakte straat. Met flessen Badoit in de hand stonden zij klaar om de straat af te 



lopen en chauffeurs uit te nodigen om mee te gaan op een uitzonderlijke culinaire 
reis. 

Enkele cijfers 

Er werden 1000 gangen geserveerd 

Er waren ongeveer honderd maîtres d'hôtel, verspreid over de Rue de Rivoli 

Er werden 700 flessen Badoit uitgedeeld 

Een ervaring die plaatsvond over bijna 3 kilometer in het hart van  Parijs, van de 
Place de la Bastille tot de Place de la Concorde. 

Badoit Express heeft opnieuw een uitzonderlijke gastronomische prestatie 
geleverd die op zowel kortstondig, nieuw als gratis was! 

#badoitexpress 
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