
H et is bijna vier decennia geleden dat 
de • Association les Chevaliers du XXe 
siècle • (Vereniging van de Ridders 

der XXste eeuw) op het enigszins gekke idee 
kwam om het eerste • Salon du vin et de la 
bière • (Wijn- en bierbeurs), die nu een niet te 
missen evenement is geworden, tot stand te 
brengen. Deze jaarlijkse bijeenkomst voor duizen-
den liefhebbers van wijn, bier en lekker eten, 
wordt georganiseerd in het Kursaal-Palais des 
Congres in Duinkerke. Meer en meer van jul-
lie komen ons elk jaar bezoeken ... 200 expo-
santen (wijnbouwers, brouwers, producenten 
en ambachtslieden) willen dit evenement in 
Duinkerke voor niets ter wereld missen om u 
hun regionale producten te laten ontdekken 
en proeven, evenals hun uitbating, hun pro-
ductiemethode of geheime fabricatie of het 
bewaren van wijn. 

Meer dan een evenement ... EEN AFSPRAAK! 

Er zijn verschillende oplossingen om 
te parkeren nabij het Kursaal 
- Betaald en bevelllgd parkeren 

(253 plaatsen waarv an 6 gereserveerd voor 
personen met beperkte mobillteit) in de onder• 
grondse verdieping van het Kursaalplein (24 uur 
perdag). 
• Parkings in de buurt ( place Paul-Asseman, rue 
du Kursaal, rue Marcel-Sailly) en bij Grand Large 
(100 plaatsen op 8 mlnuten lopen van het Kur-
saal). 

GZBus Sinds september 2018 zij n Duin-
kerke en zijn agglomeratie de 
hoofdstad van gratis vervoer 

voor iedereen. Ga met 
de bus naar het Salon, 
het is eenvoudiger, .., 
makkelijker, ecolo-
gischer en het is gratis 1 
Alle lnformatle op 
www.dkbus.com. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
• lngang: ‹7 per persoon 
Tenzij uitgenodigd. 
• De toegang is gratis voor kinderen 
onder de 12jaar onder begeleiding. 
Eike bezoeker ontvangt een elegant 
gezeefdrukt proefglas. Let op : de deuren 
van het Kursaal sluiten 30 minuten 
voordat het Salon sluit. Verboden voor
dieren. 
A/coho/misbruik is gevaar1ijk voor je 
gezondheid, consumeer met mate. 

OPENINGSUREN 
Vrijdag 28 oktober 12.00- 21.00 uur 
Zaterdag 29 oktober 10.00-20.00 uur 
Zondag 30 oktober 10.00- 20.00 uur 
Maandag 31 oktober 10.00 -17.00 uur 

35 RIDDERS, 
50 VRIJWILLIGERS, 
200 EXPOSANTEN, 
4DAGEN 
TENTOONSTELLING ... 



WELKOM IN HET SALON « DUNKERQUOIS »
Gemoedelijke sfeer, ruimte ontworpen voor uw comfort, kwaliteitsproducten voorgesteld door 

de exposanten : u mag het Salon du Vin in het Kursaal van Duinkerke van 28 tot 31 oktober 
2022 niet missen! 

Dit onvermijdelijk evenement voor fijnproevers laat elkjaar de bezoekers toe om de beste 
wijnen van Frankrijk te ontdekken en te proeven (en niet te vergeten, enkele Europese 

wijngaarden) alsook uitzonderlijke regionale producten, met het grootste respect voor de 
Franse en Europese « terroirs ». 

MAAK KENNIS MET 0 ZEEXPOSANTEN 
SPECIALITEITEN. ENTERTAINMENT, ONTDEKKINGEN ... 

Terwijl u de schatten ontdekt, aangeboden door de 200 
exposanten, zal onze animator u tal van activiteiten en 
wedstrijden voorstellen. 
Onder de exposanten bieden een tiental van hen wi-
.,..-----  jnen aan van gecertificeerde biologische
C

m

•' TI f I f landbouw, de «Bio» worden aangegeven
1 met een pictogram. Hun gemeenschappelijk 
• punt: er wordt geen synthetisch product ge-

  ;( 'i/i' M bruikt bij de teelt van de druiven waarvan ze 
afkomstig zijn. Andere wijn boeren ( ongeveer 

dertig) wedden op wijntoerisme en bieden rondleidin-
gen door hun kelders en uitbatingen aan. 

Onder de exposanten zult u zich ook laten verlei-
den door de kaaslekkernijen die worden aange-
boden door een tiental onder hen. Net ais wijn 
is de oorsprongsbenaming een garantie voor de 
oorsprong en de typiciteit van een product, de ze-
kerheid dat het is vervaardigd volgens de regels van 
de kunst, met erkende ervaring, doorgegeven van 
generatie op generatie... Aarzel niet om uw expo-
santen aan te spreken of raadpleeg onze Internet : 
www.chevaliers-dunkerque.fr 



DIENSTEN ENKEL ONTWORPEN EN AANGEPAST VOOR U ! 

KI.EED-
KAMER 

MAAKT U ZICH GEEN ZORGEN VOOR UW AANKOPEN IN HETSALON 1 

Tijdens uw bezoek kunt u onbeperkt uw aankopen doen, de wijnboeren bewaren uw dozen. 
Wanneer het tijd is om uw bestellingen mee naar huis te nemen, aarzel dan niet om een beroep te 
doen op onze taxi's (jonge vrijwillige studenten gekleed in een geel TAXI T-shirt), bij de ingang van 
het Salon. Zij halen samen met u uw aankopen op van de stands en geven u een pas waarmee u 
met uw voertuig het voorplein van Kursaal oprijdt. Uw taxi wacht daar op u en helpt u bij het inla-
den van uw auto ... 

Vivez nos 
AVENTURES 
{ À  Faireune 

digue 

Î À  Prendre 
lavague 

:C  Mettre du vinaigre 
' - W  sur ses frites 

r'>r Imiter le cri de 
lamouette 

,/,r; Se perdre dans 
, , - lesdunes 

sp!rltof ""' 
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Voorgerechtenbuffet. 3 keuzes van gerechten 
aan tafel geserveerd, kaasbuffet 

W t  . . , _ .  De wijnen. exclusie{ 11t1n het Salon. won/en Yl?fllocht tegen dezel(de prijs 
ais die op de stands. 

en desserts aan de prlJs van as. 

w w w . m l H e c e p t l o n  • • •  

METDANKAAN 
Wij dan ken de exposanten, partners en leveranciers voor hun vertrouwen, evenals de vrijwilligers die gedurende een aantal dagen meewerken. 

29-30-31 
56-63 
58 
79-96 
93 
103-128 
133-150 
136-137 
249 
345 
400-401 
405-406 

We vergeten zeker onze families en onze echtgenotes niet die ons steunen in onze inzet, 
zodat het feest mooi is en de filantropische actie slaagt. 

WELKOM AAN DE NIEUWE EXPOSANTEN ! 
LE CHALET ALSACIEN 
SARL CLOTILDE DAVENNE 
DOMAINE DE L'AUREE 
CHEZ LE P'TIT BRETON 
VINEX FRANCE 
DOMAINE DE L'ORCHIS POURPORE 
DOMAINE MARCAIS 
DOMAINE PLAIMONT 
SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE SOUSTRES 
PM DIFFUSION TRICOCHE RHUM ARRANGE FRANÇAIS 
FERME MENAOUDE 
EURL BROUTIN 

SPECIALITE ALSACIENNE 
CHABLIS 
SAUMUR-CHAMPIGNY 
CHAERCUTERIE BRETONNE 
VIN DU LIBAN 
SAINT CHINIAN 
VAL DE LOIRE, CÒTEAUX DU LAYON 

COTEAUX D'ENSERUNE 

FOIE GRAS 
POISONNERIE 




