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Tweede beste West-Vlaamse sommelier
pronkt met bistro tussen sterrenzaken

SINT-ELOOIS-VIJVE

Muriel Ravelingien (38) is
verkozen tot op een na bes
te sommelier van West
Vlaanderen. Met haar bis
tro Le p'tit Coeur pronkt ze
tussen twee sterrenzaken.
KAREN VERHULST

Muriel Ravelingien (38) is
door een vakjury, collegasom
meliers en klanten verkozen tot
op een na beste sommelier van
WestVlaanderen. Ze moet al
leen Dries Corneillie (22) van
driesterrenrestaurant Hertog
Jan laten voorgaan. Op de derde
plaats staat Gregory Vanacker
van tweesterrenrestaurant De
Jonkman. “Ik ben zeer vereerd
om tussen zo'n bekende en goe
de zaken te mogen staan.”
Ravelingien nam op aanraden
van een goede vriend deel aan

de wedstrijd die onder meer
door de Kortrijkse firma Mey
hui, gespecialiseerd in tafeldek
king, georganiseerd wordt.
“Die vriend, een echte wijn
kenner, zei me dat ik mijn kans
moest wagen. En dat heb ik dan
maar gedaan. Ik had nooit ge
dacht dat ik het zo ver zou
schoppen”, zegt Ravelingien.

MURIEL RAVELINGIEN
SOMMELIER

“Ik ben zeer vereerd om
tussen zo'n bekende
zaken te mogen staan”
De wedstrijd bestond onder
meer uit een mondelinge proef
waarin de deelnemers op ver
schillende vragen moesten ant
woorden. “Ik zat daar, tussen al

KVO

“Nooit gedacht
dat ik het zo ver
zou schoppen”
W

Muriel Ravelingien was naar eigen zeggen hypernerveus, maar doorstond onder meer een mondelinge proef.

die sommeliers van sterrenza
ken. Ik was hypernerveus en
dacht dat ik er niets van gebak
ken had, maar blijkbaar viel het
toch mee.”

125 soorten wijn op menukaart
Haar kennis over wijn bouwde
Ravelingien door de jaren heen
op. “Ik probeer af en toe degus
taties bij te wonen. Dat ik het
met een bistro zo ver schop
heeft te maken met het feit dat

ik erg inzet op mijn wijnaanbod.
Op mijn wijnkaart staan 125
verschillende soorten wijnrefe
renties, dat is uniek voor een
zaak als de mijne. Daarnaast
probeer ik ook variatie te bren
gen in mijn aanbod, dat doe ik
door regelmatig samen te wer
ken met regionale handelaars.”
Ravelingien opende haar bis
tro Le p'tit Coeur langs de Gent
seweg in SintElooisVijve drie
jaar geleden. Ze nam een be
staande, moderne horecazaak

over en bouwde het om tot een
bistro waar gezelligheid cen
traal staat. Le p'tit Coeur is de
eerste eigen zaak van Ravelingi
en, maar de ambitieuze vrouw
deed al heel wat ervaring op in
het horecawereldje. Ze volgde
een opleiding aan de hotel
school Instituut Stella Matuti
na in Michelbeke en werkte
sindsdien onder meer in bis
tro's en verschillende twee en
driesterrenrestaurants in de
streek.

AUPING PLAZA dé Auping winkel
AUPING PLAZA KORTRIJK
KORTRIJK, Meensesteenweg 123
www.aupingplaza-kortrijk.be

Dubbel voordeel
op Auping

AUPING VISION dé shop-in-shop
CASTEELKEN
RUMBEKE-ROESELARE,
Sint-Petrus & Paulusstraat 2
www.casteelken.be
AUPING VERKOOPPUNT
TISSABO TOPSLEEP
INGELMUNSTER, Kortrijkstraat 132
PRIELS
DEERLIJK, Ommeganstraat 25
www.priels.be
GAVERZICHT
DEERLIJK, Stationsstraat 233
www.gaverzicht.be

De lente is terug in ‘t land. Om dat te vieren geven we 15% voordeel op
alle Auping bodems (boxsprings en spiraalbodems). En tijdens onze
lenteschoonmaak maken we plaats voor de nieuwe matrassencollectie.
Zo geniet u eveneens van een aantrekkelijk voordeel op de
showroommatrassen (zolang de voorraad strekt).
* Actie geldig van 27 februari t/m 27 maart 2016. Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op www.auping.be
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