




WELKOM! 
JE HEBT HET 
LEUKSTE CADEAU 
IN HANDEN...  
EEN BELEVENIS 
OM NOOIT TE 
VERGETEN!



  DE GROOTSTE KEUZE 
IN BELGIË**

   ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
 Dankzij de Bongo-services

   KWALITATIEVE 
BELEVENISSEN

 Partners die constant geselecteerd 
 en geëvalueerd worden

* Bron: consumentenpanel: mei 2018 tot april 2019, in waarde en volume.
** Studie uitgevoerd in augustus 2019.

BELEVENISBON

NR 1
IN BELGIË*



De Bongo-app om alles vanop je 
smartphone te regelen

Regelmatig meldingen van nieuwe 
partneraanbiedingen

Gratis* en onbeperkt omruilen

2 jaar geldig** - hernieuwbaar*

Garantie bij verlies of diefstal

ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK  
DANKZIJ DE  
BONGO-SERVICES

* Zie voorwaarden op www.bongo.be.
** Vanaf de aankoopdatum.



NU IS HET  
AAN JOU! 



Download de Bongo-app 
of surf naar bongo.be.

Registreer je belevenisbon  
en bevestig zo de activering  
(bij niet-geactiveerde bonnen is een aankoopbewijs van de belevenisbon nodig om die te activeren).

Ontdek de meest actuele selectie belevenissen  
in jouw belevenisbon en maak je keuze.

Reserveer rechtstreeks bij  
de gekozen partner.

Overhandig bij aankomst je belevenisbon 
(op de Bongo-app of als papieren versie).



BRASSERIE

Traditioneel of modern?  
Mis zeker de 

specialiteit 
van het huis 

niet! 
 

1 hoofdgerecht 

met voor- of 

nagerecht voor  

2 personen



SFEERVOL 
TRADITIONEEL

authentiek decor,  
traditionele keuken

SFEERVOL  
MODERN

moderne decoratie, 
internationale/creatieve  

keuken



Café Manger, Leuven (BE)



SFEERVOL
traditioneel

Met z’n tweetjes genieten van  
een authentieke, tijdloze gastronomie  

in een warm en traditioneel decor.



VOOR WIE 
HOUDT
van lekker eten
BEELD JE EENS IN

Maak je op voor een gezellig uitje  
in een authentiek kader en smul  
van stoofpotjes op grootmoeders  

wijze, bereid met marktverse producten.  
Kies uit een veelvoud aan brasserieën  
en bistro’s verspreid over het hele land  
waar je traditioneel en authentiek kunt  
tafelen. Pens op grootmoeders wijze,  
mosselen, groentestoofpotjes, stoofvlees  
met bier… Het zijn stuk voor stuk typische  
gerechten van bij ons die de tand des tijds  
moeiteloos doorstaan. Een voorgerecht  
en hoofdgerecht of een hoofdgerecht  
en dessert? Kiezen wordt moeilijk!





Versus Restaurant & Sushi Lounge, ‘s-Hertogenbosch (NL)



SFEERVOL
modern 

Met z’n tweetjes originele smaken  
en nieuwe, tongstrelende trends uit alle  

uithoeken van de wereld ontdekken.



KLASSIEKERS
in een nieuw jasje 
BEELD JE EENS IN

 Met een klassieker speel je op zeker… maar het  
is ook best leuk om iets nieuws uit te proberen,  
als de kwaliteit maar goed zit. Tal van brasserieën  

geven hun eigen, moderne draai aan klassiekers, vaak in 
heroplevende oude wijken, met een strak decor en een  
sfeer die het midden houdt tussen gezellig en chic.  
À la carte geniet je van kraakverse gerechten uit de  
traditionele Frans-Belgische keuken, zij het vaak met  
een licht exotische toets. Een voorgerecht en hoofdgerecht  
of een hoofdgerecht en dessert? Kiezen wordt moeilijk! 
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3/13/2019 11:49:58: main_photo changed

 
20/03/2019 8:46:37: updated from admin

 Imperial in  De Panne

1 

 IMPERIAL
 DE PANNE

 Aan het eind van de dijk van De Panne kun je in een stijlvol decor genieten 
van al het lekkers van de zee. Restaurant Imperial doet zijn keizerlijke naam 
alle eer aan, met een hoogstaande keuken en kwaliteitsvolle producten. 
Vanuit het restaurant heb je een prachtig uitzicht op de zee en de duinen. 
Bij mooi weer kun je plaatsnemen op het loungeterras. Er ligt een houten 
vloer en je zit er beschut tegen de wind, terwijl je naar het spel van de golven 
kijkt. Bij Imperial schuif je aan tafel voor de lekkerste delicatessen die de zee 
te bieden heeft. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glas bubbels
• een halve lauwe 

kreeft op een frisse 
salade overgoten met 
kreeften coulis

Exclusief andere dranken. 

Opgelet: op zaterdag-
avond is het aantal be-
schikbare tafels beperkt.

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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DEZE BONGO
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20/03/2019 8:45:35: updated from admin

 De Reygaerd in  Avekapelle

2 

 DE REYGAERD
 AVEKAPELLE

 Het landelijke Avekapelle, een deelgemeente van Veurne, is een prachtige 
omgeving voor ontspannende fiets- en wandeltochtjes, met als hoogtepunt 
een heerlijke lunch bij De Reygaerd. In 2003 kochten Anja Vantroyen en 
haar man Steven het charmante dorpsschooltje om het in twee jaar tijd om 
te toveren tot een stemmig eetcafé met een tuin en buitenterras. Steven, die 
een traditionele kookopleiding kreeg, serveert niet alleen Vlaamse gerechten 
en streekspecialiteiten, maar staat ook open voor buitenlandse klassiekers 
en vegetarische gerechten. De slaatjes van De Reygaerd zijn erg populair. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht van 
het maandmenu

• een hoofdgerecht van 
het maandmenu

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/12/2019 13:59:51: main_photo changed

 
20/03/2019 8:45:35: updated from admin

 't Pleintje in  Westende

3 

 'T PLEINTJE
 WESTENDE

 Het charmante Westende is met zijn vijfhonderd meter brede Sint- 
Laureinsstrand en zijn duinen ideaal voor wie van natuur, zee, architectuur 
en gastronomie houdt. Bij 't Pleintje geniet je onder meer van een ruime 
keuze aan ontbijt, huisgemaakte hamburgers en salades. Tijdens de zomer-
maanden is het er aangenaam vertoeven dankzij het zongerichte terras op 
een verkeersvrij plein op vijftig meter van het strand. Wie dat wil, kan na de 
maaltijd genieten van een verse thee uit het uitgebreide assortiment. Wil 
je thuis ook zo'n lekker potje thee zetten? Dan kun je die aankopen in de 
theewinkel van de zaak. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
gemarineerde ribbetjes 
met slaatje, dipsaus, 
frietjes en mayonaise 
OF trio van kroketjes 
naar keuze met slaatje, 
frietjes en mayonaise

• een dessertje

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/12/2019 14:2:48: main_photo changed

 
20/03/2019 8:45:36: updated from admin

 Bistro Galaxy in  Middelkerke

4 

 BISTRO GALAXY
 MIDDELKERKE

 In het badstadje Middelkerke vind je eet- en drinkgelegenheden genoeg 
om levensgenieters te plezieren. Eentje daarvan is Bistro Galaxy, dat pal op 
de dijk ligt. Dankzij de combinatie van houtwerk met rood- en chocolade-
tinten dineer je hier in een gezellig en warm interieur. Vanaf het overdekte, 
verwarmde terras heb je een mooi uitzicht op de zee. Door haar nabijheid 
spelen vis, schaal- en schelpdieren vanzelfsprekend een prominente rol op 
de kaart. Liefhebbers van vleesgerechten worden echter niet vergeten en 
vinden hier zeker ook iets naar hun zin. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/12/2019 14:3:16: main_photo changed

 
20/03/2019 8:45:36: updated from admin

 Cappuccino in  Oostende

5 

 CAPPUCCINO
 OOSTENDE

 De vaste waarde op het vlak van tearoom- en brasseriebeleving in Oostende 
heeft een complete metamorfose ondergaan. Het is een heel ander concept 
geworden waar Oostende heel trots op mag zijn. Het interieur ziet er helemaal 
anders uit, maar is zeker even gezellig als vroeger. Hoewel de zaal nieuw en 
bijzonder oogt, is iedereen hier nog steeds meer dan welkom. En omdat 
sommige dingen nooit veranderen: je vindt de vernieuwde Cappuccino nog 
altijd midden in dé winkelstraat van Oostende, de Kapellestraat. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
Vlaamse stoverij met 
sla en frietjes OF 
tagliatelle met scampi's 
in een mild kruidig 
tomatensausje

• een nagerecht: ijs met 
warme chocoladesaus

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/12/2019 14:5:30: main_photo changed

 
20/03/2019 8:45:36: updated from admin

 Chez Freddy in  Oostende

6 

 CHEZ FREDDY
 OOSTENDE

 Chez Freddy vind je op de Albert I Promenade in de Koningin der Badsteden. 
Die ligging aan de kust is een garantie voor vis die verser dan vers is, een troef 
die in de keuken gretig uitgespeeld wordt. Dat het restaurant zich bovendien 
op de dijk van het bruisende Oostende bevindt, maakt het geheel er alleen 
maar aantrekkelijker op. In het gezellige, maritiem geïnspireerde decor van 
Chez Freddy passeren klassieke gerechten met moderne invloeden de revue. 
Op de kaart kregen visgerechten natuurlijk de hoofdrol toebedeeld, maar ook 
voor liefhebbers van vlees valt hier van allerlei lekkers te smullen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/12/2019 14:2:59: main_photo changed

 
20/03/2019 8:45:36: updated from admin

 Bistro Chopin in  Oostende

7 

 BISTRO CHOPIN
 OOSTENDE

 Op enkele stappen van het strand, de dijk en het station van Oostende vind je 
Bistro Chopin. Dat je van een wandeling in de frisse zeelucht flink wat honger 
krijgt, weet ook chef-kok Chris. Hij verrast je dan ook graag met verrukkelijke 
dagverse vis- en vleesgerechten, gemaakt met streekgebonden producten. 
Mama Viviane schittert in haar rol van gastvrouw en dat resulteert in een 
onberispelijke bediening. Geniet je graag eerst van een aperitiefje, of heb je 
na het eten nog geen zin om naar huis te gaan? In het praatcafé van Bistro 
Chopin kun je terecht voor een hapje of drankje. Er is ook een mooi terras waar 
je zowel in de zomer als in de winter van kunt genieten met uitzicht op de kaai.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



27

DEZE BONGO
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3/12/2019 14:5:47: main_photo changed

 
20/03/2019 8:45:36: updated from admin

 TAO Worldcuisine & Loungebar in  Oostende
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 TAO WORLDCUISINE & LOUNGEBAR
 OOSTENDE

 Eten bij TAO is eten in stijl. Je bevindt je hier in een modern interieur met een 
fris, vernieuwend design. De kaart staat in het teken van de wereldkeuken. 
De invloeden voor de gerechten komen van over de hele wereld. Zo eet je er 
Thaise kip, Maleisische gamba's, teppanyaki, Mexicaanse grill, Italiaanse pasta's 
en Frans-Belgische klassiekers. Verscheidenheid is het sleutelwoord bij TAO 
Worldcuisine. Ook de TAO Loungebar is een hotspot van het  Oostendse 
uitgaansleven. Je kunt er zowel terecht voor een gezellige babbel als voor 
een avondje uit de bol gaan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Beaufort in  De Haan

9 

 BEAUFORT
 DE HAAN

 Wie ooit in De Haan was, herinnert het zich waarschijnlijk als een ongelooflijk 
charmante badplaats. De talrijke, wonderwel intact gebleven art-decovilla's 
zitten daar zeker voor iets tussen. Beaufort is er daar één van. Het honderd-
jarige gebouw begon zijn leven als hotel en werd later tearoom-brasserie 
Beaufort, vernoemd naar een van de eerste schalen om de kracht van de 
wind op zee te kunnen inschatten. Het strand en de zee liggen vlakbij, dus je 
kunt er meteen een daguitstap van maken. Bij Beaufort ben je welkom om 
te genieten van een uitstekende maaltijd. Op de kaart staan ook een aantal 
voortreffelijke wijnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: twee 
garnaalkroketten

• een hoofdgerecht: 
salade van gerookte vis 
uit de Noordzee

Exclusief dranken.
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 Restaurant Medina in  Blankenberge
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 RESTAURANT MEDINA
 BL ANKENBERGE

 Op een boogscheut van het strand van Blankenberge tref je Restaurant 
 Medina. Treed binnen in een andere wereld en laat je meevoeren op een 
smaakreis naar Marokko. Het interieur is Marokkaans geïnspireerd, zonder 
al te veel overbodige franjes. Uit de keuken komt de hemelse geur van 
diverse kruiden. Op het menu staan dan ook enkel authentieke gerechten 
volgens traditionele familierecepten, zoals krokante birwats, heerlijke harira-
soep en smaakvolle tajines met vlees naar keuze. Ook aan de kleintjes is 
gedacht met een speciale kinderkaart en ook vegetariërs komen hier zeker 
aan hun trekken. Vergeet zeker geen dessert te nemen, want hoe kun je 
een  Marokkaanse maaltijd nu beter afsluiten dan met een kopje muntthee 
en zalig zoete gebakjes.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassings twee-
gangenmenu van de 
chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Restaurant Starckx in  Blankenberge
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 RESTAURANT STARCKX
 BL ANKENBERGE

 Restaurant Starckx hoort bij Hotel Saint Sauveur, dat je op slechts hon-
derd meter van het strand vindt. Het restaurant biedt je een hedendaags 
design met warme en harmonieuze kleuren. Op de kaart vind je de verfijnde 
Frans-Belgische keuken, bereid met de heerlijkste dagverse producten, 
verse biologische groenten en ingrediënten van uitgelezen leveranciers. 
De wijnkaart omvat wijnen van over de hele wereld, met een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Ristorante Rimini in  Blankenberge
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 RISTORANTE RIMINI
 BL ANKENBERGE

 In Blankenberge vind je het gezellige Italiaanse Ristorante Rimini. Bij Rimini 
waan je je onmiddellijk in het zonnige Italië. De tafellakens in de kleuren van 
de Italiaanse vlag, de rieten wijnkruiken aan het plafond en het warme decor 
bezorgen je een instant zomergevoel. Ook de menukaart tovert een glimlach 
op je gezicht. Klassiekers als carpaccio, scampi's en parmaham ontbreken 
niet, evenmin als pizza, risotto, spaghetti, lasagne en andere deegwaren. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: 
salade van zeevruchten 
OF parmaham

• een hoofd gerecht: 
Florentijnse 
kabeljauw filet met 
spinazie OF scaloppine 
alla Zingara (kalfslapjes 
met pasta)

• een nagerecht: tira-
misu van het huis OF 
Siciliaanse taart

Exclusief dranken.
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 Brasserie Montmartre in  Blankenberge
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 BRASSERIE MONTMARTRE
 BL ANKENBERGE

 Dankzij zijn schitterende ligging op de zeedijk van Blankenberge, tussen het 
casino en de pier, is Brasserie Montmartre de ideale stopplaats voor iedereen 
die houdt van de zee en van lekker eten. Het volledig vernieuwde interieur 
in Parijse stijl bezorgde het vroegere restaurant Palermo een tweede jeugd 
en een nieuwe naam. Hier ben je welkom om uitgebreid te tafelen, maar 
ook om gewoon te genieten van een verzorgde snack of een streekbiertje.  

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Bistro Resto Franky in  Blankenberge
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 BISTRO RESTO FRANKY
 BL ANKENBERGE

 Op een steenworp van de dijk van Blankenberge ligt Bistro Resto Franky. 
Het restaurant hoort bij Hotel Franky en geniet van een ideale ligging in de 
Weststraat, op wandelafstand van alle belangrijke bezienswaardigheden van 
de stad. Bij Bistro Resto Franky kun je heel de dag terecht, of het nu voor 
een ontbijt, een lunch of een uitgebreid diner is. Op de kaart staan traditi-
onele brasseriegerechten die volgens de regels van de kunst bereid worden. 
Aangezien de zee op een zuchtje van de keuken ligt, kan je er van op aan dat 
alle visgerechten met de meest verse ingrediënten bereid worden.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 Sint-Pietershoeve in  Damme
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 SINT-PIETERSHOEVE
 DAMME

 Het boekenstadje Damme is ongetwijfeld een van de mooiste stadjes van 
 België. Door zijn ligging tussen Brugge en Knokke is het een populaire stop-
plaats voor fietsers. Langs de Damse Vaart is het genieten op de gezellige 
terrassen met uitzicht op de authentieke molen en de metershoge populieren 
aan de overkant. Een van die gezellige terrasjes is dat van de Sint-Pietershoeve. 
Op de kaart vind je verschillende vis- en vleesgerechten en oesters of kreeft 
die vers uit het eigen homarium komen. Het is ook het ideale adres om van 
een typisch streekgerecht te proeven: de paling. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 Bistro Pili Pili in  Brugge
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 BISTRO PILI PILI
 BRUGGE

 Op tweehonderd meter van het historische plein de Burg in Brugge vind 
je Bistro Pili Pili. Dit eethuis staat bekend om zijn lekkere gerechten tegen 
een budgetvriendelijke prijs en is het ideale rustpunt vlak bij de belangrijkste 
bezienswaardigheden van Brugge. Terwijl je wandelt door de schilderachtige 
straatjes en langs het Minnewater, ontdek je de levendige cultuur en ge-
schiedenis van de stad. Na een romantisch wandeling door het Venetië van 
het Noorden kun je je dag vervolledigen in Bistro Pili Pili, een restaurant 
dat gespecialiseerd is in Italiaanse pastagerechten, maar waar je ook kunt 
genieten van heerlijke vlees- en visschotels. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangenmenu 
(keuze uit de Bongo- 
kaart):

• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.

Opgelet : enkel mogelijk 
tussen 12 en 13.30 uur 
en tussen 18.30 en 
20 uur.
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 Lichtschip Mayflower in  Brugge
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 LICHTSCHIP MAYFLOWER
 BRUGGE

 De Mayflower was een van de eerste schepen waarmee Britse kolonisten de 
Atlantische Oceaan overstaken om zich in de Nieuwe Wereld te vestigen. Op 
het kanaal Gent-Brugge-Oostende ligt Lichtschip Mayflower, een boot met 
dezelfde welluidende naam. Hier ben je aan het juiste adres om te genieten 
van een heerlijke en eerlijke keuken. Je kunt er in alle rust smakelijk smullen 
van dagverse creaties die uit de keuken tevoorschijn komen. Bij mooi weer 
staat er een groot terras aan de oever van het kanaal. Hier kom je helemaal 
tot rust. Lichtschip Mayflower is zo'n adresje waar je achteraf graag nog eens 
terug over de vloer zult komen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Trattoria Trium in  Brugge
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 TRATTORIA TRIUM
 BRUGGE

 De essentie van de Italiaanse keuken, die vind je in het hart van Brugge. 
Trattoria Trium is een winkel, traiteur en restaurant in één, op enkele hon-
derden meters van de Brugse Markt, vlak bij enkele van de mooiste reien van 
de stad. Zaakvoerder Alessandro verzamelde in de winkel de beste wijnen, 
de lekkerste likeuren, pasta's, kazen en vleeswaren uit zijn geboorteland en 
brengt ze met een zichtbare vaderlandsliefde aan de man. Daarnaast kun je 
in het restaurant ook heerlijk ontbijten. Wie wil weten hoe het echte Italië 
smaakt, is hier aan het juiste adres. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een pastagerecht

Exclusief dranken.
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 't Vagevuur in  Brugge
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 'T VAGEVUUR
 BRUGGE

 Restaurant 't Vagevuur ligt op een steenworp van de Markt en de bekende 
winkelstraten. Tijdens je ontdekking van Brugge kom je sowieso eens voorbij 
dit gezellige restaurant. 't Vagevuur is de ideale plaats om even heerlijk tot rust 
te komen tijdens je bezoek aan het Venetië van het Noorden. Zaakvoerder 
Tom Valcke en zijn medewerkers staan al ettelijke jaren garant voor een 
eerlijke keuken, waar typisch Vlaamse en Brugse specialiteiten hand in hand 
gaan met lekkernijen uit de wereldkeuken, zoals wokgerechten en pasta-
gerechten. Het warme interieur, met een duidelijke verwijzing naar de Brugse 
glorieperiode van weleer, charmeert je meteen wanneer je binnenkomt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: kaas- 
of garnaalkroket OF 
toast met zalm

• een hoofdgerecht: 
stoverij OF konijn op 
z'n Vlaams OF Gentse 
waterzooi

Exclusief dranken.
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 Barista's Secret in  Brugge
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 BARISTA'S SECRET
 BRUGGE

 In een gezellig autovrij straatje dat uitkomt op de Brugse Markt vind je 
 Barista's Secret. Zoals de naam van de zaak al laat vermoeden, kun je hier 
terecht voor de lekkerste koffie. Maar Barista's Secret is veel meer dan dat: 
het is een koffiehuis, tearoom, restaurant, koekjesshop en whiskybar met 
zeker 150 openstaande flessen whisky onder één dak. Op de restaurant-
kaart staan hoofdzakelijk Belgische klassiekers, zoals stoverij, vol-au-vent 
en  biefstuk met frietjes. De keuken van Barista's Secret werd trouwens al 
beloond met verschillende awards. Smakelijk! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: 
kaaskroketjes

• een hoofdgerecht: 
steak, vis of een halve 
kip

Exclusief dranken.
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 Shalimar Tandoori in  Assebroek
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 SHALIMAR TANDOORI
 ASSEBROEK

 Het Indische restaurant Shalimar Tandoori heeft met zijn gevarieerde ge-
rechten uit de Indische keuken heel wat te bieden aan culinaire avonturiers. 
Bij Shalimar Tandoori geniet je van traditionele schotels in een typisch Indisch 
decor. In het restaurant hangen overal familiestukken waarvan sommige 
wel honderden jaren oud zijn. Bovendien werd de helft van het interieur 
overgevlogen uit de Swatvallei in Pakistan. Authentieker kan het niet. Wil je 
de Indische cultuur mee naar huis nemen? Er is een souvenirshop aanwezig 
met leuke spullen uit het thuisland. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 Bistrant Spanje in  Koekelare
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 BISTRANT SPANJE
 KOEKEL ARE

 Bistrant Spanje is een charmante brasserie in Koekelare waar je met zowel 
een kleine als een grote honger terechtkunt. Wie vandaag Bistrant Spanje 
binnenloopt, wordt verwelkomd door uitbaatster Tine. Zij maakte er een 
strakke, maar gezellige zaak van, waarin grijze en beige tinten de boventoon 
voeren. 's Middags kun je in Bistrant Spanje genieten van een knapperige en 
gezonde lunch. 's Avonds is het gezelligheid troef voor het diner. Het beste 
uit de zee wordt gecombineerd met al het lekkers van het land. Wat denk 
je bijvoorbeeld van scampi's in een romig currysausje of een côte à l'os met 
een lekker sausje en verse frietjes? 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Eethuis Transvaal in  Ruddervoorde
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 EETHUIS TRANSVAAL
 RUDDERVOORDE

 Eethuis Transvaal is een gezellig restaurant waar passie, charme en beleving 
centraal staan. Hier eet je op een unieke locatie en proef je van heerlijke 
gerechten in een charmant kader. Eethuis Transvaal is de plaats voor een 
snelle lunch, een gastronomisch diner met je partner of een gezellige avond 
met vrienden of familie. De kaart biedt een gevarieerd aanbod met wereld-
invloeden en een maandelijks wisselend menu met creatieve gerechten 
volgens het seizoen. Op weekdagen kun je hier 's middags ook lunchen voor 
een eerlijke prijs. Er is bovendien een uitgebreide wijnkaart. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken. 
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 Hotel Brasserie De Beiaard in  Torhout
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 HOTEL BRASSERIE DE BEIAARD
 TORHOUT

 In het centrum van het West-Vlaamse Torhout gaat een eenvoudig hotelletje 
schuil achter een prachtige gevel. Behalve over acht kamers beschikt De 
Beiaard ook over een restaurant en een bar. Je kunt er proeven van heerlijke 
streekgerechten bereid met dagverse ingrediënten. Specialiteiten van het 
huis zijn de varkenswangen 'op zin Torouts', parelhoenfilet 'op Thourhoutse 
wijze' en Vlaamse stoverij. Het suggestiebord evolueert op het ritme van de 
seizoenen en staat dus garant voor eerlijke smaken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht van 
het Bongo-menu

• een hoofdgerecht van 
het Bongo-menu

OF
• een vrije keuze van de 

kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 Bleu Chaud Fonduehuisje in  Tielt
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 BLEU CHAUD FONDUEHUISJE
 TIELT

 Fondue roept vaak herinneringen op aan een zorgeloos en warm familie-
moment. In Tielt kun je die fijne momenten herbeleven bij Fonduehuis Bleu 
Chaud. Vlei je neer in het sfeervolle interieur en geniet van een smakelijk 
en gezellig avondje weg. Welke lekkernijen je op je stokje prikt, kies je zelf. 
Bleu Chaud zorgt alvast voor een lekker stukje vlees, vis, gevogelte en voor 
kaas en chocolade. Dit alles wordt vergezeld van uitgebreide garnituur. Zin 
in iets anders? Kies dan voor een van de lekkere à-la-cartegerechten. Op 
het mooie terras word je tijdens je etentje getrakteerd op een uitzicht op 
het belfort en het stadhuis van Tielt. Geniet ervan!  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gemengde 
vleesfondue OF een 
gevogeltefondue OF 
een kaasfondue

• een saus naar keuze
• een salade
• een portie friet of 

aardappel

Exclusief dranken.
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 Brasserie Flores in  Roeselare
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 BRASSERIE FLORES
 ROESEL ARE

 De Brugsesteenweg in Roeselare staat bekend om zijn vele grote winkel-
ketens. Tussen al die winkels in vind je Brasserie Flores. De brasserie is op 
weekdagen een fijne plek om over de middag een versbereide dagschotel te 
komen eten. In de namiddag kun je hier terecht voor allerhande tearoom-
specialiteiten: pannenkoeken, Brusselse wafels, milkshakes, ijs coupes… 
Op  vrijdag- en zaterdagavond kun je kiezen uit verschillende vis- en vlees-
gerechten, pasta's en salades. De menukaart verandert elk seizoen en alles 
dat op je bord verschijnt, tot en met de mayonaise, is huisgemaakt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangenmenu

Exclusief dranken.
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 Brasserie 't Kasteeltje in  Roeselare
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 BRASSERIE 'T KASTEELTJE
 ROESEL ARE

 In de Roeselaarse deelgemeente Rumbeke ligt het Sterrebos, een groen do-
mein van 27 hectare groot met in het midden een van de oudste renaissance-
kastelen van Vlaanderen. Wie na een wandeling op het domein een lekker 
hapje wil eten, kan terecht in Brasserie 't Kasteeltje. Chef Kevin serveert het 
beste wat de Belgische keuken te bieden heeft: kaas- en garnaalkroketten, 
steaks, gebakken kabeljauw… Dankzij het menu van de chef en de suggesties 
krijg je dan weer echte smaakbommetjes op je bord. Als de zon van de partij 
is, kun je dineren op het ruime terras met uitzicht op het kasteel. Op koudere 
dagen is het binnen heerlijk vertoeven in het gezellige decor van de brasserie. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht 
volgens het markt-
aanbod

• een hoofdgerecht vol-
gens het marktaanbod

Exclusief dranken.

Opgelet: de voucher is 
niet geldig op feest-
dagen.
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 Suurplas in  Roeselare
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 SUURPLAS
 ROESEL ARE

 Sinds 2007 vind je op het Polenplein in Roeselare restaurant Suurplas. 
Ruim een decennium later word je hier nog steeds hartelijk ontvangen door 
Dominik Daeninck en zijn vrouw Sabine. Dominik kreeg zijn opleiding in de 
hotelschool Ter Duinen in Koksijde en kookt voornamelijk volgens de regels 
van Escoffier en grootmoeders keuken. Toch weet hij aan elk klassiek gerecht 
een eigen accent toe te voegen. Behalve klassiekers vind je op de menukaart 
ook een ruim aanbod grillades, carpaccio's en salades. Een van de troeven van 
Suurplas is het overdekte, verwarmde terras. Je kunt hier dus op elk moment 
van het jaar genieten van het leuke buitengevoel. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een voorgerecht: assortiment van 

drie koude bruschetta's (haring in 
dille, gerookte zalm met kruiden-
kaas, tapenade met coppa)

• een hoofdgerecht: steak 
tartaar OF carpaccio van inlands 
rundvlees met parmezaanvlokken 
OF grillade van zeebarbeel met 
slaatje en brood, frietjes of een 
aardappel in de schil

OF
• een hoofdgerecht: steak 

tartaar OF carpaccio van inlands 
rundvlees met parmezaanvlokken 
OF grillade van zeebarbeel met 
slaatje en brood, frietjes of een 
aardappel in de schil

• een nagerecht: tarte tatin
Exclusief dranken.
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 Faggio Rosso in  Izegem
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 FAGGIO ROSSO
 IZEGEM

 Op de Melkmarkt in Izegem staat een bijna honderdjarige grote rode beuk, 
die in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog geplant werd als symbool van 
de herwonnen vrijheid. Sinds eind 2008 hangen er 20.000 lichtjes in de 
boom, die in enkel in de maand december oplichten en het plein zo een 
feeëriek uitzicht geven. Het is op dit plein dat de gezellige Italiaanse brasserie 
Faggio Rosso, Italiaans voor rode beuk, ligt. Je kunt hier terecht voor een 
ruime keuze aan zowel Belgische als Italiaanse gerechten. Bij mooi weer kun 
je een tafeltje kiezen op het terras op het plein. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: 
 slaatje van gerookte 
zalm

• een hoofdgerecht: 
krokant gebakken 
kippenhaasje met 
champignonsaus en 
frietjes

Exclusief dranken.
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 BRASSERIE 14-18
 PASSENDALE

 De Westhoek is een boeiende regio waar je zowel kunt genieten van lange 
fietstochten doorheen het uitgestrekte heuvelachtige landschap als van 
een bezoek aan een van de vele stille getuigen van de Eerste Wereldoorlog. 
Na een goedgevulde dag in de streek rond Passendale kun je uitblazen bij 
Brasserie 14-18. Hier zit je goed voor een aperitief met hapjes, een snelle 
lunch of een uitgebreid diner. Op het menu staan smakelijke gerechten uit 
de traditionele Frans-Belgische brasseriekeuken, zoals ribbetjes, vispannetjes, 
steaks, scampi's en kikkerbillen. Uiteraard worden ook zoetekauwen hier op 
hun wenken bediend.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht naar 
keuze

• een nagerecht naar 
keuze

Exclusief dranken.
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 PACIFIC EILAND
 IEPER

 Wie er eens helemaal tussenuit wil, hoeft in Ieper niet ver te zoeken. Pacific 
Eiland is een uitnodigend restaurant op een unieke locatie: een eiland dat 
enkel te bereiken is via een bruggetje over het water. Dit domein ligt langs 
de historische vestingsroute en is een oord van rust en ontspanning waar je 
tussen het groen, maar toch vlak bij het stadscentrum zit. Bij Pacific Eiland 
weten ze wat gastronomische verwennerij betekent. Het interieur werd 
onlangs volledig vernieuwd. Het restaurant moet het overigens niet alleen 
hebben van zijn uitstekende gerechten: de rust en exclusiviteit zijn de andere 
grote troeven. Specialiteiten van het huis zijn vis en vlees op de steengrill. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 Brasserie Royale in  Kortrijk
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 BRASSERIE ROYALE
 KORTRIJK

 De voormalige bioscoop Royale op de Grote Markt van Kortrijk heeft zijn 
grandeur terug. Vandaag is de invulling echter culinair. Brasserie Royale grijpt 
wel terug naar de vroegere benaming van de filmtempel en houdt die intact. Zo 
is een deel van de cinemazaal behouden als afgesloten rokersruimte en wordt 
er met onder meer een filmprojector herinnerd aan de koninklijke filmjaren 
van weleer. De chef serveert een traditionele keuken met seizoensgebonden 
gerechten. Hiervoor gebruikt hij vooral regionale producten uit Vlaanderen 
en Noord-Frankrijk.

 VOOR 2 PERSONEN: 

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 AUGUSTIJNTJE
 GENT

 Augustijntje is een gezellig eethuis dicht bij het Augustijnenklooster in Gent. 
Hier moet je zijn als je houdt van smakelijke gerechten. Dankzij de eenvoudige 
inrichting en vriendelijke bediening geniet je hier van een gemoedelijke sfeer. 
Op de kaart staan Belgische klassiekers als vol-au-vent en stoverij, maar 
ook snacks, pasta's, salades en scampi's. De frietjes zijn hier handgesneden. 
Augustijntje bevindt zich in hartje Gent, dus na je maaltijd kun je je eten nog 
wat laten zakken tijdens een wandeling langs de waterlopen van de binnenstad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 RESTAURANT CASSIS
 GENT

 Het stijlvolle en trendy interieur van Restaurant Cassis is de uitgelezen plek 
voor een lekker diner. Cassis presenteert een creatieve keuken waarbij heel 
wat Franse en Belgische klassiekers in een nieuw, hedendaags kleedje werden 
gestoken, aangevuld met seizoensgebonden suggesties. Bij mooi weer is het 
ook aangenaam tafelen op het ruime terras met uitzicht op de Vrijdagmarkt 
waar steeds een gezellige drukte heerst. Het recept is eenvoudig: dagverse 
producten, een zorgvuldig samengestelde maaltijd en een attente, vriendelijke 
bediening. Dat zijn alle ingrediënten die je nodig hebt voor een memorabel 
moment van culinaire verwennerij. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.

Het brasseriemenu van 
de chef kun je steeds 
bekijken op de website.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



54

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/12/2019 14:49:51: main_photo changed

 
20/03/2019 8:45:39: updated from admin

 Bistro Allo in  Gent
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 BISTRO ALLO
 GENT

 De Gentse Vrijdagmarkt is een van de oudste en tevens gezelligste pleinen 
van de stad. In de zomer strijken heel wat Gentenaars en toeristen hier 
met plezier neer op de talrijke terrasjes. Deze gezellige drukte is het decor 
voor jouw etentje. Dankzij het authentieke interieur waan je je zo in een 
charmante Parijse eettent. De kaart daarentegen toont met trots typisch 
Belgische gerechten en dat betekent dat het bier niet enkel in je glas, maar 
ook op je bord goed vertegenwoordigd is. In de zomer geniet je van al dat 
lekkers op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingsdrie-
gangenmenu van de chef:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 PIZZA & PASTA PITTORESK
 GENT

 Pizza & Pasta Pittoresk vind je op de Vrijdagmarkt in Gent. Hier moet je zijn 
voor een echt pizzafestijn: pizza margherita, prosciutto, napolitana, calzone, 
quattro stagioni… Meer een pastafanaat? Geen probleem, bij Pittoresk zit je 
ook goed voor heerlijke pastagerechten. De rood geruite tafellakens, kaarsen 
en sfeerverlichting voeren je gedachten zo naar een zwoele zomeravond in 
Rome. Wie met de auto naar het centrum van Gent afzakt, kan in de parkeer-
garage onder de Vrijdagmarkt zijn auto kwijt aan een democratische prijs. 
Die blijft de hele nacht geopend, dus na je etentje kun je nog gaan proeven 
van het bruisende Gentse nachtleven. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een verrassingsdrie-
gangenmenu van de 
chef

Exclusief dranken.
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 POULE & POULETTE GENT
 GENT

 Poule & Poulette is hét adres bij uitstek voor wie maar niet genoeg kan 
krijgen van kakelverse kippengerechten. In 2012 begon het verhaal van deze 
keten in Brasschaat met de eerste shop en sindsdien is de uitbreiding over 
het hele land niet meer te stoppen. Neem plaats in het hippe interieur met 
zijn kenmerkende ruwe materialen en uiteraard de gepatenteerde zitboxen, 
waarin je je een kip op een stok waant. Op het menu staan overheerlijke 
gerechten waarin de kip uiteraard de hoofdrol speelt. Het vlees daarvoor 
wordt op ambachtelijke slow-foodwijze in de zelfontwikkelde rotisserie ge-
bakken. Maar ook voor vegetariërs valt er op de kaart genoeg te vinden voor 
een smakelijk etentje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: dit arrange-
ment is enkel geldig 
tussen 11.30 en 16 uur.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



57

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/12/2019 14:50:44: main_photo changed

 
20/03/2019 8:45:40: updated from admin

 GourmetBar Gent in  Gent

38 

 GOURMETBAR GENT
 GENT

 GourmetBar maakt deel uit van het Novotel in de Gentse binnenstad. Op 
de kaart vind je heerlijke burgers bereid met verschillende Belgische vlees-
soorten, een originele vegetarische burger, alsook wisselende internationale 
gerechten. Kijk ook zeker eens op de gevarieerde wijnkaart. Ze werd samen-
gesteld door de wijnleverancier en bevat een aantal leuke ontdekkingen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 RESTAURANT SAFI SAFI
 GENT

 De Marokkaanse keuken is een van de beste ter wereld en dat is te dan-
ken aan de verrijkende interactie tussen verschillende culturen in het land: 
 Arabo-Andalusisch, mediterraans, Berbers, Afrikaans… Mohammed Ouazzi 
groeide op in die mozaïek van verschillende culturen, te midden van een grote 
gastronomische familie. In Safi Safi, zijn restaurant vlak bij het Pierkespark 
in Gent, tovert hij met veel passie de lekkerste Marokkaanse gerechten op 
je bord. Couscous, tajines en pastilla's zijn de specialiteiten van het huis. Bij 
mooi weer kun je tafelen op het gezellige terrasje in het Pierkespark. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soep
• een hoofdgerecht: 

couscous royal OF ge-
carameliseerde tajine 
met kip of lam

Exclusief dranken.
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 Café Hubert in  De Pinte
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 CAFÉ HUBERT
 DE PINTE

 In het pittoreske De Pinte kun je in het gezellige en stijlvolle Café Hubert 
genieten van een gastronomische ervaring. De eigenaars Henry en Brigitte 
zijn oude bekenden in de streek. Ze maakten al naam met hun vorige res-
taurant De Bonte Koe. Het restaurant is gehuisvest in een sprookjesachtig 
kasteel, omgeven door een park dat met veel zorg onderhouden wordt. Café 
Hubert is slechts een steenworp van Gent verwijderd, maar toch heb je er 
het gevoel op een rustgevende plek te vertoeven. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Restaurant Lucifer in  Merelbeke
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 RESTAURANT LUCIFER
 MERELBEKE

 Lucifer was in 1995 het eerste fondue- en steengrillrestaurant van Gent. 
In 2012 verhuisde het restaurant naar Merelbeke. Lucifer Merelbeke is ge-
specialiseerd in fondue en steengrill. Met een ruime keuze aan vlees-, vis- en 
kaasfondue en steengrill heeft Lucifer een uniek concept in de streek. Bij 
mooi weer is het zalig om buiten te vertoeven in de afgesloten tuin met zonnig 
terras. Je kijkt hier uit over groene velden en ervaart de rust. De kleintjes 
kunnen zich naar hartenlust uitleven in de speeltuin of op de speelweide. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soep
• saladbar
• een gemengde 

vleesfondue OF een 
vleesassortiment op de 
steen à volonté

Exclusief dranken.

Opgelet: voor vis of 
scampi's en schaaldieren 
op de steengrill of bij 
de fondue betaal je een 
supplement van 3 tot 
5 euro per persoon.
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 HET VERSCHIL
 LEDE

 Van Het Verschil maakte Peter Maertens een eethuis waar je je zowel tegoed 
doet aan klassiekers als aan gastronomische pareltjes. De kaart is uitgebreid 
en verandert elke maand, met tal van lekkere gerechten, ruime porties 
en democratische prijzen. Je geniet hier gewoon van lekker eten, van de 
ontspannen sfeer en van de vriendelijke bediening. Het Verschil wordt in 
diverse magazines en toonaangevende gidsen getipt als niet te missen res-
taurant en wordt geprezen om de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding 
van zijn gerechten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 Don Quixote Tapas y Mas in  Aalst
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 DON QUIXOTE TAPAS Y MAS
 AALST

 Met Don Quixote Tapas y Mas tref je een stukje Spanje in Aalst. Je maakt 
er kennis met tapas: de beroemde hapjes die de Spaanse levensstijl en eet-
cultuur vertegenwoordigen. Deze kleine gerechtjes vind je in verschillende 
soorten terug: warm, koud, met vis, met vlees… Noem maar op! Don Quixote 
 Tapas y Mas werkt alvast met de beste ingrediënten die deels uit Spanje 
komen. Daarbovenop zijn de tapas kraakvers. Dat wil ook zeggen dat je 
soms even moet wachten op deze lekkernijen, al is het het wachten zeker 
waard! Hier is eten trouwens, net als in Spanje, een sociale bezigheid. Proef 
dus tijdens een gezellige babbel met je tafelgenoten van alle tapas op tafel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een tapasmenu: gam-
ba's in roomsaus met 
noten en champignons 
en eendenborst in 
sinaasappelsaus met 
brood en sausjes

• een nagerecht: crema 
catalan

Exclusief dranken.
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 QARFA
 AALST

 Qarfa is Arabisch voor het woord 'kaneel', een van 's werelds oudste en meest 
gebruikte specerijen. Renate en Anaïs hebben een zwak voor de wereldkeuken 
en haar boeiende specerijen. Hierdoor waan je je in dit mooie herenhuis in 
Aalst ook wel eens in exotische oorden. Smaakpapillen maken kennis met 
toetsen uit Arabische landen, maar ook met de smaken van Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika. De uitbaters houden ook terecht van ingrediënten uit 
ons Belgenlandje. Dit resulteert in (h)eerlijke, biologische en eigenzinnige 
gerechten met bijvoorbeeld asperge of witloof. Hier ervaar je ook vegeta-
risch eten op zijn best. Daarnaast biedt Qarfa boeiende kookworkshops die 
toegankelijk zijn voor iedereen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangenlunch

Exclusief dranken.
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 Brasserie 't Stationneken in  Baardegem
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 BRASSERIE 'T STATIONNEKEN
 BAARDEGEM

 Midden in de groene omgeving van de Denderstreek ligt  Brasserie 
't   Stationneken. De brasserie nam zijn intrek in het oude station van 
 Baardegem. 't Stationneken is in de wijde omgeving gekend voor zijn Vlaamse 
klassiekers die op de menukaart prijken. Vaste klanten keren hier graag 
terug voor de overheerlijke mosselen of een van de andere klassiekers zoals 
ribbetjes en stoverij. Neem plaats op een van de wagon bankstellen in het 
authentieke kader van de brasserie of zoek een plekje op het zonnige terras. 
In de zomer geniet je hier bovendien van huisgemaakte sangria en in de winter 
is er zelfgemaakte glühwein om je te verwarmen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 Casa Buscemi in  Ninove
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 CASA BUSCEMI
 NINOVE

 Lekkere wijnen, heerlijke olijven, geurige kruiden en natuurlijk stevige pasta's 
vormen het geheim van de Siciliaanse gastronomie. En dat geheim heeft Pina 
Buscemi meegebracht naar Ninove waar ze haar gasten laat kennismaken met 
de echte, authentieke Italiaanse en Siciliaanse keuken. Samen met haar team 
zorgt Pina ervoor dat er zonnige bereidingen op de borden verschijnen. Met 
gerechten als ossobuco en Siciliaanse arancini waan je je op het mooie terras 
van Casa Buscemi zo aan de Middellandse Zee. De uitgebreide wijnkaart 
zorgt voor een passende begeleiding. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 VILLA CLOCHARD
 LOKEREN

 In een statige villa op een steenworp van het Bospark ligt Villa Clochard, 
het restaurant van Carl Vervaet en Nicky van Hoof. De twee leerden elkaar 
kennen in de horeca en kunnen samen meer dan twintig jaar ervaring in het 
vak voorleggen. Op de menukaart vind je vooral gerechten uit grootmoeders 
keuken zoals stoverij en Lokerse paardenworst, maar ook een eenvoudige 
boerenboterham en boerenhesp met smout en mosterd. Bij mooi weer kun 
je gezellig tafelen op het terras van de zaak. Ook kinderen zullen het hier 
naar hun zin hebben, want achteraan is een leuke speeltuin met springkasteel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht naar 
keuze

• een nagerecht naar 
keuze

Exclusief dranken.
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 VILLA CLOCHARD PUIVELDE
 PUIVELDE

 Na het succes van Villa Clochard in Lokeren beslisten Carl Vervaet en Nicky 
van Hoof om een tweede zaak te openen even verderop. Ze sloegen de han-
den in elkaar met delicatessenzaak Kaas Concept in Puivelde, een gehucht 
van Sint-Niklaas, en openden in die zaak een brasseriegedeelte met veertig 
zitplaatsen. Het concept is hetzelfde als in Lokeren: grootmoeders keuken 
op zijn best. Zo vind je op de menukaart stoverij en Lokerse paardenworst, 
maar ook een eenvoudige boerenboterham en boerenhesp met smout en 
mosterd. Achteraan de zaak vind je een gezellig terras, een zandstrand met 
relaxstoelen en een speeltuin voor de kinderen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht naar 
keuze

• een nagerecht naar 
keuze

Exclusief dranken.
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 Centerken – food & drinks in  Sint-Niklaas
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 CENTERKEN – FOOD & DRINKS
 SINT-NIKL AAS

 Pal in het centrum van Sint-Niklaas ligt Centerken - food & drinks, een 
 taverne en specialist in belegde broodjes. Hier komen klanten maar al te graag 
terug voor de knapperige broodjes en het verse aanbod bakkerijproducten, 
zoals stokbroden, ciabatta's, boterkoeken, croissants, pistolets en zoveel 
meer. Daarnaast kun je hier ook lekker lunchen. Elke dag wordt er een nieuw 
dagmenu voorgesteld. Dankzij de uitgebreide kaart is het wel heel moeilijk 
om hier niets naar je zin te vinden. Bij Centerken - food & drinks kun je je 
lunch afhalen, maar je kunt hem ook gezellig in de zaak opeten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
stoofvlees OF vol-au-
vent OF balletjes in 
tomatensaus

• een nagerecht: dame 
blanche

• een kop koffie

Exclusief andere dranken.
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 Ristorante Pizzeria La Familia da Aldo in  Sint-Niklaas
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 RISTORANTE PIZZERIA  
LA FAMILIA DA ALDO

 SINT-NIKL AAS

 Zoals de naam al doet vermoeden geniet je bij La Familia da Aldo in Sint- 
Niklaas van Italiaanse gerechten. Je dineert in een klassiek decor waarin 
een familiale sfeer heerst. De kaart staat boordevol klassiekers die met veel 
liefde voor traditie gemaakt worden. Je kunt er kiezen uit heerlijke antipasti, 
pasta's, pizza's, risotto's en verschillende vlees- en visgerechten. Zelf zijn ze 
het meest trots op de specialiteit van het huis: Osso Buco La Familia. Zet je 
dus aan een keurig gedekte tafel en laat je onderdompelen in een wereld vol 
zuiderse, verrukkelijke smaken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Scaldiana in  Rupelmonde
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 SCALDIANA
 RUPELMONDE

 Scaldiana is een eigentijdse brasserie, gelegen op een van de mooiste plekjes 
van Rupelmonde. Hier, in de stad van Mercator, wordt de Schelde versterkt 
door de Rupel. Aan de groene Scheldeoever ligt het riante, uitnodigende 
terras van Scaldiana met zijn prachtige uitzicht over het Scheldeland.  Binnen 
is deze moderne brasserie een harmonieus geheel van strakke vormen en 
 sobere kleuren zoals wit, zwart en beige. Op de uitgebreide kaart van  Scaldiana 
vormen klassieke vlees- en visgerechten de basis, maar je vindt er ook salades, 
wildgerechten en stoofpotjes uit grootmoeders tijd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: 
scampi scaldiana

• een hoofdgerecht: 
krokant gebakken 
varkenshaasje met 
gebakken witloof en 
natuurlijke jus OF op 
vel gegrilde zalmfilet 
met vermouthsaus en 
puree

Exclusief dranken. 
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 Brisée in  Kieldrecht
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 BRISÉE
 KIELDRECHT

 Brisée is een sfeer- en eetcafé in het dorpscentrum van Kieldrecht, een 
deelgemeente van Beveren vlak bij de Nederlandse grens en het Verdronken 
Land van Saeftinghe. Inwoners van Kieldrecht komen hier graag over de 
vloer voor een gezellige babbel of voor een lekker avondje uit. Alle gerech-
ten worden à la minute bereid met verse ingrediënten. Brisée wordt al bijna 
vijftien jaar uitgebaat door hetzelfde koppel. Terwijl mevrouw in de keuken 
in de potten roert, zorgt meneer voor een vriendelijke bediening in de zaal. 
Een grote troef van Brisée is het ruime terras achteraan de zaak, waar je 
vanaf de eerste zonnestralen welkom bent. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 Grand-Café Brasserie Brasseur in  Zwijndrecht
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 GRAND-CAFÉ BRASSERIE BRASSEUR
 ZWIJNDRECHT

 In familierestaurant Grand-Café Brasserie Brasseur is iedereen welkom om 
de gevarieerde kaart te komen ontdekken, die zowel hartige snacks en zoete 
verwennerijen als culinaire brasseriegerechten bevat. Chef  Peter en zijn team 
toveren verse producten om tot een smakelijke maaltijd. Naast de bekende 
klassiekers vind je een gastronomische suggestiekaart met een wisselend 
aanbod dat je laat kennismaken met telkens nieuwe soepen, vis-, vlees- en 
wildgerechten. Zoek een plekje binnen in de gezellige zaak of neem plaats in 
de orangerie of tussen de olijfbomen op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Ting Tong in  Antwerpen
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 TING TONG
 ANTWERPEN

 Ting Tong betekent 'prettig gestoord' in het Thais. Aangezien een beetje gek 
zijn geen pijn doet, vonden ze dit bij Ting Tong op het Antwerpse Zuid een 
leuke naam voor hun Thaise restaurant. Chef Kanitta is de drijvende kracht 
achter Ting Tong. Ze is een ware food addict, die je altijd in de buurt van de 
keuken terugvindt. Met haar kookkunsten weet ze telkens een glimlach op 
het gezicht van haar gasten te toveren. Quang groeide op in het Oosten en 
ging naar de kokschool in België. In haar gerechten vind je het beste van twee 
werelden: de heerlijke smaken uit het Oosten, bereid met lokale ingrediënten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Brasserie Berlin in  Antwerpen
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 BRASSERIE BERLIN
 ANTWERPEN

 Vlak bij de Oudaan, in het centrum van Antwerpen, ontvangt Brasserie Berlin 
je voor een lekkere maaltijd. Je bevindt je hier midden in het fashiondistrict 
van de stad, aan het begin van de Kammenstraat en vlak bij de bekende 
 Nationalestraat. Berlin is dus de ideale tussenstop of afsluiter tijdens een 
dagje shoppen in dé modestad van Vlaanderen. De menukaart is zeer divers 
en zal dus bij iedereen in de smaak vallen. Je kunt hier zowel klassieke Vlaamse 
vleesgerechten, als Italiaanse pasta's en Thaise wokgerechten bestellen. Eet 
smakelijk! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 El Zhoor in  Antwerpen
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 EL ZHOOR
 ANTWERPEN

 Vlak bij het Antwerpse Zuid nodigt El Zhoor je uit om een culinaire reis 
door Marokko te maken. De menukaart is heel uitgebreid en heeft zowel 
voor vegetariërs als voor vis- en vleesliefhebbers iets in petto: pastilla's, 
couscousgerechten, tajines, grillades… Niet alleen fan de van Marokkaanse 
keuken, maar ook van de Libanese? Dan zit je hier dubbel goed, want op de 
kaart staan ook enkele Libanese voorgerechtjes. Alle gerechten zijn steeds 
vers bereid en zijn, zoals het hoort, perfect afgekruid.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: fees-
telijke mezze El Zhoor

• een hoofdgerecht: 
 tajine naar keuze (be-
halve lam en vis)

Exclusief dranken.
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 LITTLE ETHIOPIA
 ANTWERPEN

 Little Ethiopia is het eerste Ethiopisch restaurant in het historisch centrum 
van Antwerpen. Het land staat bekend om zijn gevarieerde en smaakvolle 
keuken. Om je op weg te helpen met de Ethiopische eet- en kookgewoonten 
krijg je vooraf een woordje uitleg. Ethiopiërs eten met hun handen en de maal-
tijd wordt geserveerd in een 'messob', een geweven mand die als tafel dient. 
Met een 'injera' (een soort pannenkoek) kun je dippen en op scheppen. Alle 
producten zijn vers en behalve voor de gecombineerde vlees- en visschotels 
kun je er ook kiezen voor vegetarische gerechten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een apritief van het 
huis (met of zonder 
alcohol)

• een gecombineerde 
schotel naar keuze 
(vegetarisch, vis met 
groenten of vlees met 
groenten)

Exclusief andere dranken.
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 De Negen Vaten in  Antwerpen
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 DE NEGEN VATEN
 ANTWERPEN

 Liefhebbers van tapas en de Spaanse keuken komen graag naar De Negen 
Vaten om lekker te eten in een sfeervolle ambiance. De inrichting is gezellig 
met veel hout en kaarslicht en de bediening is zuiders hartelijk. Op de kaart 
staan, naast ensaladas en paella's, onontbeerlijke tapas zoals patatas bravas, 
albóndigas en pimentos del padrón. Zeker niet te missen is de huisgemaakte 
sangria. Later op de avond worden de tafeltjes opzij geschoven en kun je 
dansen op de tonen van salsa, merengue en andere warme muziek. Olé! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
steak ranchero met sla 
en patatas bravas OF 
spareribs met sla en 
patatas bravas

• een nagerecht: crema 
catalana OF dame 
blanche

Exclusief dranken.
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 Het Zand in  Antwerpen
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 HET ZAND
 ANTWERPEN

 De Antwerpse Sint-Jansvliet staat bekend om zijn charmante pleintje waar 
altijd wat te beleven valt. Elke zondag kun je er kuieren door de knusse 
rommelmarkt. Ook in Het Zand gaat de gezelligheid door, want hier ver-
toef je in een echte bruine kroeg. 's Zomers kun je er op het zonnige terras 
afkoelen met een van de speciale bieren van het vat. Het mooie uitzicht op 
de Schelde en de boten die voorbijvaren krijg je er gratis bij. Hoewel je hier 
graag lang blijft plakken, is het belangrijk dat je een lekkere maaltijd niet 
overslaat. Dat is ook Het Zand niet ontgaan. Met enkele klassiekers zoals 
stoofvlees, hutspot en vol-au-vent op het menu tref je die charme van Het 
Zand ook weer op je bord. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Everest Cuisine in  Antwerpen
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 EVEREST CUISINE
 ANTWERPEN

 Voor de meest authentieke Aziatische restaurants van Antwerpen moet 
je in de stationsbuurt zijn. In het Antwerpse Chinatown wisselen noedel-
bars, Indische restaurants en Chinese zaken elkaar af. Voor Indische en 
 Nepalese specialiteiten ben je van harte welkom in Everest Cuisine in de Van 
 Arteveldestraat. Op de kaart staan curry's, wokgerechten, kip-, lams- en vis-
specialiteiten en tandoori's, gegrild in een traditionele Indische oven. Je kunt 
hier ook genieten van thali. Dat zijn typische Indische schotels bestaande uit 
verschillende kleine gerechten die op een ronde plateau worden geserveerd. 
Ze worden geserveerd met rijst en naanbrood. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een nagerecht OF 

koffie of thee

Exclusief andere dranken.

Opgelet: indien je een 
thali-schotel wenst, 
vraagt het restaurant 
hiervoor een supplement 
van 3 euro.
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 Eetcafé Bacchus in  Antwerpen
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 EETCAFÉ BACCHUS
 ANTWERPEN

 Het Eilandje in Antwerpen is een van de hipste plekken van de stad. Het is 
hier waar Dries Van Noten zijn nieuwste collecties ontwerpt en jong creatief 
talent zicht vestigt. Ook de musea Red Star Line Museum en het MAS 
vind je er terug. Uit het ruime aanbod aan restaurants en cafés is er eentje 
dat er echt uitspringt: Eetcafé Bacchus. Dit eetcafé is zo'n 150 jaar oud en 
daarmee het oudste op het Eilandje. Mooi meegenomen is het feit dat er een 
ruime keuze is aan overheerlijke gerechten in een volkse sfeer. Denk maar 
aan lekkere pasta's, frisse slaatjes of een goede burger. Een fijn streepje jazz, 
soul of blues maakt het tafelen hier compleet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Matiate in  Antwerpen
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 MATIATE
 ANTWERPEN

 Matiate ligt pal naast Kinepolis Antwerpen. Je bent hier dan ook aan het 
juiste adres om een avondje film te combineren met het beste uit de me-
diterrane keuken. De pizza's worden met ambachtelijk deeg bereid in een 
traditionele houtoven, die op korte tijd bij hoge temperaturen de perfecte 
pizza oplevert volgens de eeuwenoude Napolitaanse traditie: krokant aan 
de randen en zacht en smeuïg in het midden. Voor de toppings gebruikt 
Matiate huisbereide tomatensaus en authentieke fior di latte-mozzarella, 
rechtstreeks ingevoerd uit Italië. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: look-
brood OF bruschetta 
OF tomatensoep

• een hoofdgerecht: 
pizza naar keuze van 
het menu

Exclusief dranken. 
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 Los Amigos La Boqueria in  Antwerpen
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 LOS AMIGOS LA BOQUERIA
 ANTWERPEN

 Wie al in Barcelona is geweest, kent La Boqueria als de grote overdekte 
versmarkt aan de Ramblas. Wie culinair Antwerpen kent, weet dat het 
ook de naam is van een sfeervol tapasrestaurantje in de buurt van de voet-
gangerstunnel. Binnen zorgen warme tinten voor een zuiderse sfeer. Vanop je 
plaats zie je de koks in de open keuken aan het werk. De kaart bevat een brede 
waaier aan tapas en meer uitgebreide gerechten. Zeker niet te versmaden 
zijn de Argentijnse rundsfilet pepito, de verse pasta met pestotomatensaus, 
de gamba's en de zarzuela. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 Plaasj Kaffee Food & Drinks in  Antwerpen
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 PLAASJ KAFFEE FOOD & DRINKS
 ANTWERPEN

 Wie Antwerpen niet kent, kijkt vast vreemd op als gesproken wordt over 
een strand in de grootstad. Langs de Schelde, op Linkeroever, ligt het Sint- 
Annastrand, of Sint-Anneke Plage zoals de Antwerpenaren zeggen. Het 
recreatie gebied met strand aan de Schelde, wandeldijk en openlucht zwembad 
is al jaar en dag gekend als de badplaats van Antwerpen. Net zoals je aan 
de kust op de dijk leuke brasserieën en restaurantjes vindt, heeft ook Sint- 
Anneke zo zijn eigen eetgelegenheden. Een daarvan is Plaasj Kaffee Food & 
Drinks. Het eigentijdse terras lonkt bij zonnig weer en het moderne bistro- 
interieur straalt licht en een ontspannen sfeer uit. Op de kaart vind je bekende 
klassieke gerechten en enkele seizoensgebonden menu's. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

OF
• een vrije keuze van de 

kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 Brasserie 3Ri4en in  Rumst
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 BRASSERIE 3RI4EN
 RUMST

 Brasserie 3Ri4en vind je aan de Rupel in het mooiste hoekje van Rumst. Door 
de unieke ligging tussen het park en het water heb je op het terras en in het 
restaurant een prachtig uitzicht van bijna 360 graden. Binnen vertoef je in 
een familiale sfeer en eet je in een strak en warm interieur. De voorbijvarende 
plezierboten zorgen voor een rustgevend gevoel tijdens je ontbijt, lunch of 
diner. Op de kaart vind je een uitgebreid assortiment brasseriegerechten en 
maandelijkse suggesties volgens het seizoen. Je kunt er uiteraard ook terecht 
voor een gezellige drink. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 SACCHETTI'S
 KLEIN-WILLEBROEK

 Het dorpje Klein-Willebroek ligt vlak bij de Rupel aan het zeekanaal 
 Brussel-Schelde. In dit pittoreske dorp kun je genieten van de keuken van 
 Sacchetti's. Bram en zijn team zorgen ervoor dat het je aan niets ontbreekt 
en helpen je met passie voor het vak én met de glimlach. Ze serveren een 
Frans-Italiaanse, seizoensgebonden keuken. Zoetekauwen kunnen bij 
 Sacchetti's hun hart ophalen aan de huisbereide desserts en ook liefh ebbers 
van koffie zijn hier aan het juiste adres, want ze kunnen er proeven van de 
heerlijke artisanaal gebrande koffie. Bij mooi weer geniet je van al dit lekkers 
op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangenmenu te 
kiezen van de Bongo- 
kaart:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 POULE & POULETTE MECHELEN
 MECHELEN

 Poule & Poulette is hét adres bij uitstek voor wie maar niet genoeg kan 
krijgen van kakelverse kippengerechten. In 2012 begon het verhaal van deze 
keten in Brasschaat met de eerste shop en sindsdien is de uitbreiding over 
het hele land niet meer te stoppen. Neem plaats in het hippe interieur met 
zijn kenmerkende ruwe materialen en uiteraard de gepatenteerde zitboxen, 
waarin je je een kip op een stok waant. Op het menu staan overheerlijke 
gerechten waarin de kip uiteraard de hoofdrol speelt. Het vlees daarvoor 
wordt op ambachtelijke slow-foodwijze in de zelfontwikkelde rotisserie ge-
bakken. Maar ook voor vegetariërs valt er op de kaart genoeg te vinden voor 
een smakelijk etentje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: dit arrange-
ment is enkel geldig 
tussen 11.30 en 16 uur.
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 KLEIN MARRAKECH
 MECHELEN

 Op een boogscheut van het station van Mechelen vind je restaurant en 
traiteur Klein Marrakech. Hier ben je op de juiste plaats om te proeven van 
het beste dat de Marokkaanse keuken te bieden heeft. Pastilla's, tajines, 
couscous, vegetarische groentestoofpotjes… het is maar een kleine greep 
uit het ruime aanbod van Klein Marrakech. Genieten van al dit lekkers doe 
je in een authentiek Marokkaans decor of gewoon gezellig bij je thuis, want 
alle gerechten kunnen ook afgehaald worden. Behalve een restaurant is Klein 
Marrakech ook een traiteur, die tal van Marokkaanse bruiloften verzorgt. 
Kwaliteit verzekerd dus! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: 
pastilla met kip en 
amandelen

• een hoofdgerecht: 
tajine met lamsvlees en 
groenten

Exclusief dranken.
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 THEATERCAFÉ MORTSEL
 MORTSEL

 Theatercafé Mortsel is een café, restaurant en theaterfoyer in het centrum 
van de stad, maar tegelijk ver weg van de drukte. Centrale gasten op de 
kaart zijn gastronomische burgers, ribbetjes en speciaalbieren. Je hebt keu-
ze uit meer dan honderd speciaalbiertjes en suggestiebiertjes op vat en op 
fles. Verder kun je hier proeven van verschillende lunchgerechten, pasta's, 
vleesgerechten en steeds afwisselende verse suggesties van de chef. Ook 
aan de kinderen wordt er gedacht met een apart kindermenu. Bij mooi weer 
nodigt het ruime terras uit tot gezellig samenzijn, terwijl je geniet van een 
hapje en een drankje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• ribbetjes met sla en 
frietjes OF een burger 
naar keuze van de kaart 
of de suggestiekaart 
met sla en frietjes

• een nagerecht naar 
keuze

• een kopje koffie

Exclusief andere dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



89

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/13/2019 11:7:50: main_photo changed

 
20/03/2019 8:47:20: updated from admin

 Boecherie in  Boechout

70 

 BOECHERIE
 BOECHOUT

 De naam Boecherie is een knipoog naar zowel het slagersvak als naar de 
gemeente Boechout. In Boecherie vormt vlees van topkwaliteit de rode draad 
doorheen de kaart. Daarom werd ook gekozen om een Josper-houtskooloven 
te installeren. Op de kaart prijken huisgemaakte burgers, verse visgerechten, 
heerlijk fingerfood en smakelijke klassiekers. Bij mooi weer worden de wanden 
rond de bar in de orangerie opengezet en kun je van al dat lekkers genieten 
op het gezellige terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



90

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/13/2019 11:25:13: main_photo changed

 
20/03/2019 8:46:55: updated from admin

 De Jongste Telg in  Boechout

71 

 DE JONGSTE TELG
 BOECHOUT

 In het park van het statige kasteel Fruithof in Boechout vind je bistro-taverne 
De Jongste Telg. Al meer dan twintig jaar kun je in het voormalige koetshuis 
terecht voor een heerlijke brunch, een kleine snack of een lekker diner 
in een ongedwongen sfeer. De kaart evolueert voortdurend op het ritme 
van de seizoenen, maar er is steeds voor ieder wat wils, of je nu een vis- of 
vleesliefhebber of vegetariër bent. Uiteraard worden ook de kleinsten niet 
vergeten. Bij mooi weer is een van de gegeerde plekjes op het zonnige terras 
een absolute aanrader. Ook de uitgebreide brunchbuffetten genieten in de 
streek veel aanzien. Een bijzondere culinaire belevenis! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 ELEA OUZERI
 BOECHOUT

 In Boechout, de groene gemeente die tussen Antwerpen en het pittoreske Lier 
ligt, maak je een smaakreis naar het zonnige Zuiden. Stathis Petros neemt je 
mee naar zijn roots in Griekenland en laat je kennismaken met zijn persoonlijke 
interpretatie van de pure keuken van dit mediterrane land. In zijn gloednieuwe 
restaurant Elea Ouzeri kun je traditionele Griekse klassiekers (her)ontdekken, 
waaronder de bekende moussaka. Ook de mezze, of kleine gerechtjes om te 
delen, met klinkende namen als  Melitzanosalata,  Laxanodolmades en Chtapodi 
zijn echte aanraders. Wil je weten welke  lekkernijen achter die prachtige Griek-
se namen schuilgaan? Rep je dan naar Elea Ouzeri en laat je smaakpapillen 
verwennen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 AU FOND DU
 LIER

 Au Fond Du is een gezellige en stijlvol ingerichte brasserie in het hart van 
Lier. Wanneer de zon zich laat zien, is het heerlijk toeven op het terras met 
uitzicht op de Zimmertoren. Op de uitgebreide brasseriekaart is er voor ieder 
wat wils, maar zoals de naam al verklapt, is fondue de specialiteit van het huis. 
Je hebt keuze uit een fondue met vis, vlees, kaas of een vegetarische variant. 
Wie geen fan is van fondue kan kiezen tussen een heleboel grillgerechten. 
Als afsluiter kun je je laten verleiden door een van de tongstrelende desserts. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een hoofdgerecht: 
steak met peper- of 
champignonsaus, 
salade en frietjes

• een nagerecht: dame 
blanche

Exclusief dranken.
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 'T OUD LIER
 LIER

 Brasserie 't Oud Lier vind je op een unieke locatie aan de Nete in Lier. Je 
proeft er van een uitgebreide vaste menukaart met klassiekers zoals witloof 
in de oven, zwarte pens met appeltjes en gehaktballen met krieken, maar je 
kunt je ook laten verrassen door de wildsuggesties. Voor de kleine honger 
heb je keuze uit verschillende snacks en zoetigheden zoals gebak of pannen-
koeken. Bierliefhebbers kunnen hun maaltijd vergezellen van een lekker 
streekbiertje. Als het weer het toelaat, ontspan je helemaal in de grote tuin 
van het restaurant. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
steak met peper- of 
champignonsaus, 
salade en frietjes

• een nagerecht: 
chocolademousse met 
chocoladecrumble

Exclusief dranken.
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 HET MOMENT
 LIER

 De Grote Markt in Lier wordt omlijst door historische gebouwen en is een 
ideale plek om een gezellig diner mee te pikken. Jouw uitvalsbasis: Het 
 Moment, dat al jaar en dag het marktplein siert en dan ook terecht kan worden 
beschouwd als een vaste waarde in de stad. Zoek bij mooi weer een plekje uit 
op het grote terras of neem plaats in het stijlvolle interieur van de brasserie. 
De eigenaars kozen voor een klassiek decor met comfortabele stoelen die je 
diner dat tikkeltje aangenamer maken. Op de kaart staan heerlijke maaltijd-
salades, exotische wokgerechten en zuiderse pasta's.  

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 STATIE GRILLRESTAURANT
 KESSEL

 Statie Grillrestaurant is een gezellig grillrestaurant vlak bij het station van 
Kessel, in de Antwerpse Kempen. De specialiteit van De Statie zijn ge-
rechten uit de Mimbrasa-houtskooloven, die een unieke rooksmaak aan 
de ingrediënten geeft. Op de kaart staan vis- en vleesgerechten, maar je 
kunt ook kiezen uit de wisselende suggesties volgens het seizoen. De focus 
ligt daarnaast op versheid. Zo wordt er dagelijks maar met twee soorten vis 
gewerkt om de kwaliteit te garanderen. Wie zin heeft in een hapje vooraf, 
kan kiezen voor een voorgerecht, alleen of om tapagewijs te delen. Bij mooi 
weer kan dat op het terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 DE STENEN MOLEN
 PUTTE

 De Stenen Molen is een gezellige familiale brasserie met een volledig 
vernieuwd rood-zwart interieur in een groene omgeving met een kinder-
speeltuintje en een terras vooraan en achteraan. Deze brasserie is gelegen 
op een centrale locatie juist buiten het centrum van Putte. De uitgebreide 
menukaart, telkens aangevuld met seizoensgebonden suggesties, geeft je 
een waaier aan mogelijkheden. De Stenen Molen beschikt ook over een 
uitgebreide drankkaart met verschillende bieren, geestrijke dranken, wijnen 
en cocktails. Een uitnodigende unieke houten toog is de ideale plek om na 
te genieten van een heerlijke maaltijd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



97

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/13/2019 9:21:39: main_photo changed

 
20/03/2019 8:45:46: updated from admin

 Pand 11 in  Beerzel

78 

 PAND 11
 BEERZEL

 Bij Pand 11 zijn culinaire genieters aan het juiste adres. In een stijlvol pand in 
Beerzel, dat mooi is ingericht en een prachtig terras heeft voor de zonnige 
dagen, wordt er met liefde gekookt. De omgeving nodigt uit tot lang en 
gezellig tafelen. Je hoeft niet lang te wachten op je gerechten en omdat 
de chef-kok enkel met dagverse producten werkt, ziet het bord er niet 
alleen prachtig uit, het zorgt ook voor smaaksensaties in je mond. Of je nu 
visliefhebber bent of eerder carnivoor, Pand 11 serveert voor ieder wat wils. 
Combineer je culinaire belevenis met een van de uitstekende wijnen op de 
kaart en je bent zeker van een onvergetelijke maaltijd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 ASIAN KITCHEN
 HEIST-OP-DEN-BERG

 Wie dol is op de Aziatische keuken, moet beslist eens langsgaan bij Asian 
Kitchen in Heist-op-den-Berg. Je vindt het restaurant in de Bergstraat, de 
belangrijkste winkelstraat van de gemeente. Het leuke aan Asian Kitchen 
is dat je lekkernijen uit verschillende landen kunt leren kennen. Sushi uit 
Japan, pad thai uit Thailand, curry uit India, dimsum uit China, noedelsoep 
uit Vietnam… het staat allemaal op de kaart. De Nepalese chef Kumar Shahi 
tovert alle gerechten à la minute op je bord en werkt steeds met dagverse 
producten. Met je bon geniet je van een lekker etentje in het restaurant zelf, 
maar leuk om te weten is dat je alle gerechten ook kunt afhalen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een bootmenu sushi 
om te delen

• een koffie of thee

Exclusief andere dranken.
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 BRASSERIE BIBLO
 KAPELLEN

 Brasserie Biblo is een trendy zaak op het dorpsplein van Kapellen. De hele 
dag door kun je er terecht om gewoon iets te drinken of om de kleine of de 
grote honger te stillen. Een kopje koffie na een bibliotheekbezoek, smullen 
van huisbereide zoetigheden, een lekker broodje of een snack? Genieten 
van een uitgebeid à-la-cartediner of een uitgebalanceerd keuzemenu? Het 
kan allemaal. Op zondagochtend wordt er ook een uitgebreid ontbijtbuffet 
geserveerd. Het grote terras is misschien wel het leukste in Kapellen. Bij 
Biblo hoort ook een leuke buitenbar die zomer en winter geopend is en extra 
sfeervol is als er in de winter op het dorpsplein ook een schaatsbaan verschijnt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 BRASSERIE DE SCHANDPAAL
 BRECHT

 Brasserie De Schandpaal in het Noord-Antwerpse Brecht weet al meer 
dan tien jaar de inwoners van deze sympathieke Kempense gemeente in de 
watten te leggen. Maar ook van buiten Brecht komen jong en oud naar De 
Schandpaal om ongedwongen en lekker te lunchen of te dineren, rustig iets 
te drinken of hun zondag te beginnen met een luxeontbijt. Iedereen die wel 
eens in het centrum van Brecht komt, kent De Schandpaal. De brasserie 
ligt op de hoek van het gemeenteplein en heeft een groot tuinterras waar 
de zon op mooie dagen steeds van de partij is. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 SALPHO
 OOSTMALLE

 Salpho is een uniek horecaconcept dat de degelijkheid van een bistro combi-
neert met zalen voor seminaries en feesten. Gezellig iets drinken of dineren 
met z'n tweetjes: het kan hier allemaal. In deze zaak kun je je echt laten 
verrassen. Het keukenteam combineert jarenlange ervaring met jeugdig 
enthousiasme. Vertrekkende vanuit verse seizoensproducten worden steeds 
opnieuw verrassende creaties ontwikkeld. Salpho beschikt over een uitge-
breide menukaart waaruit de chef een lekker diner voor jullie samenstelt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 BRASSERIE BIJ ONS
 WESTMALLE

 Op een boogscheut van de beroemde Abdij van Westmalle waar het wereld-
befaamde trappistenbier gebrouwen wordt, tref je Brasserie Bij Ons. Hier 
staat alles in het teken van "de liefde voor een kwaliteitsvol moment met lekker 
eten en drinken", zoals ze het zelf omschrijven. Hier kun je aan kloppen voor 
een uitgebreid ontbijt, een stevige lunch, een lekker vieruurtje of high tea 
en vanaf 17 uur voor een dagelijks wisselend menu. Op de ruime kaart vindt 
zeker iedereen zijn gading. Bij mooi weer kun je een plaatsje op het ruime 
zonneterras kiezen, waarna je ook een balletje kunt slaan op de bijhorende 
minigolfbaan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsmenu

Exclusief dranken.
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 DE DEGUSTATIE
 OOSTMALLE

 Wie op zoek is naar een sfeervolle setting om lekker te eten, wordt bij De 
Degustatie in Oostmalle met open armen ontvangen door de jonge, dy-
namische zaakvoerders. Je tafelt in een mooi decor met een hartelijke en 
huiselijke sfeer. Alles wordt kraakvers en à la minute bereid en bovendien 
word je verwend door kleine extraatjes die je smaakpapillen vast en zeker 
zullen beroeren. Hier geniet je van hemelse gerechten met op-en-top verse 
ingrediënten in een behaaglijk interieur: een totaalpakket dat je zeker zal 
bekoren. Verder beschikt De Degustatie over een overdekt terras voor 
rokers en een grote parking. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 DE KADEE
 SINT-ANTONIUS

 Een brasserie waar kwaliteit nog betaalbaar is: met dat idee in het achter-
hoofd probeert het team van De Kadee elke dag opnieuw het beste in zichzelf 
naar boven te halen. In Zoersel, bij Antwerpen, uit zich dat in een charmante 
bediening, waarvoor je met plezier eens terug zult komen. Alles bij De Kadee 
wordt in huis gemaakt en daarbij wordt elke dag opnieuw gezocht naar de 
beste producten voor een mooie prijs. Zo kan de keukenbrigade aan de slag 
om je smakelijke en betaalbare gerechten voor te schotelen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een vastgelegd twee-
gangenmenu (per tafel 
dezelfde keuze graag):

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.

Opgelet: het is niet 
mogelijk om à la carte 
te kiezen, ook niet mits 
opleg. Indien er gerechten 
zijn die je echt niet lust, 
gelieve dit bij de reserva-
tie te vermelden.
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 'T KEMPENS KIEKEKOT
 VIERSEL

 't Kempens Kiekekot vind je in Viersel vlak bij het Albertkanaal. 't Kempens 
Kiekekot serveert heerlijke kippen, vers van 't spit, of wat had je gedacht! 
Daarbij heb je de keuze uit diverse sausen: champignon-, stroganoff-, curry-, 
mexicain-, roquefort-, choron- en pindasaus. Ook aan de kinderen wordt 
gedacht. Alle gerechten worden met de grootste zorg bereid. Het grote 
terras is een pluspunt, want het is er aangenaam vertoeven met uitzicht op 
een natuurgebied. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingsdrie-
gangenmenu van de chef:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 BRASSERIE MARIE
 GROBBENDONK

 Tafelen met een prachtig uitzicht op het Albertkanaal en zijn groene  oevers, 
daarvoor moet je bij Brasserie Marie in Grobbendonk zijn. Wanneer je binnen-
komt, word je verwelkomd in een stijlvol decor waarin zwart en wit samen 
een opvallende hoofdrol spelen. Bijzondere details, zoals de verse orchideeën 
die steeds aanwezig zijn, maken de inrichting helemaal af. De chef combi-
neert Franse, Belgische en zelfs oosterse invloeden. De kaart bestaat uit 
diverse kleine gerechten, maar ook maandelijks wisselende suggesties en 
uitgebreide menu's. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 HOF VAN EISTERLEE
 GROBBENDONK

 In Grobbendonk, in het hart van de Antwerpse Kempen, vind je in een 
rustige wijk buiten de dorpskern brasserie Hof van Eisterlee. Deze voor-
malige herberg en rustplaats voor trekpaarden die lang geleden de boten 
over de vaart trokken, ontvangt nu nog steeds zijn gasten met open armen. 
Het hele gebouw werd enkele jaren geleden grondig gerenoveerd. Op de 
kaart staan traditionele brasseriegerechten die met veel liefde en verse 
ingrediënten bereid worden. Daarnaast staan er ook telkens weer heerlijke 
seizoen suggesties klaar die je vast weten te bekoren. Bij mooi weer kun je 
van je etentje genieten op het gezellige terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Gio's & Tavoli in  Geel
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 GIO'S & TAVOLI
 GEEL

 Welkom bij Gio's & Tavoli, hét foodsharingrestaurant in het hart van Geel. 
Foodsharing zorgt op een leuke manier voor gezelligheid aan tafel. De ge-
rechtjes worden telkens in het midden van de tafel geplaatst zodat jullie alles 
met elkaar kunnen delen. Hopelijk raken jullie het eens over wie nu net dat 
laatste stukje krijgt! Met dit concept willen de uitbaters van Gio's & Tavoli 
hun gasten een beetje dichter bij elkaar brengen. Want wat is het nut van 
lekker eten als je het niet kunt delen met je geliefden? Reserveer snel een 
tafeltje en kom het zelf ontdekken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een korting van 
49,90 euro op het to-
tale foodsharingmenu

Exclusief dranken.
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 DOMEIN DE PUTTEN
 KASTERLEE

 In het hart van de Kempen tref je in Kasterlee Domein de Putten. Hier 
vind je de perfecte combinatie tussen speelse activiteiten voor jong en oud, 
waar heel de familie het naar zijn zin heeft. Dankzij de grote binnen- en 
buitenspeeltuin, de boerengolf, de pompoentuin en de verschillende dieren 
zal je kroost zich alvast geen enkel moment vervelen. In de brasserie kun je 
genieten van typische brasseriegerechten, zoals stoofvlees, vol-au-vent en 
artisanale kaaskroketten. Daarnaast vind je ook een buffetrestaurant waar 
je onbeperkt en all-inclusive kunt genieten van al dat lekkers. Hier wordt 
op woensdag ook het pannenkoekenbuffet georganiseerd en één keer in de 
maand kun je er van een royaal ontbijtbuffet komen smullen. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 1 KIND (tot 12 jaar):

Een Happy Fridays- 
arrangement:

• een steengrillbuffet met 
diverse vleessoorten

• seizoenssalades
• saladegarnituren
• verschillende broodsoorten
• krielaardappelen en 

frietjes
• diverse sauzen

Opgelet: het Happy Friday- 
arrangement is enkel geldig 
op vrijdag vanaf 17 uur.
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 TER SCOETE
 TESSENDERLO

 Ter Scoete is een gezellige taverne aan de rand van het drieduizend hectare 
grote natuurgebied Gerhagen in Tessenderlo. Hier geniet je van een oneindige 
rust en stilte. In het natuurgebied kun je urenlang door de bossen dwalen. 
De taverne is vanzelfsprekend een ideale plek om jezelf op iets lekkers te 
trakteren na een wandeling. Dat kan met een verkwikkende kop koffie, een 
hartige snack of een steviger gerecht. Op de kaart vind je mooie klassieke 
brasseriegerechten en streekspecialiteiten. Deze bon geeft eveneens recht 
op een etentje in Taverne Aero Kiewit, waar je kunt dineren met uitzicht op 
de groene landingsbaan van vliegveld Kiewit in Hasselt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 TODI
 BERINGEN

 TODI is het eerste indoorsnorkel- en duikcentrum in Europa, waar je tussen 
kleurrijke, tropische zoetwatervissen zwemt. Dit unieke onderwaterpark 
bevindt zich op de site van be-MINE in Beringen. Bij TODI hoort ook 
een brasserie, die helemaal de sfeer ademt van het Limburgse industriële 
mijnverleden. De menukaart is bijzonder gevarieerd en biedt voor elk wat 
wils. Vanuit de brasserie heb je inkijk in het grootste aquarium van de streek. 
 Bovendien kun je via onderwatercamera's meegenieten van het wonderbaar-
lijke onderwaterleven in het duikbassin. Bij mooi weer kun je tafelen op het 
terras, van waar je een prachtig uitzicht op de oude mijnsite hebt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 POLLISMOLEN
 BREE

 De Pollismolen is ondergebracht in een gebouw met een rijke geschiedenis 
midden in het groen. Hier eten is een echte beleving in een oase van rust. 
Zaakvoerders Wim Doumen en Melanie Huyghe studeerden beiden af aan 
de hotelschool Ter Duinen in Koksijde. In 2009 namen ze de uitdaging van 
de stad Bree aan om van het domein Pollismolen een unieke locatie te maken 
en de molen om te toveren tot een bijzondere plek. Je kunt hier terecht voor 
een hapje met een drankje, een brunch, een lunch of een smakelijk diner. 
Op de kaart staan klassiekers als garnaalkroketten, vol-au-vent met frietjes, 
maar ook verfijnde gerechten als ossobucco en zeebaars. Op mooie dagen 
is het heerlijk tafelen op het gezellige terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht
OF
• een vrije keuze van de 

kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken. 
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 BAR & BITES 'T RONDPUNT
 KINROOI

 Wat in 2014 begon als een dorpscafé is in de loop der jaren uitgegroeid tot 
een loungebar waar je ook een lekker hapje kunt eten. Zoals het een goede 
loungebar betaamt, kan Bar & Bites 't Rondpunt uitpakken met een uitge-
breide drankenkaart. Je bent hier aan het juiste adres voor een cocktail, een 
gin-tonic, een speciaal biertje of een lekker glaasje wijn. Heb je zin om iets 
te knabbelen? Dan kun je een aantal tapas bestellen. Daarnaast beschikt 
't Rondpunt over een uitgebreide snack- en brasseriekaart met onder meer 
croques, pasta's, steppegras en vlees- en visgerechten. Je vindt ook altijd een 
aantal seizoensgebonden suggesties op de kaart zoals Kinrooise asperges in 
de lente, mosselen in de zomer en wild in het najaar. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verse dagsoep OF 
tomatenroomsoep met 
balletjes

• een hoofdgerecht van 
het weekmenu

Exclusief dranken.
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 BISTRO CHEZ VIE
 KINROOI

 Centraal gelegen op het dorpsplein van Kinrooi vind je Bistro Chez Vie. De 
uitgebreide menukaart van de brasserie zorgt ervoor dat je hier op elk moment 
van de dag een ruime keuze hebt aan lekkere gerechten en verkwikkende 
drankjes. Zo kies je bijvoorbeeld voor een vullende salade of verschillende 
vlees-, vis- en pastagerechten. Je zit hier ook goed voor een lunch, een zoet 
vieruurtje en een aperitief. Daarbovenop zorgen de wisselende dagmenu's 
en specifieke themadagen voor nog meer heerlijke opties. Je kunt ervan op 
aan dat alles steeds vers en huisgemaakt is. Zowel op koude als warme dagen 
kun je buiten zitten dankzij de grote winterveranda en het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 EL BOCADO
 HASSELT

 In het Spaans betekent 'el bocado' 'het hapje' of 'de versnapering'. In El 
Bodaco ben je dus aan het juiste adres voor heerlijke typische Spaanse 
tapas. Aanlokkelijke pintxos en lekkere montaditos kun je zo van de kaart 
kiezen. Voor de liefhebbers zijn er ook huisgemaakte empanadas of burritos. 
Fijnproevers en kenners vinden hun weg tussen de uitgebreide keuze aan 
typische Spaanse vleeswaren. Je vindt hier serranoham, serberoham, chorizo 
en salchichón, rechtstreeks ingevoerd uit Spanje en allemaal van topklasse. 
Natuurlijk kun je hier ook terecht voor cava's en wijnen die met zorg zijn 
gekozen bij Spaanse wijnhuizen.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 HET SMAAKSALON
 HASSELT

 Het Smaaksalon is de plaats waar de Hasselaar en de toerist zich thuis voelen 
en waar je kunt genieten van het beste dat Limburg te bieden heeft. Elke 
maand biedt het Smaaksalon een nieuw gastronomisch lunchmenu aan 
met streek- en seizoensgebonden ingrediënten. Natuurlijk worden hierbij 
topwijnen per glas geserveerd. Of misschien heb je liever een hartige jenever 
uit Hasselt of een Limburgs biertje? In de bijhorende Smaakwinkel worden 
streekproducten in de meest brede zin van het woord verkocht. Je vindt 
er allerlei lekkers van de streek, maar ook design en andere producten van 
Limburgse ontwerpers. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 PASTA E PANE
 HASSELT

 In centrum Hasselt proef je van de traditionele Italiaanse keuken in het 
sfeervolle kader van Pasta e Pane, het restaurant van het YUP Hotel. Aan het 
roer staat een echte Italiaanse pastakoningin, die maar al te graag haar passie 
voor lekker eten deelt. In haar potten belanden enkel artisanale seizoens-
producten en amore. Heel veel amore. Omdat Pasta e Pane je graag laat 
kennismaken met zoveel mogelijk zuiderse smaken, kun je hier aan shared 
dining doen. Geniet van een selectie Italiaanse hapjes, terwijl je wacht op de 
hoofdgerechten en dompel je onder in la dolce vita. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Eetkaffee De Ploeg in  Diepenbeek

99 

 EETKAFFEE DE PLOEG
 DIEPENBEEK

 De Ploeg in Diepenbeek verrast je met zijn ligging en diversiteit. Je snuift er 
de frisse lucht van het platteland op en je kunt er niet alleen van 's ochtends 
tot 's avonds terecht om te eten, ook overnachten is mogelijk. In de omgeving 
kun je fietsen op verzorgde paden, wandelen op uitgestippelde routes en 
rondtoeren op landelijke wegen. Na je avontuur doorheen het natuurschoon 
van Limburg geniet je van een heerlijke maaltijd in De Ploeg. Het eigenzinnige 
eetcafé serveert karaktervolle gerechten, bereid met dagverse producten 
van eigen bodem. Tijdens de zomermaanden stoppen toevallige passanten 
maar al te graag om even uit te blazen op het terras en te genieten van een 
verzorgd drankje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 RESTAURANT CUINESSE
 GENK

 In hartje Genk wacht je een smakelijke ontdekking in restaurant Cuinesse. 
Deze kleinschalige brasserie biedt plaats aan 35 hongerige gasten. Hierdoor 
kun je gezellig van je lunch of diner genieten in alle rust en gezelligheid. Blik-
vanger is de open keuken, waar chef Alessio zijn beste kookkunsten toont. 
Net zoals de zaak zelf, is de kaart niet erg uitgebreid, maar wat je er op vindt, 
is des te verser. Specialiteiten van het huis zijn diverse streetfood gerechten 
zoals hotdogs, jacket potatoes, ribbetjes en uiteraard de verschillende  fondues. 
Of je nu kiest voor een typisch Zwitsers kaasfondue, een traditioneel vlees-
fondue of een verrukkelijke fondue chinoise, je beleeft hier een leuk en 
lekker avondje uit. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een tapasplankje om 
te delen

• Spare Ribs Sweet Chili

Exclusief dranken.
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 ONS GEDACHT
 ROSMEER

 Ons Gedacht vind je in een achttiende-eeuwse hoeve die tot een heden-
daagse brasserie werd omgetoverd. Een jong team enthousiaste mensen 
heet je hier welkom en zorgt voor een zorgeloze ervaring van begin tot eind. 
Om je maaltijd helemaal compleet te maken, kun je kiezen uit een verfijnde 
selectie betaalbare wijnen uit diverse landen. De versheid van de producten, 
gecombineerd met de creativiteit van het keukenteam, zorgt telkens voor 
een aangename culinaire belevenis. Wil je overnachten in de buurt? Dat 
kan in Tongeren in Boutique Hotel Caelus VII of Hotel Huys van Steyns. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 IN KANNE EN KRUIKE
 RIEMST

 In een oostelijke uithoekje van Limburg ligt het kleine dorpje Kanne. Deze 
groene gemeente langs de Belgisch-Nederlandse grens is omringd door plaat-
sen die het bezoeken waard zijn: de historische steden Tongeren,  Maastricht 
en Luik, maar ook het wandel- en fietsparadijs Voeren ligt vlakbij. In het 
centrum van Kanne vind je In Kanne en Kruike, een rustiek hotel-restaurant 
dat met zijn kleurrijke terras elke voorbijganger uitnodigt om eventjes te 
stoppen en op adem te komen. Wie besluit om hier langs te komen, wordt niet 
teleurgesteld: de Limburgse gastvrijheid van de uitbaters, het bourgondische 
karakter van de chef en de toeristische rijkdom van de regio maken van In 
Kanne en Kruike een topbestemming. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 BAZILIK
 TONGEREN

 Wanneer je een bezoek brengt aan Tongeren, is een lekker etentje bij Brasserie 
Bazilik een leuk extraatje. Dit vroegere kanunnikentehuis werd erg fraai inge-
richt, met warme materialen, moderne accenten en historische elementen. 
In de imposante ruimte vallen de indrukwekkende trap, de grote toog en de 
verschillende niveaus meteen op. De keuken van Brasserie Bazilik biedt, naast 
een vaste kaart, ook een aantal originele seizoensgebonden suggesties aan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 HET MOMENT
 ALKEN

 Het Moment in Alken is een plek met een lange geschiedenis. In 1928 werd 
de zaak geopend als eerste Cristal-café van de brouwerij van Alken, waar 
ook de eerste pils van België werd getapt. In mei 2008 werd het volledig 
verbouwd tot brasserie. In een interieur dat veel aandacht schenkt aan de 
geschiedenis van de brouwerij kun je genieten van al het lekkers dat de 
uitgebreide brasseriekaart te bieden heeft. Er is voor ieder wat wils: finger-
food en soep, voorgerechten en pasta's, kinder- en wokgerechten, vis- en 
vleesgerechten, croques en salades en natuurlijk de niet te vergeten heerlijke 
desserts en pannenkoeken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 EL BOCADO
 SINT-TRUIDEN

 In het Spaans betekent 'el bocado' 'het hapje' of 'de versnapering'. Na het 
succes van de eerste zaak in Hasselt opende een tweede vestiging in Sint- 
Truiden. Hier ben je dus aan het juiste adres voor heerlijke typische Spaanse 
tapas. Aanlokkelijke pintxos en lekkere montaditos kun je zo van de kaart 
kiezen. Voor de liefhebbers zijn er ook huisgemaakte empanadas of burritos. 
Fijnproevers en kenners vinden hun weg tussen de uitgebreide keuze aan 
typische Spaanse vleeswaren. Je vindt hier serranoham, serberoham, chorizo 
en salchichón, rechtstreeks ingevoerd uit Spanje en allemaal van topklasse. 
Natuurlijk kun je hier ook terecht voor cava's en wijnen die met zorg zijn 
gekozen bij Spaanse wijnhuizen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 IN DEN ZOETEN INVAL
 DIEST

 Gastvrouw Gina ontvangt je met een warme glimlach in een historisch gebouw 
aan de Grote Markt van Diest. Zij zal er de hele tijd voor zorgen dat alles tot 
in de puntjes klopt, want succes zit vaak in de details. Intussen staat Jan in 
de keuken achter het fornuis. Hij kookt met veel liefde voor het vak en toont 
daarbij veel respect voor de pure smaak van de ingrediënten. Jan maakt uit-
stekende visgerechten klaar, maar ook vlees- en streekgerechten, zoals konijn 
op Diestse wijze, tovert hij tevoorschijn uit zijn potten en pannen. Eens je bij 
In Den Zoeten Inval bent geweest, keer je zeker en vast een keertje terug. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht
OF
• een vrije keuze van de 

kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 BRASSERIE TDORPSGENOT
 RILL AAR

 In het centrum van Rillaar vind je de moderne Brasserie Tdorpsgenot. Al 
vijftien jaar verwelkomen de eigenaars je in hun eigentijds ingerichte eethuis. 
Hier kun je niet enkel terecht voor een uitgebreide maaltijd, maar ook voor 
een drankje, een koffie of een smakelijk vieruurtje. Bij mooi weer is het heerlijk 
toeven op het terras, waar je ook een fietsenstalling en een speeltuin voor 
de kleintjes treft. Op de kaart vind je het beste uit de traditionele brasserie-
keuken maar ook telkens wisselende seizoensgerechten. Specialiteit van het 
huis zijn de flinterdunne Tdorpsgras-frietjes, die heerlijk smaken bij de diverse 
vleesgerechten die op de kaart staan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
vis- of vleesgerecht

• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 TAPASTIME
 TREMELO

 In een rustige straat aan de rand van Tremelo ontvangen Debby en Paul je in 
hun restaurant TapasTime. Je kunt het restaurant al van ver herkennen aan 
de rode stier die voor de deur staat. Zoals je waarschijnlijk al kon raden, eet 
je bij TapasTime de lekkerste tapas. Debby en Paul serveren zowel klassieke 
Spaanse gerechtjes als eigen creaties met invloeden van over de hele wereld. 
Er is echter één constante: alles wordt bereid met verse producten van 
topkwaliteit. Dit is maar een kleine greep uit het volledige aanbod: patatas 
bravas, calamares met aioli, Spaanse aardappelsla, boquerones, kaas- en 
garnaalkroketjes, vitello tonato, lasagne van groenten… 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een Tapa-mix (met o.a. 
vlees, vis, groenten en 
patatas bravas) om te 
delen

Exclusief dranken.
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 BISTRO LOUIS
 KEERBERGEN

 Bij Bistro Louis, te midden van de velden en weilanden in het Vlaams- 
Brabantse Keerbergen, ben je welkom om in alle rust van je eten en de 
omgeving te genieten. De recent geopende zaak biedt voor elk wat wils. Je 
kunt er terecht voor een ontspannend drankje, een snack, een dagsoep of 
een volledig diner. Met telkens nieuwe suggesties op de kaart en een wisse-
lend weekmenu hoef je niet te vrezen voor eenheidsworst. De chef bereidt 
zijn verse gerechten met veel liefde en kruiden uit eigen tuin. Tijdens het 
seizoen kun je smullen van Keerbergse asperges. Kinderen leven zich uit 
in de speeltuin terwijl hun ouders zich neervlijen op het grote terras met 
uitzicht op het groen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Inclusief dranken.
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 DE PASSANT
 KEERBERGEN

 De Passant is al meer dan honderd jaar een vaste waarde in Keerbergen. 
Sinds 2016 kreeg de landelijke villa op de hoek van de Haachtsebaan met de 
Oude Putsebaan nieuwe eigenaars en uitbaters, die van De Passant opnieuw 
de brasserie van weleer willen maken. Het interieur werd dan ook helemaal 
opgefrist en op de menukaart vind je kwaliteitsvis en -vlees en vegetarische 
gerechten. Hier geniet je van een sfeervol, gastronomisch moment. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 LASAGNERIE LÖVEN
 LEUVEN

 De Lasagnerie is niet zo maar een restaurant. Het is het allereerste lasagne-
restaurant van België! En wie wordt er nu niet gelukkig van een smakelijke ode 
aan de lasagne? Rep je naar Leuven en maak er in een mooi kader kennis met 
acht verschillende, verse en tongstrelende lasagnes, van klassieke Italiaanse 
tot originele Vlaamse creaties. Zo (her)ontdek je er onder andere lasagne 
in een veganistisch jasje, lasagne met spek en pompoen of lasagne met zee-
vruchten. Bij elk gerecht wordt een bijpassende wijn voorzien.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voor- of nagerecht
• een lasagne naar keuze 

met brood

Exclusief dranken.
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 OSTERIA MICHELE
 LEUVEN

 In hartje Leuven ben je bij de trendy Osteria Michele aan het juiste adres 
voor een avondje onbevangen Italiaans eetgenot. Dat Osteria Michele geen 
Italiaans restaurant van dertien in een dozijn is, wordt al snel duidelijk wanneer 
je de menukaart van Chef Roberto openslaat. Hierop vind je alleen maar 
authentieke Italiaanse gerechten die met veel amore en vooral met respect 
voor de traditie bereid worden. Zowel de chef-kok als eigenaar Michele zijn 
rasechte Italianen en dragen hun thuisland dan ook een warm hart toe. Hier-
door werd het restaurant onderscheiden met het "Ospitalità Italiana"-label, 
het keurmerk voor authentieke Italiaanse restaurants in het buitenland.

 VOOR 2 PERSONEN:
• een voorgerecht: Insalata Caprese  

(tomaat, mozzarella fior di latte, 
kruiden en olijfolie) OF Carpaccio 
di Manzo con Rucola e Parmigiano 
(fijngesneden rundsvlees, rucola en 
parmezaan)

• een hoofdgerecht: Spaghetti Cacio e 
Pepe (verse deegwaren, pecorinokaas 
en peper) OF Paccheri con Zafferano 
e Prosciutto Crudo (verse deegwa-
ren, saffraan en gedroogde ham)

OF
• een hoofdgerecht: Spaghetti Cacio e 

Pepe (verse deegwaren, pecorinokaas 
en peper) OF Paccheri con Zafferano 
e Prosciutto Crudo (verse deegwa-
ren, saffraan en gedroogde ham)

• een nagerecht: tiramisu OF moell-
eux van chocolade

Exclusief dranken.
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 CAFÉ MANGER
 LEUVEN

 De Leuvense Oude Markt vormt meerdere keren per jaar het decor voor tal 
van evenementen en beschikt over enkele van de leukste cafés en restaurants 
van de studentenstad. Aan het eind van 'de langste toog van Europa' vind je het 
gezellige Café Manger. Bij mooi weer kun je op het terras plaatsnemen, maar 
ook binnen wacht je een warme, zonnige sfeer. Café Manger is de uitgelezen 
plek om een glaasje te gaan drinken of om te gaan eten. Op de kaart staan een 
reeks brasserieklassiekers die in de keuken met verve worden klaargemaakt. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een hoofdgerecht naar 
keuze (behalve filet 
pur)

• een nagerecht naar 
keuze (behalve 
 sabayon)

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



133

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/13/2019 9:28:31: main_photo changed

 
20/03/2019 8:45:55: updated from admin

 GourmetBar Leuven in  Leuven

114 

 GOURMETBAR LEUVEN
 LEUVEN

 GourmetBar is het restaurant van Novotel Leuven Centrum, op wandel-
afstand van het hart van de stad. Op de kaart staat een ruime keuze aan 
leuke, kleine hapjes, snacks en brasseriegerechten die het beste van land 
en zee eren. Liefhebbers van typisch Belgische gerechten zullen niet weten 
wat kiezen: klassiekers als steak met frietjes, waterzooi met kip, overheerlijke 
garnaalkroketten en karbonades nemen hier een prominente plaats in. Altijd 
lekker en met een originele twist gepresenteerd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 PARK INN BY RADISSON LEUVEN
 LEUVEN

 Aan het station van Leuven tref je het Park Inn by Radisson. Dit driesterren-
hotel opende eind 2011 de deuren en vormt de ideale locatie om de charmante 
universiteitsstad te verkennen. In RBG Bar & Grill geniet je van klassieke 
gerechten direct van de grill, frisse slaatjes en een gevarieerde wereldkeuken. 
Het interieur van het restaurant kenmerkt zich door organische materialen en 
een graffiti van de Leuvense skyline. Verticaal geplaatste treinbielzen verdelen 
de ruimte in verschillende gezellige hoekjes. Na je diner kun je nog gezellig 
nagenieten in de bar met een glaasje wijn of een van de vele Belgische bieren. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 DE RETENUE
 HEVERLEE

 De Retenue is een aangenaam café-restaurant aan de Naamsesteenweg 
in Heverlee waar je kunt genieten van een excellente brasseriekeuken en 
waar het op elk moment van de dag fijn is om in goed gezelschap gezellig bij 
te praten. De Retenue is niet voor niks een trendy eet- en praatcafé. De 
Retenue spreekt een breed en gevarieerd publiek aan. Of je hier nu komt 
voor een uitgebreide maaltijd, een snelle hap of een glas onder vrienden, 
iedereen wordt op dezelfde, warme manier onthaald. Je neemt plaats in een 
warm en modern interieur. Achteraan de zaak vind je een heerlijk terras en 
een mooie tuin waar het op zonnige dagen geweldig zitten is. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 BARON'S BRASSERIE
 NEERIJSE

 De statige naam van Baron's Brasserie is met goede reden gekozen. Hier eet 
je werkelijk in een bijzonder kader: een oude, gerestaureerde kasteelhoeve 
vlak bij het natuurgebied Doode Bemde in de Dijlevallei. De beschermde 
kasteelhoeve dateert van rond 1750 en de intensieve renovatie gebeurde 
helemaal met respect voor de authenticiteit van het gebouw. Uit de keuken 
komen verfijnde Belgische gerechten die bereid zijn met seizoensgebonden 
ingrediënten. Bij mooi weer is het extra genieten op het terras met uitzicht 
op de grote tuin.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 BRASSERIE ONZE BUUR
 TERVUREN

 Bij Brasserie Onze Buur weten ze als geen ander hoe ze lekkerbekken in de 
watten kunnen leggen. Van 's morgens tot 's avonds serveren ze maaltijden 
om duimen en vingers bij af te likken. Of je er nu komt voor een ontbijt, een 
kopje koffie met een zoetigheid, een heerlijke lunch of een uitgebreid diner, de 
leuke ongedwongen sfeer van deze succesvolle zaak in het hart van Tervuren 
weet je altijd te charmeren. In de keuken wordt alles huisbereid, met veel 
aandacht voor dagverse kwaliteitsproducten. Vergeet niet om na je maaltijd 
nog van de heerlijke desserten van zusterzaak Au Flan Breton te proeven, 
vergezeld van een kopje huisgebrande Breton Noir-koffie. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een seizoensgebonden 
weekmenu:
• een soep van de dag
• een hoofdgerecht
• een nagerecht
• een kop huisgebrande 

koffie (Breton Noir)

Exclusief andere dranken.
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 HET GEHEIM
 STERREBEEK

 Wil je een van de lekkerste geheimen kennen die de Vlaamse rand rond 
Brussel rijk is? Dan moet je zeker naar Sterrebeek afzakken. In deze deel-
gemeente van Zaventem kun je aanschuiven aan tafel in de gloednieuwe zaak 
Het Geheim. Op de kaart vind je naast diverse lekkere ontbijtopties, zoals 
spek met eieren en Griekse yoghurt met granola, ook diverse klassiekers 
en gezonde gerechten. Ook de dorstigen worden hier zeker gelaafd dankzij 
de ruime en unieke drankenselectie. Neem zeker een kijkje in de geheime 
agenda die uithangt in het restaurant, waarop je tal van leuke evenementen 
zoals een high-cava-afternoon en themabrunches terugvindt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: duo 
van kaas- en garnaal-
kroket

• een hoofdgerecht: 
verrassingssuggestie 
van het seizoen

Exclusief dranken.
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 BISTROFM
 MACHELEN

 FM staat voor Food en Music. Zo weet je meteen waar het in BistroFM 
om gaat: lekker eten, een fris drankje en leuke muziek. Op de kaart staan 
 smakelijke klassiekers als steak tartaar, koninginnehapje en balletjes in 
tomaten saus, maar ook salades, pasta's en snacks. Op weekdagen kun je 
's middags een verrassend en lekker vers dagmenu bestellen en er zijn ook 
wisselende suggesties. De uitbaters zijn echte muziekliefhebbers die houden 
van de jaren vijftig, zestig en zeventig. Regelmatig gaat de volumeknop de 
hoogte in en wordt de zaak omgedoopt tot een danstempel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 IN DE MOLEN
 LEMBEEK

 Lembeek ligt in Vlaams-Brabant, op de rand van de taalgrens. In deze deel-
gemeente van Halle neem je plaats in het unieke decor van In de Molen. 
Houten lambrisering, zichtbare balken aan het plafond, houten tafeltjes: 
deze brasserie laat geen twijfel bestaan over wat je hier op je bord mag 
verwachten, namelijk de eerlijke, authentieke Belgische keuken. Naast een 
verscheidenheid aan slaatjes en pasta's vind je dus een ruime keuze aan 
vleesgerechten. Of je eerder begint te watertanden bij stoofvlees of bij een 
steak met peperroomsaus, In de Molen weet je smaakpapillen te verwennen. 
De americain wordt tot de belangrijkste specialiteiten van het huis gerekend 
en is dus zeker het proeven waard. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 ABRUSSEL
 BRUSSEL

 Niet ver van de Brusselse Grote Markt vind je restaurant ABrussel. Hier 
proef je van een bistronomische keuken die de smaken van klassiekers op 
grootmoeders wijze combineert met de moderne en creatieve toets van 
chef-kok Marc. Alles wordt in huis en met respect voor de seizoenen bereid. 
Op de kaart prijken heerlijkheden als waterzooi, stoemp en steak met friet. 
Voor de moeilijke kiezers is er zelfs een degustatiebord waarop maar liefst 
vier verschillende gerechten de concurrentie met elkaar aangaan. Je dineert 
in een sfeervolle omgeving met uitzicht op de open keuken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

een Belgisch driegangen-
menu:

• een voor-, hoofd- en 
nagerecht (telkens keu-
ze uit twee gerechten)

OF

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 ATRIUM RESTAURANT & LOUNGE
 BRUSSEL

 Atrium is het restaurant van klassehotel Radisson Blu Royal Hotel in Brussel. 
Behalve op een ideale locatie in het kloppende hart van Brussel (tussen het 
station Brussel-Centraal en de Nieuwstraat), trakteert dit restaurant zijn 
gasten ook op een indrukwekkend interieur. Meters boven het restaurant 
zie je een grote lichtkoepel en een stuk van de twaalfde-eeuwse stadsmuur. 
De weelderige exotische planten zorgen voor een unieke ontspannen sfeer 
in dit bijzondere decor. Op de kaart prijken Belgische gerechten naast inter-
nationale kleppers, en natuurlijk ook wijnen om je maaltijd te begeleiden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 THE FOOD BOX
 BRUSSEL

 Voor een vleugje New York in het hart van Brussel moet je bij The Food 
Box zijn. In het restaurant heerst een gezellige Amerikaanse sfeer en ook de 
menukaart, met grotendeels burgers en hotdogs, is op-en-top Amerikaans. In 
de keuken worden vooral Amerikaanse producten gebruikt, die de eigenaar 
rechtstreeks laat overkomen uit de Big Apple. Daarnaast verkoopt hij als 
enige in België de drankjes van Boylan. Deze frisdrank op basis van rietsuiker 
bestaat in verschillende smaken: Black Cherry, Ginger Ale, Creme, Cane 
Cola… Enjoy your meal! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 CHAMBON GOURMET BAR
 BRUSSEL

 In hartje Brussel, op een boogscheut van De Muntschouwburg en de Grote 
Markt, maar tegelijk ook ver weg van de toeristische drukte, tref je een echte 
geheime tip voor levensgenieters: Chambon Gourmet Bar. Stap binnen in 
deze sfeervolle zaak en laat je verleiden door het elegante interieur met een 
warme, sfeervolle verlichting. Plof je neer in een van de Chesterfieldzetels 
of zet je aan een van de tafeltjes voor een gezellige tête-à-tête. Op het menu 
staan heerlijke cocktails en smaakvolle wijnen, maar de absolute blikvanger 
zijn de succulente tapas. Voor ieders smaak staat wel iets op het menu. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een lunchformule
• een dessert
• een koffie
OF
• twee gerechtjes naar 

keuze
• een nagerecht

Exclusief (andere) 
dranken.

 BR
U

SS
EL



145

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/13/2019 11:47:57: main_photo changed

 
20/03/2019 8:46:39: updated from admin

 Chez Maëlys in  Brussel

126 

 CHEZ MAËLYS
 BRUSSEL

 Hou je van de Thaise keuken? Dan hoef je niet ver te reizen, want bij Chez 
Maëlys vind je een stukje Thailand in het hart van Brussel. Hier kun je onder 
meer smullen van een lekker stuk gegrild vlees op Thaise wijze en gezonde 
exotische salades. Dit gezellige restaurant combineert oosterse smaken met 
een Europees tintje. De mix van verschillende smaken in een gerecht, de 
harmonie van geuren en kleuren, de verse ingrediënten en de veelzijdige en 
verfijnde aanpak van het keukenteam maken van Chez Maëlys een prikke-
lende belevenis die je niet gauw zal vergeten. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een salade met gegrild 
rundvlees en gegrilde 
kippenvleugeltjes op 
Thaise wijze

Exclusief dranken.
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 COMOTAPAS BY COMOCOMO
 BRUSSEL

 Ramiro en zijn team staan klaar om je in hun tapasbar, ComoTapas by 
 Comocomo, in de Antoine Dansaertstraat te verwelkomen. Je neemt er 
plaats in een decor dat je meevoert naar de Spaanse zon. De tapas worden à 
la minute in de keuken bereid en dat komt hun smaak natuurlijk helemaal ten 
goede. Je kunt de Baskische hapjes (pinxtos), die gemaakt zijn op basis van 
verse ingrediënten, zowel koud als warm eten. Nadat ze de keuken hebben 
verlaten, kies je zelf welke tapas je wilt proeven. De kleur van de bordjes 
helpt je bij die keuze: zo staat zwart voor vlees, geel voor kaas, groen voor 
vegetarisch en rood voor varkensvlees. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• negentien tapas om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: vraag de reke-
ning met je voucher.
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 I PRIMI PIATTI
 BRUSSEL

 Het Italiaanse restaurant I Primi Piatti is gelegen in het centrum van Brussel. 
Hier proef je van de Italiaanse keuken in een weelderig interieur. De menu-
kaart oogt al even indrukwekkend als het interieur. Naast het aanbod aan 
pizza's vind je er ook vlees-, vis- en pastagerechten en talrijke suggesties van 
de chef, zoals een lekker mals kalfslapje of traditionele ravioli. Je maaltijd zal 
trouwens nog beter smaken met wat livemuziek. Bij mooi weer kun je op het 
terras plaatsnemen en de voorbijgangers observeren. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 KOMBIJMA
 BRUSSEL

 Een bruisende buurt in Brussel is de wijk rond het Sint-Katelijneplein en 
het plein dat in de volksmond de 'vismet' (vismarkt) wordt genoemd. Op en 
rond deze pleinen vind je uiteenlopende cafés en restaurants. Kombijma is 
zo'n adresje in deze gezellige buurt. De sfeer wordt bepaald door een bijna 
volledig in hout aangekleed interieur. De vloer, de meubels en een groot 
deel van de muren bestaan uit licht hout. In deze chaletsfeer krijg je vooral 
echte Brusselse gerechten voorgeschoteld, zoals 'cassolettes et tartiflettes'. 
Liefhebbers van aardappelen zullen zich hier in de handen wrijven: ze staan 
immers in allerlei vormen op de menukaart. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 LA CORTE GASTRONOMICA
 BRUSSEL

 In hartje Brussel kun je dineren in La Corte Gastronomica, het kleine zusje 
van het Italiaans restaurant L'Altro Mondo, dat zich overigens vlak bij de 
deur bevindt. Het interieur van La Corte Gastronomica is erg zuiders. Ook 
op tafel ontbreekt het niet aan Italiaanse sfeer: je smult van je gerecht 
op een tafelbekleding in de kleuren van de Italiaanse vlag. Je kunt bij La 
 Corte  Gastronomica proeven van overheerlijke klassiekers als pizza, lasagne, 
 cannelloni, spaghetti, parmaham en carpaccio. Ook verscheidene vlees- en 
visgerechten nemen een groot deel van de kaart voor hun rekening. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: 
salade van zeevruchten 
OF parmaham

• een hoofdgerecht: 
Florentijnse kabel-
jauwfilet met spinazie 
OF scaloppine alla 
Zingara (kalfslapjes 
met pasta)

• een nagerecht: tira-
misu van het huis OF 
Siciliaanse taart

Exclusief dranken.
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 L'ALTRO MONDO
 BRUSSEL

 Op vijfhonderd meter van het station Brussel-Centraal ligt het Italiaanse 
restaurant L'Altro Mondo. Op wandelafstand van het restaurant bevinden zich 
Manneken Pis, de Grote Markt, de Sint-Michielskathedraal en de Koninklijke 
Sint-Hubertusgalerijen. Het restaurant heeft een warm decor, opgefleurd 
met lampen en bloemen. Je eet hier aan een Italiaans gedekte tafel. Bij 
L'Altro Mondo ontbreken pizza, lasagne, cannelloni, spaghetti, parmaham 
en carpaccio zeker niet op de kaart. Ook vleesliefhebbers en viseters zullen 
hun honger kunnen stillen. Op de wijnkaart pronken, naast enkele Franse 
wijnen, vooral Italiaanse pareltjes. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: 
salade van zeevruchten 
OF parmaham

• een hoofd gerecht: 
Florentijnse kabeljauw-
filet met spinazie OF 
scaloppine alla Zingara 
(kalfslapjes met pasta)

• een nagerecht: tira-
misu van het huis OF 
Siciliaanse taart

Exclusief dranken.
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 LA ROSE BLANCHE
 BRUSSEL

 Dat de Grote Markt van Brussel een overweldigende indruk maakt met zijn 
stadhuis en gildehuizen, staat als een paal boven water. Een van die geklasseer-
de gildehuizen is nu een gezellige, elegante brasserie: La Rose Blanche. Het 
weelderige, sfeervolle interieur wordt bepaald door bruine tafels en stoelen 
en een grote open haard. De obers in uniform serveren een Belgisch-Franse 
keuken, waarbij je uiteraard een speciaal Belgisch biertje hoort te drinken. 
Op de eerste verdieping heb je het beste uitzicht over de levendige Grote 
Markt. Bij mooi weer kun je buiten plaatsnemen op het immense terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 L'ESTAMINET DU KELDERKE
 BRUSSEL

 Je wil graag eens in een ander kader eten op een van de mooiste plekjes ter 
wereld? Op de Brusselse Grote Markt vind je L'Estimanet du Kelderke, een 
gezellig etablissement met een sobere en lichte inrichting dat enkel kwaliteits-
producten aanbiedt. Voor de grote honger is er keuze genoeg: mosselen, 
stoemp, waterzooi… Hier komt iedereen met een blije maag buiten! 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 MADOU'S FOLIE
 BRUSSEL

 Op slechts achthonderd meter van de Brusselse Grote Markt vind je Madou's 
Folie. Je bent hier van maandag tot vrijdag welkom voor een rustige zaken-
lunch of voor een sfeervol diner. Grote groepen kunnen hier ook in het 
weekend terecht. Het restaurant serveert verfijnde bistronomiegerechten, 
geïnspireerd op de slowfoodkeuken, met enkel de beste ingrediënten die 
zoveel mogelijk uit de biologische landbouw komen. Zowel vlees- of vis-
liefhebbers als vegetariërs zullen hier tevreden buiten stappen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van 
de kaart (alleen à la 
carte) voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 MATIATE DOCKS
 BRUSSEL

 Na het succes van de eerste vestiging in Antwerpen besloten de oprichters 
van Matiate om een tweede vestiging te openen in Brussel. Ze kozen daar-
voor als locatie het nieuwe shoppingcenter Docks Bruxsel, in de buurt van 
de Van Praetbrug. Matiate is in de eerste plaats een Libanees restaurant. Je 
kunt er kiezen uit verschillende Libanese specialiteiten als hummus, falafel, 
kebbeh en labneh. Maar daarnaast biedt het restaurant ook een ruime keuze 
aan pizza's, ideaal voor wie snel een hapje wil eten tijdens een dagje shoppen 
in de hoofdstad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
koud en een warm 
voorgerecht van de kaart 
naar keuze (max. 11 euro)

• een hoofdgerecht: 
een köftebrochette 
(runds- en lamsgehakt 
met peterselie en ui) OF 
brochette chich taouk 
(kippenbrochette)

• een nagerecht: tiramisu 
OF aich el saraya (ty-
pisch Libanees dessert)

Exclusief dranken.
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 RESTAURANT VINCENT
 BRUSSEL

 Het Brusselse Restaurant Vincent ontstond in 1905 en ontpopte zich sinds-
dien tot dé plek voor fijnproevers. Tot op de dag van vandaag ervaar je er nog 
steeds een kwaliteitskeuken in de sfeer van toen. Zelfs het restaurant binnen-
wandelen voelt bijzonder aan, want dit doe je via de keuken. Eens je op je plek 
zit, (her)ontdek je er heerlijke Brusselse klassiekers. Het restaurant biedt 
een ruime keuze van kwaliteitsvolle vleesgerechten aan, met in het bijzonder 
filet, geflambeerd met cognac. Het flamberen gebeurt in de zaal zelf. Let 
er wel op dat je je eten niet koud laat worden. Je wordt er namelijk omringd 
door prachtige fresco's, die wel eens met de aandacht kunnen gaan lopen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangenmenu:

• voor- of nagerecht van 
de kaart naar keuze

• hoofdgerecht van de 
kaart naar keuze

Exclusief dranken.

Opgelet: voor contre-
filet, filet pur en côte à 
l'os wordt een supple-
ment gevraagd.
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 SCHELTEMA
 BRUSSEL

 De heerlijke visspecialiteiten en de sfeervolle inrichting in de stijl van een 
brasserie anno 1900 maken van Scheltema een van de beste eetadressen in 
Brussel. Het sfeervolle restaurant bestaat sinds 1972 en groeide uit tot een 
begrip in de Belgische hoofdstad. Wanneer je Scheltema binnenstapt, lijk 
je een sprong in de tijd te maken. Je komt terecht in de gezellige drukte van 
een brasserie die erg doet denken aan de tijd van de grote Parijse brasseries. 
Het donkerhouten meubilair, de massieve toog, een lange zitbank die de hele 
brasserie doorkruist: je vindt het allemaal bij Scheltema. 

 VOOR 2 PERSONEN: 
• een voorgerecht: huisge-

rookte zalm met garnituur 
OF kaaskroketten op een 
bedje van sla

• een hoofdgerecht: gegrilde 
zalmmoot met sinaasappel-
saus OF Gentse Waterzooi

OF
• een hoofdgerecht: gegrilde 

zalmmoot met sinaasappel-
saus OF Gentse Waterzooi

• een nagerecht: chocolade-
mousse OF crême brulée

Exclusief dranken.
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 BRASSERIE LEOPOLD
 ELSENE

 Bij Brasserie Leopold zit je goed voor een portie gezelligheid, ver weg van 
het tumult en de drukte van de Europese wijk. Op het Italiaanse winterterras 
komen de gerechten helemaal tot hun recht. Verder vind je op de kaart ty-
pisch Belgische bereidingen en diverse grillgerechten, maar ook vegetariërs 
worden niet vergeten. Alle schotels worden hier met de fijnste ingrediënten 
bereid. Daar ben je zelf getuige van: je ziet immers hoe de chef in de open 
keuken te werk gaat. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 RESTAURANT VOLLE GAS
 ELSENE

 Restaurant Volle Gas in het Brusselse Elsene kan terugblikken op een roem-
rijk verleden. Nog steeds domineert de monumentale bar in eikenhout, die 
met maar liefst 820 afzonderlijke stukken ter plaatse in elkaar is gezet, de 
brasserie. Boven het podium pronkt het beroemde glas-in-loodraam van 
glasmeester Pierre Majérus. Wat begon als een bruine kroeg en later een 
roemrucht jazzcafé werd, is vandaag een brasserie waar de heerlijke Belgische 
keuken heerst. Op de kaart staan zowel klassiekers als specialiteiten naast 
lekkere vlees- en visgerechten, salades, pasta's en vegetarische schotels. Hier 
vind je geen 'chichi', maar wel een bruisende ontmoetingsplaats, waar tussen 
pot en pint nog heerlijk gepalaverd kan worden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 MET JEANINNE
 ETTERBEEK

 Restaurant Met Jeaninne vind je op een boogscheut van het Jubelpark. Het 
restaurant is de hemel op aarde voor liefhebbers van de klassieke brasserie-
keuken en fans van rood vlees. Naast vleesspecialiteiten als entrecote, 
vleesfondue, filet pur, filet americain en brochettes vind je hier ook typisch 
Brusselse gerechten en seizoensfavorieten zoals dagverse mosselen. Genieten 
van dit alles doe je in een jazzy decor, aangevuld met een paar attributen uit 
de filmwereld zoals een projector en enkele gigantische affiches.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 POULE & POULETTE BRUSSEL
 ETTERBEEK 

 Poule & Poulette is hét adres bij uitstek voor wie maar niet genoeg kan 
krijgen van kakelverse kippengerechten. In 2012 begon het verhaal van deze 
keten in Brasschaat met de eerste shop en sindsdien is de uitbreiding over 
het hele land niet meer te stoppen. Neem plaats in het hippe interieur met 
zijn kenmerkende ruwe materialen en uiteraard de gepatenteerde zitboxen, 
waarin je je een kip op een stok waant. Op het menu staan overheerlijke 
gerechten waarin de kip uiteraard de hoofdrol speelt. Het vlees daarvoor 
wordt op ambachtelijke slow-foodwijze in de zelfontwikkelde rotisserie ge-
bakken. Maar ook voor vegetariërs valt er op de kaart genoeg te vinden voor 
een smakelijk etentje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 LA NUOVA PIAZZA
 SCHAARBEEK

 La Nuova Piazza is een uitstekend Italiaans restaurant in de Brusselse ge-
meente Schaarbeek. Je vindt het restaurant op het Generaal Meiserplein, in 
de schaduw van de VRT-toren. Het restaurant is een van de recentere zaken 
op het plein, maar kan toch al heel wat Brusselaars tot zijn vaste klanten 
rekenen. En daar zit de uiterst vriendelijke bediening zeker voor iets tussen. 
Op de kaart staat alles wat je van een goede Italiaan verwacht: pizza's, pasta's, 
vis- en vleesgerechten… De pasta is hier, zoals het hoort, perfect al dente 
gekookt. Wanneer de zon van de partij is, kun je van al dit lekkers genieten 
op het terras aan de voorkant van het restaurant. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 LE PALAIS DES DÉLICES 
 SINT-JOOST-TEN-NODE

 In hartje Brussel, niet ver van de Europese instellingen en de Wetstraat, vind 
je Le Palais des Délices. Laat je meevoeren op een smaakreis naar Marokko 
en de Arabische staten. Hier zit je goed voor allerlei heerlijke oosterse ge-
rechten, zoals tajine, couscous, pastilla’s of de heerlijk zoete gebakjes die nog 
beter smaken dan dat ze er uit zien. Alle gerechten worden traditioneel en 
met uiterste zorg bereid. Kies een plekje in het gezellig ingerichte restaurant 
en waan je in een sprookje uit Duizend-en-een-nacht. Werp zeker ook een 
blik op de wijnkaart waarop verschillende wijnen uit het Atlasgebergte staan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: 
pastilla of saladbar

• een hoofdgerecht: 
couscous of tajine

Exclusief dranken.
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LA BAIE DE TANGER
 UKKEL

 De baai van Tanger is een van de leukste plaatsen in Marokko voor een 
ontspannende vakantie. Het is hier dat de eigenaars van La Baie de Tanger 
inspiratie vonden voor de naam van hun Marokkaanse restaurant in Ukkel. 
Op de menukaart staan alle klassiekers uit de Marokkaanse keuken: harira, 
pastilla’s, tajines, couscous, grillades… Alles wordt vers bereid met verse, 
kwaliteitsvolle ingrediënten. Genieten van je maaltijd doe je in een verzorgd 
interieur met hier en daar een oosters element of bij mooi weer op het terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: brick 
à l’œuf

• een hoofdgerecht: 
couscous maison 
met lamsbrochettes, 
 merguez en kip

• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 LE PARVIS
 UKKEL

 Het professionele team van Le Parvis in Ukkel ontvangt je in een gemoede-
lijke sfeer voor een gezellig etentje. Op de kaart krijgen heerlijke klassiekers 
de hoofdrol toebedeeld: filet pur met frietjes en saus naar keuze, cordon 
bleu, gebakken zeetong, een reeks lekkere slaatjes en nog veel meer lekkers 
zorgen ervoor dat kiezen hier nooit gemakkelijk is. Specialiteiten van het 
huis zijn de overheerlijke mosselen, de 'americain minute' en perfect gegrilde 
vleesgerechten. Voor een lekkere wijn zit je hier ook goed, want de wijnkaart 
is samengesteld uit zorgvuldig gekozen Franse wijnen, waarvan sommige per 
glas kunnen besteld worden. Er zijn twee zalen: de tavernezaal en de veranda. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangenkeuze-
menu:

• een voorgerecht 
van de gewone of de 
suggestie kaart

• een hoofdgerecht 
van de gewone of de 
suggestiekaart

Exclusief dranken. 
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 LOU FÈRRI
 UKKEL

 Lou Fèrri is in de eerste plaats een mooi liefdesverhaal tussen een gepas-
sioneerde chef en de Provence en de Camargue. In dit Ukkelse restaurant 
proef je de liefde voor het Zuiden en zijn producten, tradities en wijnen. Karin 
Burton integreert dit alles in haar mediterraans georiënteerde keuken waarin 
truffel een hoofdrol speelt. Ze neemt je mee in haar leefwereld met de Envies 
de la Cheffe, een menu samengesteld volgens de zin van de chef en rekening 
houdend met de allergieën en smaken van de klant. Laat je verrassen en ga 
op culinaire reis naar het zuiden van Frankrijk.  

 VOOR 2 PERSONEN:

Een menu Les Envies de 
la Cheffe:

• hapjes
• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.

Opgelet: enkel 's middags 
geldig (behalve op 
zondag).
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 WHITLOCK CAFÉ GRILL
 SINT-L AMBRECHTS-WOLUWE

 In Sint-Lambrechts-Woluwe op een hoek van de Brand Whitlocklaan schuilt 
achter een charmante gevel Whitlock Café Grill. In een eenvoudig maar 
warm interieur geniet je van een gezellig etentje. Hier wordt er geen tijd 
besteed aan onnodige tierlantijntjes, maar leggen ze de nadruk op kwaliteits-
producten en een goeie service. Dankzij de enthousiaste bediening voel je je 
hier meteen thuis. Whitlock Café Grill staat bekend om zijn fameuze vlees-
grillades klaar gemaakt op een houtskoolvuur. Maar natuurlijk komen vis- en 
pastaliefhebbers hier ook aan hun trekken. Laat je diner voorafgaan door een 
lekker aperitief zoals een cocktail, een Belgisch biertje of een zuiderse wijn. 
Bij mooi weer kun je plaatsnemen op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 BROZEN
 WAVER

 Sinds januari 2018 vind je even buiten het centrum van Waver restaurant 
Brozen. Het restaurant is gespecialiseerd in pizza's, pasta's en bagels, maar 
biedt ook enkele vlees- en visgerechten aan. Vooral het aanbod aan pizza's is 
erg uitgebreid, met zowel klassieke Napolitaanse pizza's als Romeinse pizza's 
op het menu. Die laatste hebben een ander deeg en een andere bakwijze 
dan hun Napolitaanse evenknieën. Het interieur van de zaak is strak en 
modern, maar tegelijk ook heel gezellig. Zo vind je aan de breedste muur een 
lange zitbank bezaaid met kussentjes in allerlei kleuren. Ook de vriendelijke 
bediening zorgt ervoor dat je je meteen op je gemak voelt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangenmenu te 
kiezen uit de Bongo- 
kaart:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Happy's Restaurant in  Waver
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 HAPPY'S RESTAURANT
 WAVER

 Happy's is een spectaculair restaurant op nog geen kwartiertje van Brussel. In 
de opvallende architectuur huizen een wijnbar, een sushibar en een brasserie 
Franse stijl. Op het gelijkvloers smul je van de sushi die à la minute voor je 
klaargemaakt wordt door chef Bo Yang. Boven het sushirestaurant zweeft 
een mezzanine. Hier proef je van de brasseriegerechten van de nieuwe 
chef Olivier Bellaches. Zijn keuken is Frans geïnspireerd maar maakt ook 
zijsprongetjes naar de oosterse keuken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.

Opgelet: je kunt hier 
pas na 19u terecht met 
je bon.  W
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 L'ART HOME
 WAVER

 L'Art Home in Waver is niet gewoon een restaurant, integendeel. Deze zaak 
noemt zichzelf een resto-theater-galerij, en dat omvat nog steeds niet alles 
waar dit bijzondere restaurant voor staat. Hier kom je niet alleen voor een 
drankje aan de bar of een avondje culinair genieten, maar ook om naar een 
optreden te kijken of interieurinspiratie op te doen. Alles wat je ziet is namelijk 
ook te koop. In de lounge of het salon zit je goed voor een rustige babbel 
bij een hapje of een drankje. Op het menu? Verfijnde gerechten met vis of 
vlees, maar vooral met liefde bereid. De kaart wisselt geregeld, waardoor de 
gasten steeds met veel plezier blijven terugkomen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 MEX Y CO
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Op de Grand Place van Louvain-la-Neuve schijnt de zon net iets harder dan 
in de rest van de universiteitsstad. Je vindt hier sinds 2014 immers Mex y Co, 
een innovatief concept met Mexicaanse en Texaanse invloeden. Hoewel alles 
wat op je bord verschijnt Zuid-Amerika ademt, gebruiken de koks hier enkel 
verse ingrediënten afkomstig van lokale telers. Op het menu staan tapas, 
taco's, burrito's, salades, quesadilla's en enchilada's, maar ook lekkere desserts 
en seizoensgerechten. Ook voor een drankje ben je hier trouwens aan het 
juiste adres, want Mex y Co is ook een uitstekende tequila- en cocktailbar. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• Your Basic Trio om te 
delen: nacho's, onion 
rings, Mexicaanse 
olijven, drie sausjes

• een burrito OF drie 
taco's

• churros en Nutella
• een fles bubbels om te 

delen

Exclusief andere dranken.
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 IL DOGE
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 In het hart van Louvain-la-Neuve tref je pizzeria-restaurant Il Doge. Al sinds 
1978 ben je hier welkom voor een avondje Italiaans genieten. Ook voor een 
lunch tijdens een dagje shoppen of cultuur opsnuiven ben je hier aan het 
juiste adres. De uitgebreide kaart biedt voor elk wat wils: tientallen verschil-
lende pasta's, pizza's en enkele heerlijke vlees- en visgerechten wachten om 
ontdekt te worden. Uiteraard staat ook een selectie overheerlijke voor- en 
nagerechten op het menu. De echte levensgenieters krijgen bovendien nog 
de keuze uit maar liefst 130 verschillende Italiaanse wijnen. La dolce vita ligt 
hier waarlijk voor het grijpen! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen
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 DA LUCIA
 VILLERS-L A-VILLE

 Villers-la-Ville is een rustige gemeente in Waals-Brabant. Toch bezoeken 
heel wat toeristen graag het plaatsje om er de indrukwekkende ruïnes van 
de Abdij van Villers te bewonderen. Op een boogscheut van deze parel ligt 
het gloednieuwe restaurant Da Lucia; ideaal om je bezoek aan dit bijzondere 
pand te combineren met wat Italiaans lekkers. Aan keuze is er absoluut geen 
gebrek. Er zijn pizza's die ter plaatse worden klaargemaakt, maar je kunt 
evengoed voor een van de klassieke pastagerechten gaan. Op de kaart vind 
je ook vis- en vleesgerechten terug. Bij goed weer geniet je van dit lekkers 
op het terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 COMME À LA MAISON
 WATERLOO

 Als je op zoek bent naar een uniek kader voor een gezonde en lekkere maal-
tijd, dan is Comme à la Maison in Waterloo een absolute aanrader. De kans 
is klein dat het interieur van dit kleine, maar gezellige restaurant je bekend 
zal voorkomen, want de moderne, turquoise inrichting is met geen andere 
te vergelijken. Uit de keuken komen zomerse, mediterrane en wereldse 
gerechten. Specialiteiten zoals truffelkroketjes en biologische zalm op een 
bedje van witloof met aardappelen zijn enkele blikvangers op de menukaart. 
In een heerlijke vakantiestemming met een jazzy muziekje op de achtergrond 
geniet je van de verfrissende fusionkeuken waar de chef om bekendstaat. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 L'ESTAMINET DE JOSÉPHINE
 WATERLOO

 Na geslaagde passages bij enkele gerenommeerde restaurants openden 
chef Pascal Hantson en zijn vriend Frédéric De Wit in april 2017 hun eigen 
restaurant: L'Estaminet de Joséphine. Het restaurant ligt in de schaduw van 
de Leeuw van Waterloo en werd vernoemd naar Joséphine de Beauharnais, 
de eerste echtgenote van Napoleon. De chef steekt zijn liefde voor de 
 Belgische keuken niet onder stoelen of banken en dat resulteert in klassiekers 
als garnaal kroketten, tomaat-garnaal, stoverij, Gentse waterzooi, Luikse 
balletjes en vol-au-vent. Verder vind je op de kaart uitmuntende vlees- en 
visgerechten en seizoensgebonden suggesties. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen
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 LE YAKAPASTA
 EIGENBRAKEL

 Le Yakapasta is een restaurant en loungebar in de gemeente Eigenbrakel, waar 
(en dat zal niemand verbazen) pasta's een groot deel van het menu uitmaken. 
Het interieur is modern: de ruimte oogt groot, met een industriële uitstraling, 
en bestaat uit een restaurant en een loungegedeelte. Wie zijn etentje graag 
inzet met een aperitief, kan hiervoor plaatsnemen in een van de comfortabele 
zetels. Bij de pasta's op de kaart horen uiteraard klassiekers als spaghetti 
bolognaise, macaroni met ham en kaas en lasagne, maar ook gerechten als 
tagliatelle met scampi's en cappellini met gorgonzola en aubergines. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 WOOD WAYNE RESTAURANT
 EIGENBRAKEL

 Wood Wayne is een fijn restaurant in Eigenbrakel. Je wordt er onder-
gedompeld in een typisch westernsfeertje met heerlijke Texaanse smaken. 
Vooral vleesgerechten krijgen er de volle aandacht. Het vlees wordt dan 
ook zorgvuldig geselecteerd. Aan sappige ribbetjes, smakelijke hamburgers 
en verrukkelijke filet purs dus geen gebrek. Voor de minder vleesminnende 
gasten werden ook vegetarische maaltijden en visgerechten voorzien. Wie 
dat wil, geniet intussen van een van de vele cocktails van het Wood Wayne 
Restaurant. Kortom: de zon is hier nooit ver weg! 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 FLAMMKUCHEN
 SAINTES

 Wie ooit in de Elzas geweest is, heeft vast en zeker al eens een flammekueche 
gegeten. De flammekueche of de tarte flambée, zoals dit gerecht ook wel eens 
genoemd wordt, is een soort witte pizza die traditioneel belegd wordt met 
zure room, kaas, ui en spek. Maar zoals dat ook bij pizza het geval is, bestaan 
er allerhande variaties op de traditionele flammekueche. Bij Flammkuchen 
in het Waals-Brabantse Saintes kun je minstens vijftien verschillende  soorten 
proeven. Je vindt er ook enkele zoete varianten, met banaan, Nutella of 
kersen. Aan jou de keuze!  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: 
gerookte zalm OF 
boerenpaté OF runds-
carpaccio

• een hoofdgerecht: een 
artisanale flamme-
kueche naar keuze

Exclusief dranken.
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 LE RELAIS DU MARQUIS
 ITTRE

 Hotel-Restaurant Le Relais du Marquis ligt in de landelijke omgeving van 
het dorpje Ittre. Dankzij een goede ligging op dertig kilometer van Brussel 
en een grote eigen parking is een bezoek aan dit smakelijke restaurant een 
must. Al sinds 1962 is Le Relais de Marquis een echte familiezaak waar een 
aangename en ontspannen sfeer heerst. Het restaurant serveert heerlijke 
vis- en vleesgerechten uit de klassieke Frans-Belgische keuken in een rustiek 
decor. Neem voor of na de maaltijd zeker ook de tijd om de prachtige bosrijke 
omgeving te verkennen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 THE DUKE'S
 MOESKROEN

 Zodra je The Duke's in Moeskroen binnenwandelt, word je begroet zoals dat 
in het Parijs van de jaren vijftig hoorde: vriendelijk, elegant en met aandacht 
voor de kleinste details. En toch plaatst de trendy inrichting van The Duke's 
deze gezellige brasserie moeiteloos in het rijtje van moderne bars. De com-
binatie van klassiek en modern in het interieur vind je ook terug op de kaart. 
De traditionele Franse keuken wordt er opgefleurd met verrassende cocktails 
en een uitgebalanceerde selectie van rode en witte wijnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 RISTORANTE ANTICA
 HORNU

 Welkom bij Ristorante Antica. Neem plaats in het gezellige, moderne interieur 
met als blikvanger een stijlvol gerenoveerde stenen muur. Op de kaart vind 
je de hoogtepunten uit de Italiaanse keuken, waaronder diverse ambachtelijk 
gemaakte pizza's, smaakvolle pasta's en heerlijke vlees- en visgerechten. 
Natuurlijk worden ook dessertfans niet vergeten. Hier zit je zeker goed voor 
een gezellig en smakelijk avondje uit. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 LE MARCO POLO
 FRAMERIES

 Net buiten Bergen, in Frameries, heet Le Marco Polo je welkom. Al meer 
dan dertig jaar staat het restaurant bekend om zijn smaakvolle keuken en 
verzorgde service. Hier vind je het beste van de Italiaanse en Franse keuken. 
De specialiteit van het huis zijn verse pizza's met enkel de beste ingrediënten, 
maar op de kaart vind je ook een ruime keuze aan pasta's en ook vlees- en 
visliefhebbers worden niet vergeten. Alle gerechten worden vers en met 
veel toewijding bereid en dat proef je ook. Wie na het eten graag nog een 
af zakkertje drinkt, moet zeker eens een blik op de uitgebreide grappakaart 
werpen.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 LE BAILLY
 BERGEN

 Een vrij nieuw maar onvermijdelijk adres in Bergen is Le Bailly, een restaurant 
op een paar passen van de Grote Markt. Het huist in een mooi historisch 
gebouw met een geklasseerde gevel in Régence-stijl. Binnen kom je in een 
hedendaags interieur dat met zijn koele, zachte kleuren rust en sereniteit 
uitstraalt. Op de kaart van Le Bailly staan verschillende gerechten gaande 
van steak tartaar, salades en tagliata's tot ongelooflijk lekkere hamburgers, 
allemaal bereid met kwaliteitsingrediënten. Naast klassiekers vind je er ook 
hamburgers met een moderne twist en met smaken die afkomstig zijn van 
over de hele wereld. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 LE BRAVO
 BERGEN

 Carpaccio di manzo, mozzarella di bufala al tartufo, orecchiete al pesto di 
basilico, pizza ornella… het klinkt allemaal even lekker als het ook werkelijk 
is. Bij Le Bravo, een Italiaanse osteria vlak bij de kunsthogeschool ARTS2 in 
Bergen, ben je aan het goede adres om al deze lekkernijen te proeven. Pizza is 
ongetwijfeld de specialiteit van het huis. Je vindt er zowel pizze bianche (met 
een witte bodem) als pizze rosse (bedekt met tomatensaus). En als dessert 
kun je zowaar een pizza Nutella bestellen. Smullen van dit alles doe je in een 
gezellig kader met houten stoelen en tegeltjes aan de muren. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 LE LA DU HAUTBOIS
 BERGEN

 Het verhaal van Le LA du Hautbois start in september 2013, wanneer Luc 
en Sonia een uniek pand in de historische binnenstad van Bergen kopen. Na 
een grondige renovatie slagen ze erin om de benedenverdieping in 2016 om 
te toveren tot een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Cultuur en ecologie 
zijn de kernwoorden van Le LA du Hautbois. Je vindt er een expositieruimte, 
een bar en een restaurant. De chef bereidt elke dag een andere dagschotel 
en werkt daarvoor zo veel mogelijk met biologische en lokale producten. 
Ook voor een soepje en een stukje quiche ben je hier aan het juiste adres. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 LES ENFANTS GÂTÉS
 BERGEN

 De gevel van restaurant Les Enfants Gâtés (de verwende kinderen) ziet er 
uit als die van een oude, typisch Belgische kroeg. Vergis je niet: je bent hier 
niet aan het juiste adres voor dagdagelijkse Belgische gerechten, maar wel 
voor hoogwaardige creaties uit de Franse en Italiaanse keuken, waarbij de 
visgerechten absoluut om duimen en vingers bij af te likken zijn. Chef-kok 
Matta Batros kijkt er in de keuken streng op toe dat elk bord tot in de per-
fectie klopt qua smaak, compositie en kleur. De gerechten zijn verrassend, 
innovatief, maar vooral lekker en van hoge kwaliteit. Het interieur van Les 
Enfants Gâtés is sober, maar er straalt toch een enorme gezelligheid van af. De 
donkere kleuren tegen de muur contrasteren met het hagelwitte tafellinnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 LA FERMETTE DES PINS
 BUVRINNES

 La Fermette des Pins vind je in Buvrinnes, een Henegouws dorpje vlak bij het 
stadje Binche. Voor de inrichting van het restaurant werd voor een klassieke 
stijl gekozen die perfect aansluit bij de rustieke elementen van het pand. In 
de keuken worden klassieke gerechten bereid waarbij bijzondere aandacht 
uitgaat naar de afwerking. Je geniet hier ook van het uitzicht op het prachtige 
Henegouwse landschap, want La Fermette wordt omringd door uitgestrekte 
weilanden. Bij mooi weer is het aangenaam tafelen op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 CAFÉ-RESTAURANT NOTRE MAISON
 CHARLEROI

 Café-Restaurant Notre Maison is een eethuisje vlak bij het shoppingcenter 
Rive Gauche in Charleroi. Al van acht uur 's morgens kun je hier terecht voor 
een stevig ontbijt met koffiekoeken, eitjes, vers fruitsap, koffie… 's Middags is 
Notre Maison dan weer de ideale tussenstop tijdens een dagje shoppen. Op 
de menukaart staat voor elk wat wils: belegde broodjes, omeletten, pasta's, 
salades, vleesgerechten… Nadien kun je er weer flink tegenaan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soep OF een 
slaatje

• een dagschotel
• een drankje naar keuze

Exclusief andere dranken.
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 SAFRAN ET CARDAMOME
 CHARLEROI

 Het gezellige Marokkaanse restaurantje Safran et Cardamome bevindt zich 
in het centrum van Charleroi. De naam van de zaak is goed gekozen, want 
kruiden en specerijen spelen er een hoofdrol. Op de kaart vind je het beste 
van wat de Marokkaanse keuken te bieden heeft zoals harira, pastilla's, tajines, 
couscous en grillades. Alcohol wordt hier dan weer niet geserveerd. Safran et 
Cardamome is naast een restaurant ook een expositieruimte: om de zoveel 
tijd stellen de eigenaars schilderijen van lokaal talent of gevestigde waarden 
tentoon. Neem plaats aan een van de kleurrijke tafeltjes en geef niet alleen 
je smaakpapillen maar ook je ogen de kost! 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingsdrie-
gangenmenu van de chef:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 GOURMETBAR CHARLEROI
 CHARLEROI

 Genieten van een heerlijke diner doe je in het centrum van Charleroi in de 
gezellige GourmetBar van Novotel Charleroi Centre. GourmetBar is een 
eigentijds restaurant waar eenvoudige, heerlijke en pure gerechten worden 
geserveerd. Het restaurant bevindt zich boven het levendige winkelcentrum 
Rive Gauche. De ideale plek om na een dagje shoppen uit te rusten en een 
lekkere maaltijd te eten. Na het eten kun je nog wat verder relaxen in de 
comfortabele stoeltjes aan de bar met een verfrissend drankje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingsdrie-
gangenmenu van de chef:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 AU VERRE Y TABLE
 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

 Wie wil genieten van de typische Franse en Belgische keuken, kan terecht 
bij Au Verre y Table. Dit gezellige en gastvrije restaurant in Montignies-
sur- Sambre, vlak bij Charleroi, serveert originele gerechten met verse 
ingrediënten en dit op mooi gedresseerde borden. Er zijn verschillende 
menukaarten voor de zomer- en de wintermaanden, maar ook gedurende 
de andere seizoenen varieert de kaart maandelijks. Geniet bij mooi weer van 
een wijntje op het zonnige terras en zie hoe de chef zijn gerechten klaarmaakt 
in de open keuken.  

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een hoofdgerecht
• een nagerecht 

Exclusief dranken.
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 CHEZ JOSEPH
 'S-GRAVENBRAKEL

 In het gebouw van het cultureel centrum van 's-Gravenbrakel tref je  Brasserie 
Chez Joseph. Hier kun je gelukkig niet enkel terecht wanneer je voor een 
voorstelling een hapje en een drankje wilt nuttigen, en daar zijn ze in de 
regio heel blij mee. Het interieur is eigentijds ingericht zonder al te veel 
overbodige franjes, maar wel met enkele prachtige originele fresco's aan het 
plafond. Bij Chez Joseph zit je goed als je wilt genieten van een degelijke en 
pretentieloze brasseriekeuken aan een degelijke prijs. De chef kookt steeds 
met verse seizoensproducten. Op de kaart vind je onder andere carpaccio, 
garnaalkroketten, huisgemaakte américain en perfect gebakken steaks. De 
heerlijke ijscoupes zijn een aanrader voor zoetekauwen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 BRASSERIE SAVEURS À LA CLÉ
 GEMBLOUX

 Gembloux ontdekken kan vlot vanuit het Hôtel Les 3 Clés, dat met Saveurs à 
la clé over een uitstekende brasserie beschikt, die onlangs volledig vernieuwd 
werd. Het restaurant is piekfijn en stijlvol ingericht. Bij mooi weer kun je 
dineren in de tuin, die een voorsmaakje biedt van de rest van de mooie groene 
omgeving. De keukenbrigade verwent zijn gasten met een menukaart die 
nauwkeurig is samengesteld op basis van het beste wat de lokale markten 
en producenten te bieden hebben. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingsdrie-
gangenmenu van de chef:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 LA P'TITE AUBERGE
 OHEY

 La P'tite Auberge is het restaurant van het gastenverblijf Domaine sur les 
Sarts. Hier word je hartelijk ontvangen om te genieten van een streekkeuken 
in een warm en stijlvol decor. De sfeer is er hetzelfde als in het gastenverblijf: 
een leuke, gezellige plek waar mensen graag naartoe komen. Op de kaart 
staan gerechten als vol-au-vent, forel, Luikse balletjes, rundsbrochettes… 
Het allerbeste van het ommeland dus. Alles is vers, lekker en vooral bereid 
met streekproducten zoals Bister-mosterd en kaas van de kaasmakerij van 
Samson. Het ijs dat op de dessertkaart staat, is gemaakt van verse hoevemelk. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 LE MAS DES CIGALES
 FLORIFFOUX

 Wil je de sfeer van de Provence opsnuiven? Dan ben je bij restaurant Le 
Mas des Cigales aan het juiste adres. Niet alleen de naam doet denken aan 
zwoele zomerdagen in de Provence, ook de decoratie en het menu laten je 
wegdromen naar het zuiden van Frankrijk. Op het terras dineer je tussen de 
lavendelplanten en op je bord ligt alleen maar het beste van wat de Franse 
keuken te bieden heeft. Gelukkig hoef je voor een avondje Provençaals 
genieten geen honderden kilometers te rijden, want het restaurant ligt op 
slechts enkele kilometers van Namen in Floriffoux. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een groot hapjesbord 
om te delen

• een seizoenssugestie
• een nagerecht
OF
• een vrije keuze van 

de kaart ter waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 LA FORGE FLOREFFE
 FLOREFFE

 Enkele kilometers ten westen van Namen tref je aan de oevers van de Samber 
het kleine dorpje Floreffe. Net buiten het centrum van het dorpje kun je je 
gastronomisch in de watten laten leggen bij La Forge Floreffe. Neem plaats 
aan een van de kleine houten tafeltjes in het unieke interieur en laat je ver-
rassen door de gerechten die de chef op je bord tovert. Op de kaart vind je 
zowel klassiekers uit de Frans-Belgische keuken met leuke lokale accenten 
als creatieve eigen creaties. Alle gerechten worden zorgvuldig gepresenteerd 
en opgediend als waren het kleine culinaire kunstwerkjes. Hier zit je zeker 
goed voor een smakelijk en gezellig diner!

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van 
de kaart ter waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 EPICES ET NOUS
 ERPENT

 Na een dagje Namen kun je bij Epices et Nous terecht voor een heerlijke 
maaltijd. Hier zorgt chef-kok Denis voor de gerechten en staat zijn vrouw 
Sophie in de zaal. Het etablissement is opgedeeld in twee ruimtes waar 
natuurlijk licht voor een open en frisse sfeer zorgt. Je kunt plaatsnemen aan 
de voorzijde waar het restaurant sober, trendy en dynamisch is ingericht. In 
de veranda kun je in alle rust uitgebreid dineren. De kaart wordt gesierd met 
gerechten uit de Franse keuken en aangevuld met suggesties die elke week 
wisselen. Bij warm weer kun je plaatsnemen op het rookvrije terras. Een 
andere troef van het restaurant is de eigen parking voor klanten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 Epices et Nous in  Erpent
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 BRASSERIE FRED
 NAMEN

 Brasserie Fred is een fijne brasserie in het voetgangersgebied van Namen. Op 
elk moment van de dag word je hier ontvangen door een enthousiast team. 
Bij Brasserie Fred kun je terecht voor een lichte lunch, een zoete lekkernij 
in de namiddag, een kleine snack of een diner met klassiekers uit de Franse 
keuken. Wat je ook kiest, alle gerechten op de gevarieerde kaart worden 
steeds bereid met kwaliteitsproducten. Naast de uitgebreide menukaart 
vind je hier ook een mooie drankenkaart, met een aantal uitstekende bieren 
op de tap. Brasserie Fred is een ideale tussenstop tijdens een dagje Namen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Fresh and Joy in  Namen
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 FRESH AND JOY
 NAMEN

 In het hart van Namen zweren Marie en Philippe van Fresh and Joy bij kwa-
liteit en tevreden klanten. Het restaurant zorgt bovendien voor een primeur 
in België, want je beslist er zelf wat je gerecht waard is. Fresh and Joy voorziet 
een menukaart met vier verschillende prijzen. Geef je voor je maaltijd het 
laagste bedrag uit? Dan laat je op die manier weten dat je 'teleurgesteld' bent. 
Wie het hoogste bedrag uitgeeft, zegt zo dat het gerecht 'uitzonderlijk' was. 
Zo hoef jij enkel de eerlijkste prijs te betalen. Met je bon krijg je een vaste 
formule die gelijk is aan de waarde van je bon. Fresh and Joy zorgt alvast voor 
zelfgemaakte continentale ontbijten, ontdekkingslunches en zoete pauzes 
met verse en lokale producten! 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangenmenu 
(keuze van de kaart):

• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 Les Délices du Grognon in  Namen
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 LES DÉLICES DU GROGNON
 NAMEN

 Een wirwar van straten en steegjes, het Waalse parlement, tal van musea 
en de citadel: Namen heeft heel wat te bieden. Wie tijdens of na een dagje 
sightseeing nood heeft aan een deugddoende pauze moet bij Les Délices 
du Grognon binnenwandelen. Deze charmante tearoom vlak bij de be-
roemde Place d'Armes zal je verwarmen met zijn sfeer en heerlijke hartige 
pannen koeken. Die worden met echte boekweitbloem gemaakt. Verder 
vind je hier een ruime keuze aan zoete pannenkoeken, salades, verse pasta's, 
croque-monsieurs, sandwiches en elke dag een zeer verleidelijk dagmenu. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: kroketje 
van zalm OF kroketje van 
kreeft

• een hoofdgerecht: 
pannenkoek 'la Sud-ouest' 
(confit de canard, cham-
pignons, sjalot, portosaus) 
OF pannenkoek 'la 
périgourdienne, (foie gras, 
bacon, saus van esdoorn-
siroop) OF vegetarische 
pannenkoek van de kaart

• een nagerecht: chocolade-
moelleux

Exclusief dranken.
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 TUNING BURGER
 ANDENNE

 In Andenne, op een boogscheut van de oevers van de Maas, tref je in het 
winkelcentrum Tuning Burger Andenne. Zoals je uit de naam al kunt afleiden, 
draait alles hier om auto en tuning. In het interieur vind je dan ook heel wat 
verwijzingen terug naar de autosport. Zo neem je plaats in een van de rode 
racezetels, staat de tapkraan in een blitse sportwagen en ademt het hele pand 
een leuke racesfeer. Op het menu staan diverse heerlijke gourmetburgers, 
maar ook voor een smakelijke warme schotel ben je hier aan het juiste adres.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 LES 7 MEUSES
 RIVIÈRE

 Restaurant Les 7 Meuses ligt tussen Dinant en Namen in de vallei van de 
Maas. Het grote terras met uitzicht over de vallei is ongetwijfeld een van 
de grootste troeven van het restaurant. Bij mooi weer kun je tot wel vijftig 
kilometer ver kijken in de prachtige groene omgeving. Hier proef je van de 
verfijnde Belgisch-Franse keuken en wordt er waar mogelijk gekookt met pro-
ducten uit de streek en met respect voor de seizoenen. Denk daarbij aan forel 
meunière en verse rundstartaar. Wie wil, kan zijn etentje uitbreiden met een 
overnachting in een appartement of een panoramische, doorzichtige chalet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 LE PHÉNICIEN
 PHILIPPEVILLE

 Hou je van de Libanese keuken of wil je die graag leren kennen? In beide 
gevallen ben je welkom in restaurant Le Phénicien in Philippeville. Al dertig 
jaar lang laat deze familiezaak je kennismaken met mediterrane en oosterse 
smaken. Alle gerechten worden bereid met verse producten en op smaak ge-
bracht met typisch Libanese kruiden. Op de kaart staan uiteraard traditionele 
mezze, couscous en grillades, maar ook aan vegetarische gerechten is hier 
geen gebrek. Het wordt zonder twijfel een onvergetelijke culinaire ervaring. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 CHEZ BOUBOULE,  
LE ROI DES MOULES

 DINANT

 Wie Dinant nog geen bezoekje bracht, mag zich verwachten aan een stad vol 
interessante bezienswaardigheden. Deze stad aan de Maas is de geboorte-
plaats van de uitvinder van de saxofoon Adolphe Sax, je kunt er de abdij van 
Leffe bezoeken en via een kabelbaan of de grootste trap van België met meer 
dan vierhonderd treden bereik je de citadel. Het is aan de voet van de citadel 
dat Chez Bouboule ligt. Dit restaurant is gespecialiseerd in mosselen: op de 
kaart vind je wel dertig verschillende mosselbereidingen! Verder sieren vis- en 
vleesgerechten en stoofschotels gemaakt met seizoensgebonden producten 
de menukaart. Het terras aan de Maas is een grote troef van Chez Bouboule. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 Chez Mathilde in  Rochefort
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 CHEZ MATHILDE
 ROCHEFORT

 In de Ardennen ligt restaurant Chez Mathilde verborgen tussen het groen. 
Vroeger woonde hier een oude dame, Mathilde, in het gebouw dat ooit 
dienstdeed als tramhalte. Nu is het onderdeel van Hostellerie du Ry d'Ave, 
een pittoresk hotelletje met een erg gewaardeerd restaurant. Je vindt er een 
evenwichtige streekkeuken, die zowel gastronomische menu's als traditio-
nele brasseriegerechten serveert. Een mooi bewijs van de versheid van de 
producten die hier gebruikt worden, is de forel, afkomstig uit de eigen vijver. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Taverne du Centre in  Han-sur-Lesse
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 TAVERNE DU CENTRE
 HAN-SUR-LESSE

 In het pittoreske, typisch Ardense dorpje Han-sur-Lesse tref je de brasserie 
Taverne du Centre op wandelafstand van het Domein van de Grotten van 
Han. Bij mooi weer kun je plaatsnemen op het ruime zonneterras. Op de kaart 
vind je naast enkele voortreffelijke streekbieren uiteraard ook diverse vaste 
waarden die de keuken goed complementeren. Op de kaart staan oerdegelijke 
brasseriegerechten en streekspecialiteiten zoals vers gevangen forel. Voor 
zoetekauwen zijn er ook heerlijke pannenkoeken. Waarvoor je ook kiest, bij 
Taverne du Centre zit je goed tijdens een leuk uitje naar Han-sur-Lesse. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 MOULIN DE BOIRON
 GEDINNE

 Moulin de Boiron ligt aan de rand van het unieke natuurgebied Croix Scaille 
in Gedinne, in de Naamse Ardennen. Het hotel is gevestigd in een hoeve met 
een watermolen uit 1828 en ligt idyllisch op de grens van twee meren. De 
oude watermolen is verbouwd tot een modern hotel, waar een huiselijke en 
gezellige sfeer hangt. Het restaurant biedt een weids uitzicht over de bossen 
en het meer Etang de Boiron. Op kille dagen brandt hier het haardvuur. Een 
etentje combineren met een mooie wandeling in de omgeving is ideaal. Op 
een steenworp afstand vind je vele interessante dorpjes en prachtige steden 
die stuk voor stuk een bezoek waard zijn. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef 
van het dagmenu:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 RESTO LES 3 ARCS
 GEDINNE

 In Gedinne, vlak bij de grens met Frankrijk, heten Chantal en Claude je van 
harte welkom in hun restaurant Resto Les 3 Arcs. Het koppel heeft een grote 
liefde voor de lokale keuken en wil deze passie graag delen met hun tafel-
gasten. Met gerechten als Milanees kalfslapje, kip met marchand-de-vin-saus 
en hazenrug met wintergroentjes zijn het vooral de vleesliefhebbers die hier 
aan hun trekken zullen komen. Daarnaast vind je ook enkele visbereidingen 
op de menukaart. Al dit lekkers gaat uiteraard gepaard met een glaasje wijn. 
Op de wijnkaart staan enkele mooie referenties. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Mon Manège à Toi in  Mouzaive
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 MON MANÈGE À TOI
 MOUZAIVE

 De Semois is een rivier die ontspringt in Aarlen en 190 kilometer verder 
uitmondt in de Maas. Ergens halverwege het vaak kronkelende en bochtige 
traject van de waterloop ligt in Mouzaive een pittoreske brasserie met een erg 
speelse naam: Mon Manège à Toi. In de keuken goochelt Nancy met verse 
ingrediënten. Specialiteit van het huis: prachtige grillades en rijk gevulde 
brochettes. Je zit hier aan de rand van het water, dus heerlijke visgerechten 
ontbreken niet op de kaart. Bij mooi weer geniet je op een zonovergoten 
terras in een groene omgeving met het rustgevende geluid van kabbelend 
water op de achtergrond. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsmenu

Exclusief dranken.
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 BRASSERIE DU JOÏA
 WEZET

 Brasserie du Joïa ligt in een straat met veel restaurantjes, op een boogscheut 
van het station van Wezet. Bij Brasserie du Joïa geniet je van de klassieke 
brasseriekeuken met een twist, in een hedendaagse maar toch ook gezellige 
setting. Door het gebruik van warme kleuren en de open keuken voel je je hier 
meteen thuis. Op de menukaart staat er voor ieder wat wils: salades, pasta's, 
vlees, vis en zelfs typische streekgerechten zoals Luikse balletjes. Wie graag 
eens experimenteert, kan zijn diner vergezellen van een speciaal biertje van 
het vat of uit het flesje, een lekker wijntje of een cocktail. In de zomer kun 
je plaatsnemen op het terras terwijl je van je maaltijd geniet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 SAINT-LOUIS BRASSERIE RESTAURANT
 GRÂCE-HOLLOGNE

 Vlak bij de luchthaven van Luik en enkele belangrijke snelwegen vind je Park 
Inn by Radisson Liege Airport, een modern gebouw met een statige voorgevel. 
Ook niet-hotelgasten zijn hier welkom om te genieten van een lekker diner. 
Saint-Louis Brasserie Restaurant stelt zijn deuren open en ontvangt je in 
een moderne ruimte, die in het licht baadt dankzij de grote raampartijen. 
Het centrum van Luik bevindt zich op amper een kwartiertje rijden. Breng 
er zeker een bezoekje aan de zondagse markt La Batte, de kristalfabriek van 
Val Saint Lambert of de trappen van Montagne de Bueren. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 BRUIT QUI COURT
 LUIK

 Aan een van de grote Luikse boulevards staat een prachtig herenhuis waarin 
ooit een bank gevestigd was. Het huis heeft alle grandeur van de vorige eeuw 
bewaard, van mozaïekvloeren tot muurversieringen, en in de kelder kun je de 
voormalige kluisdeur van de koffertjeskamer nog zien. Vandaag baat Philippe 
Baelus er het restaurant Bruit Qui Court uit, samen met zijn zus Nathalie die 
al zo'n twintig jaar achter het fornuis staat. In dit stijlvolle kader proef je van 
klassieke en eigentijdse gerechten. Met diversiteit als uitgangspunt, strijden 
topingrediënten als scampi's, zalm en foie gras om de aandacht van de klanten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een klein cadeautje

Exclusief dranken.
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 CHI-CHI'S ROCOURT
 LUIK

 Chili con carne, fajita's, caesarsalade… het zijn maar enkele voorbeelden van 
de tex-mexkeuken. Deze keuken, die lichte Mexicaanse invloeden heeft, 
vindt haar oorsprong in Texas en het zuidoosten van de Verenigde Staten. 
Zo heeft de authentieke Mexicaanse tortilla als hoofdingrediënt maïsbloem, 
terwijl de tex-mexversie ervan als het ware een ongerezen broodje is. Deze 
kookstijlen zijn dus wel degelijk verschillend! Tex-mexliefhebbers komen bij 
Chi-Chi's ongetwijfeld aan hun trekken. Geniet optimaal van je maaltijd en 
vervang je hemd en das door Sendra-laarzen en een sombrero om je helemaal 
in de sfeer onder te dompelen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: 
nachos met scampi's 
OF chicken wings

• een hoofdgerecht: 
burrito met rundsvlees 
OF duo Chicken & 
Ribs

Exclusief dranken.
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 FRENZ
 LUIK

 Genoeg van saaie boterhammen als lunch? Bij Frenz in Luik breng je je 
middagpauze door op een lekkere en gezonde manier. In een decor geïnspi-
reerd op de jaren vijftig kun je kiezen uit een huisgemaakte burger, croque, 
quiche, pasta, wrap of salade. Ook de broodjes zijn er allesbehalve eentonig. 
Alle gerechten zijn bereid met verse en natuurlijke producten. Bovendien 
ga je er niet naar buiten zonder je dagelijkse portie vitaminen: elke maaltijd 
bevat vijf soorten groenten en fruit. Voor zoetekauwen zijn er ook lekkere 
dessertjes voorzien. Een thee uit de uitgebreide collectie of een dampende 
koffie maken je maaltijd helemaal compleet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht naar 
keuze

• een nagerecht naar 
keuze (moelleux, tarte 
tatin, dame blanche of 
verse fruitsalade)

• een koffie of thee

Exclusief andere dranken.
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 L'ANTIDOTE
 LUIK

 Met zijn locatie in het historische centrum van Luik heeft restaurant 
 L'Antidote alvast de hoofdvogel afgeschoten, want de zaak bevindt zich in 
een oude apotheek uit het begin van de twintigste eeuw. In dit unieke kader 
zie je nog overal elementen die herinneren aan de oude gloriejaren. De jonge 
gepassioneerde chef van L'Antidote zorgt ervoor dat ook de gerechten hier op 
niveau zijn. De menukaart heeft verschillende Belgische, Franse en Italiaanse 
klassiekers voor jou in petto, waaronder ook enkele vegetarische opties. Met 
een tiental voor- en hoofdgerechten is de kaart niet bijzonder uitgebreid, 
maar dat betekent des te meer dat alles op je bord verser dan vers is. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangenmenu:

• voor- of nagerecht 
naar keuze

• hoofdgerecht naar 
keuze

Exclusief dranken.
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 LA TABLE DE FRANÇOIS
 LUIK

 Met een bioscoop, talloze cafés, restaurants, theaterzalen en uitgaans-
gelegenheden is Le Carré in Luik een populaire buurt onder de levens-
genieters. Wie op deze levendige plek een culinaire schat wil ontdekken, 
moet bij La Table de François zijn. Daar word je in een warm decor verwend 
met een uitgebalanceerd menu waar voornamelijk de Franse keuken en 
seizoensgebonden gerechten schitteren. Naast een goede culinaire ervaring 
zit je hier ook goed voor een sfeervol en ontspannend momentje weg. Geniet 
bijvoorbeeld aan de trendy bar van een deugddoende cocktail of vertoef op 
het gezellige terras dat het hele jaar open is. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangenmenu 
uit de Brasserie-kaart:

• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 L'ATELIER PÂTES
 LUIK

 Op een steenworp van het monumentale station Luik-Guillemins tref je 
een onvervalst stukje Italië midden in de Vurige Stede. Al sinds 2011 heet 
l'Atelier Pâtes je welkom om van een pure Italiaanse keuken te proeven. Hier 
vind je enkel huisgemaakte gerechten die alle volgens de originele recepten 
bereid worden. Zoals de naam al verraadt, is het hier allemaal pasta wat de 
klok slaat, maar ook voor heerlijke antipasti is er een speciale rol weggelegd. 
Alles wordt vers in huis bereid: zowel de pasta als de gegrilde en in olie in-
gelegde groenten. Tel daarbij de authentieke charcuterie en een verrassende 
selectie van Italiaanse wijnen en je weet dat je hier goed zit voor een avondje 
mediterraan genieten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een aperitief
• een viergangendiner
• een digestief

Exclusief andere dranken.
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 MAXIME RENARD - TABLE CONVIVIALE
 LUIK

 In hartje Luik, op een boogscheut van de Maas en net naast de universiteit, 
vind je Maxime Renard – Table Conviviale. Maxime Renard heet je welkom 
in zijn unieke concept. Je ben hier bij hem thuis, maar doe maar gerust alsof 
je hier zelf thuis bent! Hij combineert hier een open gastentafel 's middags 
met thema-avonden, kinderworkshops en een kok-aan-huis-dienst. Dagelijks 
schudt hij smakelijke en prachtig gepresenteerde gerechten uit zijn mouw. In 
de kookpotten belanden enkel dagverse seizoensingrediënten van de hoogste 
kwaliteit en dan dat proef je in elke hap. Samen met een van de zorgvuldig 
gekozen biertjes zal je maaltijd nog beter smaken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangenlunch-
menu

Exclusief dranken.
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 LA TABLE DU CONDROZ
 BONCELLES

 Op enkele kilometers van Luik, in Boncelles, heet La Table du Condroz je 
van harte welkom voor een smakelijk uitje. Eigenaars Philippe Nollemans en 
Vincent Fourny ontvangen je in hun warm en luxueus ingerichte pand. Je 
wagen kun je kwijt op de privéparking van het restaurant. Op het menu staan 
traditionele gerechten uit de Frans-Belgische brasseriekeuken, maar telkens 
gebracht met een originele toets. De chef gooit ook enkele eigen creaties in 
de strijd. Waar je in ieder geval van op aan kunt, is de absolute versheid van 
de ingrediënten waarmee gewerkt wordt. In de zomer kun je van je etentje 
genieten op het ruime terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 LES JARDINS DE TOSCANE
 BONCELLES

 Les Jardins de Toscane verwelkomt je elke dag met een grote glimlach in 
het hart van Boncelles. Je kunt hier lekker Italiaans eten in een modern en 
gezellig kader. Uiteraard vind je op de menukaart een ruime selectie aan 
klassieke pizza's en pasta's, maar daarnaast kun je ook kennismaken met de 
andere aspecten van de Italiaanse keuken. Zo zet de chef telkens een aantal 
seizoensgebonden suggesties met vlees en vis op de kaart en bereidt hij ook 
een paar specialere pasta's, pizza's en risotto's. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Inclusief dranken.
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201 

 LA COCCINELLE GRILL
 NEUPRÉ

 La Coccinelle Grill bestaat uit een sfeervolle brasserie en een gezellig restau-
rant met aparte menukaarten. In het brasseriegedeelte ben je welkom om je 
kleine honger te stillen. Laat je verleiden door hartige snacks zoals croques en 
belegde broodjes of ga voor zoete pannenkoeken of een verfrissende ijscoupe. 
Wanneer je je neerzet in het warme interieur van het restaurant kun je je 
verwachten aan perfect uitgevoerde klassiekers en vlees- en visgerechten die 
op de grill worden klaargemaakt voor een unieke smaak. Op de krijtborden 
prijken elke week verrassende suggesties. Terwijl je geniet van een smakelijk 
diner en de groene omgeving van La Coccinelle Grill, kunnen de kinderen 
zich buiten op het domein uitleven. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 FOREST'BAR
 THEUX

 In de gemeente Theux, vlak bij Spa, ligt het natuurpark Forestia. Dit park 
bestaat uit een veertig hectare groot dierenpark, een spannend avonturenpark 
en een klimpark. Forest'Bar is de naam van de recent vernieuwde brasserie 
van het park. Het restaurant ligt midden in de bossen, gezellig tussen de 
groene natuur. Op de kaart vind je klassiekers met wereldse toetsen. Vanaf 
het overdekte terras hou je een oogje op de kinderen die hier de hele dag 
kunnen spelen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hapje
• een hoofdgerecht 

van de kaart (Luikse 
balletjes, pasta's en 
hamburgers)

• een ijscoupe met twee 
smaken naar keuze

Exclusief dranken.

Opgelet: enkel geldig na 
18 uur.
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 LE BACCHUS
 SPA

 In de gemeente Spa, bekend om zijn helende waterbronnen, schuilt ach-
ter een zwart-witte gevel restaurant Le Bacchus. Wie graag geniet van de 
 Italiaanse en Franse keuken, is hier aan het juiste adres. Je luncht of dineert 
in een strak maar gezellig interieur. Veelbelovende gerechten zoals verse 
fettucini met seizoensgroenten, kalfsescalope op verschillende wijzen en 
gegrilde tijgerscampi's sieren de menukaart. Het getalenteerde keukenteam 
zorgt voor mooi gepresenteerde borden, terwijl het vriendelijke personeel 
je helemaal op je gemak doet voelen. Le Bacchus heeft ook een uitgebreide 
wijnbar met meer dan zestig bekende soorten wijn. Je kunt er dus vanop aan 
dat je diner vergezeld wordt van het perfecte glaasje wijn. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 LA P'TITE AUBERGE
 HARZÉ

 Aan de voet van de Ardennen, op amper een halfuurtje rijden van Luik en 
Durbuy, vind je het prachtige Kasteel van Harzé. Het kasteel doet vandaag 
de dag dienst als hotel, seminariezaal en trouwlocatie. Daarnaast beschikt 
het over een eigen restaurant: La P'tite Auberge. Op de kaart vind je vooral 
streekgerechten zoals een Ardense kaaskroket, Luikse balletjes, forel uit 
de regio, Ardens hammetje… Elke maand bereidt de chef-kok ook enkele 
suggesties en daarbij volgt hij steeds het ritme van de seizoenen. Bij mooi 
weer kun je tafelen op het gezellige terras van het kasteel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 LA FERME HOUARD
 BOMAL-SUR-OURTHE

 La Ferme Houard ligt in Bomal-sur-Ourthe, een deelgemeente van  Durbuy. 
De kasteelhoeve is een prachtig complex met chambres d'hôtes, een boer-
derij, een beenhouwerij en een restaurant waar je kunt genieten van een 
natuurlijke keuken. De chefs maken de lekkerste bereidingen met vlees dat 
rechtstreeks van de hoeve komt, vaak gecombineerd met lekkere streek-
producten. Hier proef je echte, pure smaken in een betoverend decor. Het 
interieur van het restaurant is een subtiele mix van hedendaags en authentiek. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 HÔTEL-RESTAURANT VICTORIA
 DURBUY

 Hôtel-Restaurant Victoria ligt in het charmante stadscentrum van Durbuy. 
Het hotel-restaurant ontvangt je in zijn trendy interieur voor een aangenaam 
diner. De inrichting is een samenspel van elegant witte muren met kleurige 
lichtvakken. Omringd door dit subtiele kleurenspel proef je van Victoria's 
uitstekende brasseriekeuken. De gastronomische belevenis ligt hier nooit 
veraf: bij de eerste happen ben je immers al helemaal onder de indruk. Vanuit 
elk hoekje van het restaurant heb je uitzicht op de open keuken, waar de chef 
de specialiteit van het huis klaarmaakt: grillades op houtvuur. Bij mooi weer 
wordt er onmiddellijk gebruikgemaakt van het terras en kunnen de gasten 
buiten plaatsnemen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 LA FERME DES OLIVIERS
 DURBUY

 Na twee jaar van renovatiewerken staat het team van La Ferme des Oliviers 
te popelen om je te verwelkomen in hun stijlvolle en moderne boerderij. Zowel 
om te overnachten als om te genieten van streekproducten ben je hier aan 
het juiste adres. In het sfeervolle restaurant serveert het keukenteam het 
ene pareltje na het andere. Kwaliteitsproducten die met liefde bereid zijn, 
daar staat het restaurant voor. Daarnaast kun je in La Ferme des Oliviers 
ook genieten van chocolade en pralines uit het eigen atelier. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassings-
viergangenmenu van 
de chef

Exclusief dranken.

Opgelet: enkel cash 
betalen is mogelijk.
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 LE BISTROT DES SAVEURS
 HOUFFALIZE

 Liefhebbers van rust, natuur en culinair genieten zijn van harte welkom 
in Hôtel Restaurant l'Ermitage. Dit familiehotel, op loopafstand van het 
schilder achtige stadje Houffalize, bevindt zich in een bosrijk dal aan de oevers 
van de Ourthe. Na een heerlijke dag in de frisse buitenlucht wacht je in het 
gezellige restaurant van dit hotel, Le Bistrot Des Saveurs, een gastronomische 
ontvangst. In de keuken wordt, op het ritme van de seizoenen, enkel gewerkt 
met verse, regionale producten. In de lente geniet je hier van asperges, in 
de zomer sieren verse kruiden uit de tuin je bord en in het najaar regeert 
het wildseizoen de kaart. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken. 
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 HOTEL 2G
 SAINT-HUBERT

 De Ardennen hebben heel wat te bieden: groene bossen, zuivere lucht, pit-
toreske dorpjes, culinaire specialiteiten en vooral veel rust. Redenen genoeg 
voor het Vlaamse koppel Wim Van den Eynde en Elke Van Buggenhout 
om naar Saint-Hubert, in het uiterste zuiden van het land, te trekken. Daar 
baten zij Hotel 2G uit, een etablissement zonder sterallures, maar met een 
authentiek Ardens karakter. Het interieur van het restaurant ademt gezellig-
heid. Na een lange wandeling is dit de plek waar je graag wilt vertoeven voor 
een smakelijke maaltijd. Vergeet ook niet dat Saint-Hubert de Europese 
hoofdstad van de jacht is. In het juiste seizoen kun je hier dus terecht voor 
een heerlijk klassiek wildgerecht. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 LES GAMINES
 POIX-SAINT-HUBERT

 In het groene hart van de Ardennen ligt restaurant Les Gamines verscho-
len. Het restaurant straalt een stijlvolle, nostalgische sfeer uit. Je proeft 
er van traditionele gerechten uit grootmoeders keuken die worden klaar-
gemaakt met kwaliteitsproducten uit de streek. Lokale boeren brengen echte 
 Luxemburgse streekproducten aan en ambachtsslagers zorgen voor gezond 
vlees dat deskundig en smaakvol geroosterd wordt. Deze bereidingen komen 
het best tot hun recht met een lekker streekbiertje erbij. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht 

(dagschotel)

Exclusief dranken.
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 Hôtel-Restaurant Beau Séjour in  Frahan-sur-Semois
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 HÔTEL-RESTAURANT BEAU SÉJOUR
 FRAHAN-SUR-SEMOIS

 Aan de rand van een bos ligt Hôtel-Restaurant Beau Séjour. Het interieur 
van Beau Séjour is klassiek, met hier en daar obligate bloemenmotieven: 
misschien enigszins ouderwets, maar passend bij de charmes van deze streek. 
In de salons kun je in een ontspannen sfeer genieten van een gastronomisch 
diner. In de keuken van het restaurant bereidt Fabien verfijnde gerechten 
waarin hij zijn liefde voor culinaire tradities en de regionale keuken niet onder 
stoelen of banken steekt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 La Grange aux Saveurs in  Ucimont-Bouillon
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 LA GRANGE AUX SAVEURS
 UCIMONT-BOUILLON

 In een gerenoveerde schuur in de Zuidelijke Ardennen, vlak bij het als erfgoed 
erkende uitzichtpunt Le Tombeau du Géant, ligt restaurant La Grange Aux 
Saveurs. Creatieveling Olivier de Lannois verwerkt lokale producten tot 
verfijnde, seizoensgebonden gerechten. Zijn ouders en partner brengen 
de mooi gedresseerde borden tot bij jou aan tafel. Op aanvraag bereidt de 
keuken vegetarische of veganistische gerechten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Restaurant L'Espelette in  Aarlen
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 RESTAURANT L'ESPELETTE
 AARLEN

 In het sportcomplex Garisart in Aarlen vind je ook Restaurant l'Espelette. 
Chef-kok Amaury Saey laat hier zijn ervaring, die hij in enkele gerenom-
meerde keukens opbouwde, op je los. In deze restaurant-bar combineert 
hij brasseriegerechten met zijn voorliefde voor gastronomie. Dit uit zich in 
huisgemaakte en seizoensgebonden gerechten gemaakt met zoveel mogelijk 
regionale producten. Nadien zorgt het keukenpersoneel dat alles als een 
kunstwerkje op je bord belandt. Niet alleen het eten is van uitstekende kwa-
liteit; in de kelder liggen zo'n 120 wijnen bewaard en je kunt ook proeven van 
een veertigtal biertjes uit microbrouwerijen. Het stijlvolle interieur, waarin 
warme materialen en rode accenten centraal staan, maken jouw etentje 
helemaal compleet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangenmenu 
van de Bongo-kaart:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Le Mouton Noir in  Rombach-Martelange
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 LE MOUTON NOIR
 ROMBACH-MARTEL ANGE

 Le Mouton Noir onderscheidt zich meteen van de andere schapen in de stal. 
Je treft er een culinair universum en een kaart met dranken uit alle hoeken 
van de wereld. Speciaal georganiseerde evenementen, een gedurfd interieur 
vol karakter en een professionele, maar ook persoonlijke service maken van 
deze zaak een succes. Dompel je onder in de sfeer, terwijl je de tijd vergeet en 
geniet van een heerlijk aperitief. Nip van je cocktail, maak een praatje aan de 
bar of met het tafeltje naast jou, of kies voor een intieme leunstoel in de hoek. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: 
twee artisanale kaas-
kroketten

• een hoofdgerecht: een 
gerecht naar keuze 
uit de 'Cocottes du 
Mouton Noir' (behalve 
de kreeft)

Exclusief dranken.
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 Hôtel-Restaurant Dimmer in  Wallendorf-Pont
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 HÔTEL-RESTAURANT DIMMER
 WALLENDORF-PONT

 Het charmante Hôtel-Restaurant Dimmer is rustig gelegen vlak bij de rivier 
en het centrum van het dorpje Wallendorf-Pont. Het restaurant is de ideale 
plek om krachten op te doen na een wandeling in de omringende natuur. 
Voor de inrichting werd veel hout gebruikt en werd een mozaïekenvloer 
gelegd. Het restaurant staat in de wijde omtrek bekend om zijn uitstekende 
keuken en gezellige sfeer. De chef verwent zijn gasten met gastronomische 
menu's, heerlijke vis- en vleesgerechten, Luxemburgse specialiteiten en 
seizoensgebonden gerechten. Het restaurant is in een warme Provençaalse 
stijl ingericht. Bij mooi weer kun je op het terras plaatsnemen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Brasserie FLO Maastricht in  Maastricht
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 BRASSERIE FLO MAASTRICHT
 MAASTRICHT

 In het rijtje van steden met een Brasserie FLO, familie van de beroemde 
etablissementen Bofinger, Julien en La Coupole in Parijs, mag Maastricht 
natuurlijk niet ontbreken. Brasserie FLO Maastricht, gelegen in de trendy 
buurt Wyck, is de perfecte locatie voor culinaire fijnproevers. In feite is 
iedereen die houdt van vers en Frans eten, hier van harte welkom. Naast de 
beroemde selectie van fruits de mer serveert FLO typisch Franse gerechten 
gemaakt met passie, expertise en superieure producten. A bientôt chez FLO! 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef: 

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Restaurant Bokes in  Maastricht
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 RESTAURANT BOKES
 MAASTRICHT

 Op een steenworp van het beroemde Vrijthof ligt Restaurant Bokes, een 
typisch Maastrichts eethuis in het hart van de stad. Het is een jong restaurant 
waarin de eveneens jonge en enthousiaste eigenaars en medewerkers samen 
in een ongedwongen sfeer een uitstekende culinaire prestatie neerzetten. 
Een bezoek aan Bokes betekent meer dan goed eten. Het is genieten van 
traditionele Limburgse recepten, gerechten uit de Franse keuken en zelf-
bedachte lekkernijen in een verrassende en steeds veranderende omgeving. 
Elke zes weken krijgt een kunstenaar uit de Euregio de kans om er zijn of haar 
werk te tonen: van beeldhouwkunst tot textiel, van schilderijen tot kleding. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Restaurant Vrienden van het Vrijthof in  Maastricht
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 RESTAURANT VRIENDEN  
VAN HET VRIJTHOF

 MAASTRICHT

 In een bourgondische stad als Maastricht is uiteraard een belangrijke rol 
weggelegd voor lekker eten en drinken. Dat weet ook de chef van Vrienden 
van het Vrijthof, een sfeervol restaurant in het hart van de stad. Het res-
taurant ligt naast een kleinschalig hotel aan het Vrijthof, een van de meest 
bruisende pleinen van de stad. Een diner in de Vrienden van het Vrijthof 
staat garant voor een gezellige avond met een culinaire toets. Op de kaart 
staan herkenbare en bovenal smaakvolle gerechten, waarmee je zelf een 
menu kunt samenstellen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een tweegangen-
keuzemenu

Exclusief dranken.
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 Schnitzelparadies Roermond in  Roermond
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 SCHNITZELPARADIES ROERMOND
 ROERMOND

 In Roermond, Venlo en Maastricht waan je je bij Schnitzelparadies even in de 
Alpen. Treed binnen in een typisch Tiroler interieur dat niet zou misstaan in 
een berghut. Het personeel is volledig in thema gekleed en ontvangt je gastvrij 
voor een gezellig etentje. Op het menu staan maar liefst vijftig verschillende 
schnitzelspecialiteiten. Van broodjes, maaltijdsalades tot creatieve wereld-
schnitzels: hier zit elke schnitzelfan even in de zevende hemel. Maar je kunt 
hier evengoed een van de andere vis- of vleesspecialiteiten proeven. Ook aan 
de kleintjes is gedacht met speciale kindergerechtjes. Auf Wiederschnitzel! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 De Commerce D'n Eeterij in  Kruisland
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 DE COMMERCE D'N EETERIJ
 KRUISL AND

 Het kleine dorpje Kruisland vind je verscholen in de velden tussen Roosendaal 
en Steenbergen. Hier verwelkomt De Commerce D'n Eeterij je met open 
armen. Dit vroegere bruine café ademt nog steeds de nostalgie van weleer 
maar heeft tegelijk ook een heuse metamorfose ondergaan. Hier zit je goed 
voor heerlijke hartige snacks, een verfrissend drankje of een uitgebreid diner. 
Op de kaart vind je traditionele gerechten met een eigen twist. Behalve aan 
vis- en vleesgerechten wordt hier ook aan de vegetarische gasten gedacht. 
De kaart wordt tevens regelmatig vernieuwd, waardoor de keukenbrigade 
steeds met de beste seizoensingrediënten aan de slag kan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 49,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.
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 De Sinjoor in  Roosendaal
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 DE SINJOOR
 ROOSENDAAL

 In het hart van Roosendaal, vlak bij het stadscentrum en theater De Kring, 
word je hartelijk ontvangen in het warme interieur van De Sinjoor. Het 
doel van De Sinjoor? Dat is Antwerpse gastvrijheid en gezelligheid naar 
Nederland halen. Met een naam die verwijst naar de bijnaam voor rasechte 
Antwerpenaren en levensgenieters kan dat natuurlijk ook niet anders. De 
kaart is gevuld met heerlijke klassiekers, waartussen voor ieder wel wat wils 
te vinden is. Ben je klaar voor een avondje op z'n Antwerps genieten van de 
Belgische keuken met een Bolleke Koninck erbij?

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht van 
het Bongo-menu

• een nagerecht van het 
Bongo-menu

Exclusief dranken.
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 Restaurant De Saeck in  Breda
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 RESTAURANT DE SAECK
 BREDA

 Restaurant De Saeck vind je in een van de gezelligste culinaire straten van 
Breda. Chef-kok Daan serveert er mediterrane gerechten die puur natuur 
en met biologische streekproducten worden bereid. Daan verfijnde zijn stijl 
onder de vleugels van heel wat hooggewaardeerde koks over de hele wereld. 
Respect voor de planeet en haar inwoners staat dan ook voorop. Op de 
kaart vindt iedereen iets naar zijn smaak, ook dieetvolgers, vegetariërs en 
veganisten. Bij mooi weer gaat het dak van de schitterende serre er letterlijk 
af en tafel je in het zonnetje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een tweegangendiner 
naar keuze

Exclusief dranken.
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 Restaurant Puur in  Breda
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 RESTAURANT PUUR
 BREDA

 Restaurant Puur maakt deel uit van het Apollo Hotel Breda City Centre, een 
viersterrenhotel op loopafstand van het sprankelende hart van het historische 
stadscentrum van Breda. Het restaurant is gevestigd in het voormalige post-
kantoor van Breda en dat zorgt voor een unieke sfeer. Gezond en lekker eten 
is het credo van de koks van Restaurant Puur. Daarom bieden ze een ruime 
keuze aan lichte maaltijden met veel verse groenten aan. Bij gerechten die 
met zoveel aandacht worden bereid, hoort uiteraard een heerlijk glas wijn. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef 
(keuze uit vlees, vis en 
vegetarisch):

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Brasserie FLO Eindhoven in  Eindhoven
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 BRASSERIE FLO EINDHOVEN
 EINDHOVEN

 Bij Brasserie FLO in Eindhoven kun je genieten van de echte Franse am-
bachtelijke keuken in een luxueuze maar informele sfeer. Elke vestiging van 
FLO is een trekpleister voor liefhebbers van de echte Franse cuisine. Fruits 
de mer, uitgestald op een prachtig buffet, nemen een belangrijke plaats in 
op de kaart, naast heerlijke vleesgerechten en smakelijke seizoensgerechten. 
De wijnkaart biedt voor elk gekozen gerecht een passende wijn. Het lekkere 
eten, de levendige bediening en de gezelligheid van een open keuken zorgen 
voor een onvergetelijke restaurantervaring. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Restaurant Rosaura in  Terneuzen
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 RESTAURANT ROSAURA
 TERNEUZEN

 Het Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen ligt direct aan de  Westerschelde. 
Het restaurant van het hotel, Rosaura, onderging een complete restyling, met 
een frisse, moderne look als resultaat. Wanneer je aan tafel gaat bij Rosaura, 
heb je een prachtig uitzicht op de voorbijvarende schepen. De keukenbrigade 
werkt met biologische streekproducten en menu's die wisselen naargelang het 
seizoen. Verder vind je hier een mooie keuze aan West-Europese gerechten 
met Zeeuwse invloeden. Het uitzicht vanuit het restaurant en vanaf het 
terras is spectaculair. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Amadore Hotel Restaurant Arion in  Vlissingen
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 AMADORE HOTEL RESTAURANT ARION
 VLISSINGEN

 Op de Boulevard van Vlissingen, vlak aan de zee, vind je het Amadore  Hotel 
Restaurant Arion. Dit viersterrenhotel combineert luxe en comfort met 
internationale allure. Het restaurant van het hotel bevindt zich op het ge-
lijkvloers. Of je nu komt om te ontbijten, te lunchen of uitgebreid te tafelen, 
de keukenbrigade van Arion staat altijd klaar om je smaakpapillen te ver-
wennen. Ook je ogen kun je hier de kost geven, want van aan je tafeltje heb 
je een panoramisch uitzicht over de Westerschelde, die hier uitmondt in de 
 Noordzee. Bij mooi weer kun je zelfs de haven van Zeebrugge zien liggen. Dit 
is een locatie om ouderwets te genieten, ver weg van alle drukte. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Amadore Hotel Restaurant Arneville in  Middelburg
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 AMADORE HOTEL RESTAURANT 
ARNEVILLE

 MIDDELBURG

 Op loopafstand van de monumentale binnenstad van Middelburg biedt 
Amadore Hotel Restaurant Arneville de ideale uitvalsbasis om de stad en 
Zeeland te ontdekken. Wie een uitstapje wil afronden met een smakelijk 
diner, vindt in het sfeervolle, huiselijke en intieme restaurant van het hotel 
een geschikte bestemming. De chef-kok en zijn team gaan en staan voor 
puur en smaakvol eten. Ze stemmen de kaart af op de seizoenen en kiezen 
keer op keer voor huisgemaakte gerechten, waarbij uiteraard gewerkt wordt 
met typisch Zeeuwse ingrediënten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Bar & Brasserie Water in  Rotterdam
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 BAR & BRASSERIE WATER
 ROTTERDAM

 Water is een informele, trendy en vooral bruisende bar en brasserie die haar 
naam dankt aan de unieke locatie met uitzicht op de Maas en de Erasmus-
brug. Je bevindt je hier op een van de mooiste plekken in het centrum van 
Rotterdam. De robuuste en eigenwijze bar met zijn panoramische uitzicht 
zorgt voor een typisch Rotterdams gevoel: stoer, gedurfd en hip. Deze lijn 
werd doorgetrokken in de menukaart: no-nonsensegerechten zoals pasta's, 
salades en grillgerechten met pure ingrediënten, waar je de hele dag door van 
kunt proeven. Heerlijke cocktails maken een avondje uit compleet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Bomm Bar Bistro in  Rotterdam
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 BOMM BAR BISTRO
 ROTTERDAM

 Bomm staat voor Best Of MoMents: een urban chic restaurant met veel 
oog voor detail in het gezellige Rotterdamse stadsdeel Kralingen. Bomm 
werkt met dagverse producten, een drankaanbod dat met zorg wordt ge-
selecteerd en een combinatie van eigentijdse gerechten volgens de nieuwste 
kooktrends. Het is met andere woorden de ideale plek voor een lunch, een 
borrel of een diner. Hier geniet je niet alleen van een heerlijk diner, maar ook 
van een gedeeld moment van ontspanning. Alles wordt bereid met respect 
voor mens, dier, milieu en maatschappij. Bomm kiest ervoor te werken met 
mooie merken zoals Nice to Meat, Vlaamsch Broodhuys en Schmidt Zeevis. 
Dat zorgt voor pure passie op je bord. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangen-
verrassingsmenu van  
de chef:

• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 The Birdhouse in  Amsterdam
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 THE BIRDHOUSE
 AMSTERDAM

 Wie lekker wil eten op een hippe plek, moet beslist eens naar de Plantage-
buurt in Amsterdam trekken. Daar vind je The Birdhouse. Zoals de naam al 
doet vermoeden, staat het interieur helemaal in het teken van het prachtige 
vogelrijk, ideaal voor als je je even op een exotische paradijs wil wanen. Elke 
vogel van ieder pluimage is hier welkom! Zo voorziet The Birdhouse voor 
vroege vogels bijvoorbeeld rijkgevulde bowls met fruit, granen en vaak ook 
groenten. Late vogels kunnen dan weer smullen van bowls met onder andere 
teriyaki chicken, gnocchi, gamba's, enzovoort. Ook de smaakvolle toasts zijn 
er verrukkelijk.  

 VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangen-
verrassingsmenu: 

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.

N
ED

ER
LA

N
D



250

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
3/13/2019 12:26:11: main_photo changed
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 Brasserie FLO Amsterdam in  Amsterdam
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 BRASSERIE FLO AMSTERDAM
 AMSTERDAM

 Hou je van de Franse keuken én van exquise fruits de mer? Dan is Brasserie 
FLO een culinaire plek waar je je als een vis in het water voelt. Brasserie FLO 
in Amsterdam maakt deel uit van de gelijknamige en gerenommeerde Franse 
restaurantketen. Hier smul je, net als in de Franse brasseries, onmiddellijk 
met je ogen van het voortreffelijke fruits-de-mer-buffet dat zo kenmerkend is 
voor FLO. De menukaart is verder geïnspireerd op de typische, ambachtelijke 
Franse keuken en zijn traditionele kookmethodes. De gerechten wisselen 
verder elk seizoen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Novotel Café in  Lille
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 NOVOTEL CAFÉ
 LILLE

 Lille werd gesticht in de elfde eeuw door Boudewijn V, graaf van Vlaanderen. 
De Franse stad is officieel al sinds de twaalfde eeuw Franssprekend, maar 
de Lillois zijn er echter nog steeds erg trots op Vlaming te zijn. In het histo-
rische centrum kun je ronddwalen in de steegjes met hun vele boetiekjes, 
restaurants en cafés. Het Novotel Lille Centre Grand Place is ideaal gelegen 
om de gezelligheid van het centrum zelf te ondervinden: vlak bij het Palais 
des Beaux Arts. In het restaurant kun je proeven van lokale specialiteiten en 
eenvoudige, lekkere en gezonde uitgebalanceerde gerechten. In de zomer 
is het heerlijk vertoeven op het terras met uitzicht op het stadscentrum. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee-
gangenmenu van de chef:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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WETTELIJKE VERMELDINGEN

Smartbox Group Limited (hierna: het “Bedrijf”), een vennootschap naar lers recht en met hoofdkwartier in Joyce’s Court, Block A, 
Talbot Street, Dublin 1 – D01 FV59 – Ierland, geregistreerd nummer 463 103,  met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij 
de verzekeringsmaatschappij HISCOX, publiceert onder verschillende vormen (fysiek of digitaal) Belevenisbonnen onder het merk 
Bongo en treedt als gevolmachtigde op in naam en voor rekening van haar Partners die Diensten aanbieden middels de 
Belevenisbonnen. 

Deze verkorte versie van de algemene gebruiksvoorwaarden is een integraal onderdeel van de Algemene verkoops- en 
gebruiksvoorwaarden van het Bedrijf zoals weergegeven op de website www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden.

De op de website en in de brochure getoonde foto’s zijn enkel ter illustratie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
Gedeeltelijke of volledige reproducties zijn streng verboden.

Het Bedrijf besteedt de nodige aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij 
naar ons specifiek Beleid op de website www.bongo.be/nl.

WAT HOUDT DE BELEVENISBON PRECIES IN?

1. De Voucher heeft geen nominale waarde en geeft recht op één Dienst die je kunt kiezen uit de diverse genoemde Diensten die 
deel uitmaken van de Belevenisbon. Deze lijst is te raadplegen onder de rubriek Belevenisbonnen op de website www.bongo.be of via 
de mobiele Bongo-applicatie. De waarde van de Dienst kan afwijken van de verkoopprijs van de Belevenisbon.

2. De inhoud en omvang van de Diensten en de lijst met Partners behorend bij de Belevenisbonnen zijn onderhevig aan wijzigingen. 
Het Bedrijf verplicht zich deze gegevens regelmatig bij te werken en Begunstigden alternatieve oplossingen aan te bieden.

HOE REGISTREER  JE  EEN BELEVENISBON?

3. Om volop te  profiteren van jouw Belevenisbon, adviseren wij je zo snel mogelijk naar de website www.bongo.be of naar de mobiele 
applicatie van Bongo te gaan en hier een account aan te maken en  je Voucher te registreren. Zodra je bent ingeschreven, kun je de 
geldigheidsdatum van de Voucher en de registrering controleren, je gratis verzekeren tegen verlies en diefstal en de door jou gekozen 
Dienst reserveren. 

4. Bij problemen met de activering wordt je een aankoopbewijs gevraagd.

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN



WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN HET RESERVEREN EN LEVEREN VAN DIENSTEN?

5. De Voucher is de hele week (inclusief het weekend) geldig en afhankelijk van de beschikbaarheid, de openingsdagen en -tijden van 
de Partner. Gezien de vele aanvragen voor reserveringen tijdens het weekend, de vakantieperiodes en het hoogseizoen wordt je ten 
zeerste aanbevolen de gekozen Dienst zo snel mogelijk te reserveren. 

6. De reservering van een Dienst is per gekozen Partner verschillend:

• Via het online-reserveringssysteem van het Bedrijf - onderworpen aan de algemene reserveringsvoorwaarden van het Bedrijf 
(www.bongo.be/nl/reserveringsvoorwaarden).

• Rechtstreeks bij de Partner - onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de betreffende Partner (zie de algemene 
voorwaarden van de Partner).

De uitvoering van de Dienst is altijd onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de gekozen Partner.

7. De levering van een Dienst vindt plaats na controle door het Bedrijf of door de Partner van de status van de Voucher en is alleen 
mogelijk op vertoon van:

• Voor elke Dienst gereserveerd via het reserveringssysteem van het Bedrijf: de bevestigingsmail van de reservering en de originele 
Voucher of de per mail ontvangen Voucher voor E-Bongo’s.

• Voor elke Dienst rechtstreeks gereserveerd bij de Partner: de originele Voucher of de per mail ontvangen Voucher voor 
E-Bongo’s.

8. Indien een Dienst een maaltijd omvat, dan is het menu ervan voorafgaand afgesproken door de Partner en het Bedrijf. 
Tenzij anders vermeld door de Partner, is het derhalve niet mogelijk te kiezen uit het à-la-cartemenu van het restaurant.

9. De Diensten die alcoholische dranken bevatten zijn niet toegankelijk voor Begunstigden onder de 16 of 18 jaar, afhankelijk van de 
geleverde alcoholische drank, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Overmatig alcoholgebruik kan de gezondheid 
schaden. Met mate te consumeren.

WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN  HET OMRUILEN VAN BELEVENISBONNEN?

10. Tijdens de geldigheidsduur kan de Belevenisbon worden geruild volgens de voorwaarden die te raadplegen zijn op 
www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden/. Belevenisbonnen komen in geen geval in aanmerking voor terugbetaling.



BE-1048315-1-HG

De (merk)namen en logo’s genoemd in deze brochure zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en zijn uitsluitend ter 
informatie.

ONTWERP EN UITVOERING: Lonsdale
FOTOCREDITS: Benjamin Colombel, iStock, Corbis Images, Getty Images, Shutterstock, Fotolia, DR, Unsplash, Alamy,
BigStockphoto, Masterfile, Julien Guérin, OuiFlash, Enjoy Models Management

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN

WAT VALT ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF?

11. Als gevolmachtigde kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de verleende Dienst die (afgezien van 
toeristische pakketten) geheel onder de verantwoordelijkheid van de Partner valt. Het Bedrijf kan alleen aansprakelijk worden gesteld 
voor feiten die door zijn eigen toedoen worden veroorzaakt.

12. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik of frauduleus gebruik door een derde van vertrouwelijke nummers 
op uw Voucher en op de achterkant van de Bongo-bon.

13. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een vordering van een Koper en/of Begunstigde naar 
aanleiding van een aankoop van een Belevenisbon buiten het erkende distributienetwerk (met name via een particulier of via 
wederverkoop-websites tussen particulieren).

14. De distributeurs, zoals grote winkelcentra, die de Belevenisbonnen in naam en voor rekening van het Bedrijf verkopen, 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van de daarin opgenomen Diensten.

15. Voor meer informatie kunt u onze volledige verkoopvoorwaarden raadplegen op www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden/ 
of onze rubriek veelgestelde vragen op www.bongo.be/nl/veelgestelde-vragen. 





BRASSERIE

500
BRASSERIES

DINEBE17N
1048313

3608117777975 3 608117 777975

1 HOOFDGERECHT MET VOOR- OF NAGERECHT
Gezellig dineren in een sfeervolle brasserie
2 personen
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500 brasseries om te ontdekken
De meest actuele selectie van partneraanbiedingen vind je altijd op de Bongo-app en op bongo.be

1  Kies je belevenis via de Bongo-app of op bongo.be   2  Reserveer rechtstreeks bij de partner van je keuze   3  Overhandig je voucher

In deze belevenisbon is een uitreksel van de algemene voorwaarden inbegrepen. Bij niet-geactiveerde bonnen is een aankoopbewijs van de bon nodig om die te activeren. Het aantal en de lijst van partners 
kan veranderen tijdens de geldigheidsperiode van de belevenisbon. Internetconnectie is nodig om dit product te gebruiken. Alcoholmisbruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet met mate.

*Zie algemene voorwaarden op bongo.be **Vanaf de aankoopdatum.

2 JAAR GELDIG**

HERNIEUWBAAR*

GRATIS EN 
ONBEPERKT 
OMRUILEN*

GARANTIE 
BIJ VERLIES 

EN DIEFSTAL*

 • NEDERLAND: 140 adressen
• FRANKRIJK: 60 adressen

 • ITALIË: 100 adressen

Partners die voortdurend geselecteerd en 
geëvalueerd worden.

Regelmatig meldingen van nieuwe 
partneraanbiedingen.

Gratis* omruiling via internet, in amper 3 kliks.
Keuze uit meer dan 100.000 belevenissen.

Je belevenisbon op jouw smartphone om je belevenis te 
ontdekken, te kiezen, om te ruilen en te beleven én om op de 
hoogte te blijven van het meest actuele aanbod.

BONGO, ZO MAKKELIJK!

NIEUW

B NOG MAKKELIJKER MET DE BONGO-APP!

BRASSERIESTRADITIONELE RESTAURANTSBISTRO’S

BOEKJE MET  
VOORBEELDEN VAN 

PARTNERAANBIEDINGEN

BE-1048315-1-HC

SPE-DINEBE17N
1048315

3608117777999 3 608117 777999




