




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.
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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).



dineren
GASTRONOMISCH

Aanbevolen door 
restaurantgidsen:

een adres  
naar keuze 

om te genieten van  
een diner bereid door  
een echte chef-kok.

 
1 gastronomisch 

verrassingsdiner  

(3 of 4 gangen) 

voor 2 personen



TRADITIONELE 
CULINAIRE 
SYMFONIE

de authentieke keuken  
van bij ons

CREATIEVE 
CULINAIRE 
SYMFONIE

moderne en creatieve  
keuken





TRADITIONELE 
CULINAIRE

symfonie
Prachtige composities voor lekkerbekken.  

Een professionele ontvangst met oog voor detail. 
Laat je verleiden door de culinaire hoogstandjes 

waarmee de chef je verrast. 





OOK HET  
GEZELSCHAP 
telt 
BEELD JE EENS IN

Schuif je benen onder tafel bij een echte 
chef-kok en ontdek authentiek culinair 
meesterschap. Een elegant kader waar 

zorgvuldig over werd nagedacht, een 
historische setting,… Je krijgt subtiele creaties 
voorgeschoteld die het resultaat zijn van 
uitzonderlijk talent, stuk voor stuk bereid op 
basis van ingrediënten die met liefde en zorg 
gekozen zijn. Proef passie, klasse en poëzie.  
Een wervelwind van geuren en smaken.





CREATIEVE 
CULINAIRE 

symfonie
Een heus defilé van creaties  

voor wie van gastronomisch tafelen houdt  
en zich graag laat verrassen.



LAAT JE 
VERRASSEN 
door een breed scala 
aan sublieme smaken
BEELD JE EENS IN

Net als een schilder die een kleurenpalet  
in harmonie brengt, laat de chef-kok  
in de keuken een bonte stoet aan smaken 

samenvloeien om de essentie ervan naar voren  
te brengen. Alle smaken komen optimaal tot  
uiting en vullen elkaar aan, met als resultaat 
zinnenprikkelende nieuwe sensaties.  
Geef eerst je ogen de kost met het prachtig 
gedresseerde bord, en raak vervolgens in vervoering 
door de onverwachte, maar o zo verrukkelijke 
smaakcombinaties. Het vergt talent en vakmanschap 
om tot een tongstrelend smakenprofiel te komen,  
en daarvan geniet je het best met zijn tweeën.
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DEZE BONGO

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

 

 Imperial in  De Panne

1 

 IMPERIAL
 DE PANNE

 Aan het eind van de dijk van De Panne vind je een plek waar je in een stijlvol 
decor kunt genieten van al het lekkers dat de zee te bieden heeft. Restaurant 
Imperial doet zijn keizerlijke naam alle eer aan, met een hoogstaande keuken 
en kwaliteitsvolle producten. Vanuit het restaurant heb je een prachtig uitzicht 
over de zee en de duinen. Bij mooi weer kun je natuurlijk ook plaatsnemen 
op het uitnodigende loungeterras om zowel van de zon als van het uitzicht 
te genieten. Bij Imperial schuif je aan tafel voor de lekkerste Noordzee-
delicatessen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.

 V
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N
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EN
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DEZE BONGO

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

 

 Huyze Armalot in  De Panne

2 

 HUYZE ARMALOT
 DE PANNE

 In de residentiële Donnywijk in het hart van De Panne, ligt Huyze Armalot. 
Zaakvoerders Franky en Sandrine lieten zich voor de naam Huyze Armalot 
by Julia inspireren door de namen van hun vier kinderen: Arthur, Marie, 
Charlotte en Julia. Op slechts vierhonderd meter van het strand, ben je 
hier toch mijlenver van de drukte verwijderd. Dit huiskamerrestaurant 
hanteert hoge normen wat betreft healthy food in een seizoensgebonden 
streekkeuken. Je geniet van een heerlijk driegangenmenu voorafgegaan 
door een leuke teaser.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een teaser
• een driegangendiner
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.

 

 OH Restaurant in  Sint-Idesbald 

3 

 OH RESTAURANT
 SINT-IDESBALD 

 Oh Restaurant is een hedendaags restaurant vlak bij het strand van Sint-
Idesbald, dat meteen opvalt door zijn modern en strak interieur. Het warme 
decor met ongedwongen sfeer vormt de perfecte locatie om te genieten 
van gastronomie op hoog niveau. Culinaire inventiviteit en stijl gaan hier 
hand in hand. Zonder in uitersten te vervallen zorgt Ivan Puystiens voor een 
eigentijdse vernieuwende keuken. Op zoek naar culinaire verwennerij leggen 
hij en zijn equipe creativiteit aan de dag in het verwerken van kwalitatieve 
streekproducten. Geniet bij mooi weer van het afgeschermde zonneterras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

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.

 

 Bistronomie Eglantier in  Oostduinkerke

4 

 BISTRONOMIE EGLANTIER
 OOSTDUINKERKE

 Bistronomie Eglantier in Oostduinkerke kan al jaren rekenen op een 
uitstekende reputatie, gebaseerd op de aantrekkingskracht die het uitoefent 
op gastronomen en levensgenieters in het algemeen. Begin 2015 werd de 
zaak volledig gerenoveerd en gaven oprichters Stéphane en Sonja de fakkel 
door aan hun zoon Guillaume. In de keuken staan dagverse producten uit 
de zee centraal, die creatief verwerkt worden tot culinaire pareltjes. Als je je 
verblijf aan zee wil verlengen, kun je een kamer boeken in Hof ter Duinen, 
het driesterrenhotel dat bij Bistronomie Eglantier hoort. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner 
naar keuze

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.

 

 Restaurant Olijfboom in  Veurne

5 

 RESTAURANT OLIJFBOOM
 VEURNE

 Chef Jean Vandenberghe verwelkomt je in restaurant Olijfboom, waar je 
eet in de schaduw van de historische gebouwen van de Grote Markt van 
Veurne. Hier vind je geen krachtpatserij, maar een klassieke keuken. Jean 
werkt uitsluitend met dagverse producten en zoals je al snel kunt lezen op 
de kaart, zijn visgerechten de specialiteit. Dat wil echter niet zeggen dat de 
vleesliefhebber hier in de kou blijft staan, integendeel! Restaurant Olijfboom 
bestaat al sinds 1998, maar blijft nog elke keer verrassen. Het restaurant 
beschikt over een uitgebreide wijnkaart met meer dan 900 referenties. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangendiner
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.

 

 Restaurant Pegasus in  Poperinge

6 

 RESTAURANT PEGASUS
 POPERINGE

 Op honderd meter van de markt van het West-Vlaamse Poperinge ligt 
Pegasus, een klasserestaurant dat is gehuisvest in een geklasseerde en prachtig 
gerenoveerde patriciërswoning uit de achttiende eeuw. In de keuken zwaait 
Bert Recour de scepter. Bert studeerde aan kokschool Ter Duinen in Koksijde 
en werd gevormd door meesters als Geert Van Hecke (De Karmeliet) en 
Peter Goossens (Hof van Cleve). In zijn restaurant stippelt de chef een eigen 
koers uit waarbij een vleugje exotisme, zuiderse accenten en bovenal een 
compromisloze zorg voor versheid en kwaliteit het palet bepalen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

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.

 

 De Steenen Haene in  Ieper

7 

 DE STEENEN HAENE
 IEPER

 Restaurant De Steenen Haene is een begrip in Zillebeke en de hele streek 
rond Ieper. Al bijna twintig jaar lang geven Wouter Beuselinck en Hilde 
Notebaert hier het beste van zichzelf om elke bezoeker na enkele uren met 
een tevreden gevoel te kunnen uitzwaaien. Wouter staat achter het fornuis 
en Hilde zorgt ervoor dat je als klant in perfecte omstandigheden van je 
menu kunt genieten. De menukaart staat voor authenticiteit, met vooral 
klassiekers uit de Belgische en Franse keuken die je nooit zullen teleurstellen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.

 V
LA
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N
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DEZE BONGO

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

 

 Pacific Eiland in  Ieper

8 

 PACIFIC EILAND
 IEPER

 Via een idyllisch bruggetje bereik je Pacific Eiland, gelegen op een echt 
eiland te midden van historische vestingen. Het is een groen oord van rust 
en ontspanning met een gastronomisch restaurantgedeelte Pacific en een 
tearoom-bistrogedeelte Eiland. Het interieur is ook erg gezellig in de winter. 
Een ware aanrader in de bistro is de Altamira Stone Grill: je bakt zelf vlees of 
vis op een warme steen aan je tafel. Bij mooi weer kun je op een van de drie 
zonneterrassen plaatsnemen of met roeibootjes tot aan de Rijselpoort varen.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
diner van de chef:
• een amuse
• drie gerechten
Exclusief dranken.
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DEZE BONGO

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

 

 Vlass in  Middelkerke

9 

 VLASS
 MIDDELKERKE

 Vlak bij strand en duinen in het charmante Middelkerke worden de heerlijkste 
creaties van vis, vlees en wild geserveerd. Restaurant Vlass garandeert er 
een culinaire sensatie om nooit te vergeten, waarbij gezelligheid een van de 
belangrijkste factoren is. Daarvoor zorgt de intieme setting met een beperkt 
aantal plaatsen. Voeg daarbij een hoop charme en elegantie en een uitgebreide 
wijnkaart en je hebt het ideale recept voor een smaakvolle avond aan de kust. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
menu van de chef:
• een amuse
• drie gerechten

 V
LA

A
N

D
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EN
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DEZE BONGO

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

 

 Bistro-Restaurant Fort Napoleon in  Oostende

10 

 BISTRO-RESTAURANT 
FORT NAPOLEON

 OOSTENDE

 Fort Napoleon is een vijfhoekig gebouw dat verscholen ligt tussen 
de Oostendse duinen. Het imposante fort werd in de achttiende eeuw 
door Napoleon neergezet als strategische verdediging tegen zijn eeuwige 
vijand: Engeland. In dit unieke kader bevindt zich een al even uniek bistro-
restaurant, waarvan het stijlvolle en hippe interieur volledig in harmonie is 
met de architectuur van het fort. De kaart van het restaurant staat in het 
teken van een grote gastronomische verscheidenheid, met gerechten die zijn 
samengesteld op basis van streekproducten. Bij mooi weer is het aangenaam 
vertoeven op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.

 V
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A
N

D
ER
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DEZE BONGO

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

 

 Le Homard et la Moule in  Bredene

11 

 LE HOMARD ET LA MOULE
 BREDENE

 Heb je ooit al eens Zeeuwse mosselen gegeten met zeemanspesto? Een 
aardbeidessertje met poeder van groene zeesla? Ben je benieuwd wat er 
allemaal kan met zeewier? Dan ben je bij Le Homard et la Moule aan het 
juiste adres. Seawoodchef Donald Deschagt heeft een immense liefde 
voor zeegroenten, wieren en algen die hij zelf gaat plukken aan zee. Al deze 
ingrediënten verwerkt hij subtiel in zijn gerechten. Hij vervangt gekende 
ingrediënten door deze kleurrijke en supergezonde smaakbommetjes. Zo 
wordt zeewier gebruikt als zoutvervanger, als bindmiddel voor brood en als 
smaakmakers in de pralines. Verder geniet je in een ongedwongen sfeer 
van (vergeten) Noordzeevis, biogroenten- en fruit. Kom langs en laat je 
overtuigen, je wordt alvast hartelijk ontvangen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

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

 

 Ten Daele in  Oudenburg-Roksem
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 TEN DAELE
 OUDENBURG-ROKSEM

 Restaurant Ten Daele is gehuisvest in een charmante hoeve in het landelijke 
Oudenburg. Christine Desmet staat in voor een hartelijk ontvangst en 
attente bediening. Chef Charles Hanbuckers verwent je smaakpapillen 
met zijn verfijnde Franse klassiekers. Wat dacht je van een terrine de foie 
gras de canard maison of een Sint-Jakobspannetje? Ook de wijnkaart is een 
voltreffer. Als je 's zomers een plaatsje op het aanlokkelijke terras weet te 
bemachtigen, kan je tafelmoment niet meer stuk! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een amuse
• een gastronomisch 

driegangenmenu 
van de chef

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

 

 Ma Passion in  Roeselare
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 MA PASSION
 ROESEL ARE

 Lekker tafelen en genieten, dat is de passie waar dit restaurant zijn naam 
haalt. Je wordt in stijl verwelkomd door gastvrouw Sandra Bonne en chef 
Kris Verscheure trakteert je op een heerlijke keuken waarvoor hij inspiratie 
put uit twee basisprincipes: de markt en de seizoenen. Zijn gerechten houdt 
hij graag licht en verfijnd. Ook de veelbelovende internationale wijnkaart 
vraagt om ontdekt te worden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
diner van de chef:
• een amuse
• drie gerechten
Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



33

DEZE BONGO

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

 

 Restaurant Ter Weyngaerd in  Izegem
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 RESTAURANT TER WEYNGAERD
 IZEGEM

 Al meer dan 25 jaar is restaurant Ter Weyngaerd een vaste waarde in Izegem. 
Het restaurant is ondergebracht in een oud herenhuis, dat aangekleed werd 
met moderne kunstwerken van een plaatselijke kunstenares. Chef Geert 
Vandermersch selecteert elke dag verse producten die hij verwerkt in 
kwaliteitsvolle menu's. Al dat lekkers wordt begeleid door de beste wijnen 
uit alle streken van de wereld. Sommelier Sonja Pattyn begeleidt je graag bij 
je keuze, zodat wijn en gerecht een harmonisch geheel vormen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een amuse
• een gastronomisch 

driegangendiner 
van de chef

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

 

 Het Bourgondisch Kruis in  Kuurne
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 HET BOURGONDISCH KRUIS
 KUURNE

 Wanneer je dit restaurant binnenwandelt, zie je meteen waar de naam vandaan 
komt. Aan de muur hangt namelijk een authentiek Bourgondisch kruis 
waar je amper naast kunt kijken. Binnen worden authentieke elementen 
gecombineerd met de luxe van hedendaags tafelen. Chef-kok David 
Demey staat voor een klassieke keuken waar hij zijn eigen, hedendaagse en 
vernieuwende toets aan geeft. In de gewelfde wijnkelder, waar je desgewenst 
van een aperitief met hapjes kunt genieten, liggen bekende Franse toppers, 
maar ook onbekende parels en flessen uit andere landen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

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

 

 Restaurant Starckx in  Blankenberge
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 RESTAURANT STARCKX
 BL ANKENBERGE

 Restaurant Starckx hoort bij hotel Saint Sauveur, dat je op slechts honderd 
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 driegangen-
verrassingsdiner

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

 

 De Florentijnen in  Brugge
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 DE FLORENTIJNEN
 BRUGGE

 Restaurant De Florentijnen is gevestigd in het vroegere 'Domus 
Florentinorum' waar kooplui uit Firenze tijdens de middeleeuwen woonden 
en handel dreven. Toen het historische pand onderdak ging geven aan het 
restaurant, werd er overvloedig licht en ruimte gecreëerd, terwijl natuurlijke 
decoratieve elementen en rode tinten het geheel een elegante en serene 
uitstraling geven. De Florentijnen bezoeken staat gelijk aan een zaligmakend 
en vooral culinair hoogstaand moment. Je geniet er van smakelijke gerechten 
uit de Franse keuken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Kok au Vin in  Brugge
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 KOK AU VIN
 BRUGGE

 In het centrum van Brugge, vlak bij de Ezelpoort, ligt Kok au Vin. Hier 
komen kwaliteit en gastvrijheid op de eerste plaats. Elke dag opnieuw streeft 
Jürgen Aerts naar de perfecte balans op en naast het bord. De chef staat 
synoniem voor vernieuwende creaties met echte, pure smaken. Hij gaat 
actief op zoek naar eersteklas, lokale producten en werkt daarvoor samen 
met plaatselijke telers en slagers. Want als je met een goed product werkt, 
is de missie al half geslaagd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een driegangendiner: 
• een bite (hapje/tapa)
• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 L'Orchidee in  Knokke

19 

 L'ORCHIDEE
 KNOKKE

 Al sinds 1998 verblijdt L'Orchidee, aan de bekende Lippenslaan in Knokke, de 
smaakpapillen van menig liefhebber van de Thaise keuken. Vincent verzorgt 
de service in de zaal, terwijl zijn vrouw Chalor en haar zus Namfon in de potten 
roeren. Hun Thaise keuken is een mix van Aziatische culinaire tradities, 
waarbij eenvoudige ingrediënten van een uitstekende kwaliteit subtiel worden 
verwerkt tot frisse en lichte gerechten. Vincent en Chalor zijn steeds op de 
hoogte van de nieuwste culinaire trends en producten en slagen erin hun 
klanten telkens weer aangenaam te verrassen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangendiner 
waarbij je kan kiezen 
uit twee hoofd-
gerechten.

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

 

 Tafel 10 in  Ruiselede
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 TAFEL 10
 RUISELEDE

 Tafel 10 is ondergebracht in een sublieme negentiende-eeuwse burgerwoning 
in het West-Vlaamse Ruiselede. Deze excellente en charmante gastro-bistro 
serveert een eerlijke keuken waarin lokale producten centraal staan. De 
gepassioneerde chef kookt recht uit het hart en kiest voor authentieke en 
verfijnde gerechten. Elk bord is een pareltje. Het interieur van deze stijlvolle 
zaak past perfect bij de keukenfilosofie. 'We willen dat onze gasten zich 
thuis voelen', is hier het gehanteerde principe. De hartelijke en attentvolle 
bediening leeft deze belofte helemaal na. Tafel 10: een uitnodigend restaurant 
in een authentieke omgeving. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Restaurant Pier Kloeffe in  De Panne
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 RESTAURANT PIER KLOEFFE
 DE PANNE

 De naam van dit restaurant is gebaseerd op Petrus Decreton, bijgenaamd 
Kloeffe, een wandvisser van adel. Goede vriend en kunstenaar Louis van den 
Eynde maakte van deze zeeman een beeldje dat je nu uitvergroot in de duinen 
van De Panne terugvindt. Restaurant Pier Kloeffe is de ideale plek om na 
een stevige strandwandeling nog even na te genieten van de omgeving. Het 
restaurant heeft immers veel ramen waardoor je een mooi uitzicht over de 
dijk en de duinen hebt. De menukaart is opgedeeld in oost en west. Zo proef 
je er van garnaalkroketten, Ribeye steak en minipannenkoeken van courgette 
met gerookte zalm en gemarineerde kabeljauw op Aziatische wijze. Er is ook 
telkens een wisselend weekmenu. Hier rond je je dagje aan zee in stijl af. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen diner: 
een hapje en een 
voor-, hoofd- en 
nagerecht

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

 

 Restaurant Schatteman in  Hertsberge
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 RESTAURANT SCHATTEMAN
 HERTSBERGE

 Restaurant Schatteman verwelkomt je midden in de bossen van Hertsberge, 
waar je wordt omringd door groen en rust. Het interieur van het vroegere 
Restaurant Manderlay werd opgefrist met een selectie van moderne Vlaamse 
figuratieve kunst. In dit aangename kader word je verwend met elegante 
gerechten en intensieve smaken. Chef Gregory kookt seizoensgebonden 
en met respect voor het product. Marieke zorgt dan weer voor bijpassende 
wijnen. Als het weer het toelaat, kan je plaatsnemen op het terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
marktmenu

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

 

 Parkrestaurant in  Brugge
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 PARKRESTAURANT
 BRUGGE

 Op vijf minuutjes wandelen van de Brugse Grote Markt vind je het 
romantische en stijlvolle Parkrestaurant, dat wordt uitgebaat door de broers 
Bruggeman. Al sinds 1989 wordt de traditie van gastvrijheid hier hoog in 
het vaandel gedragen, met als resultaat een huiselijke, ongedwongen sfeer. 
Het Parkrestaurant is onder andere lid van de 'Chaîne des Rôtisseurs', De 
Orde van de 33 Meesterkoks van België en de Club Prosper Montagné. 
Verwacht je aan een klassieke Frans-Belgische keuken met veel authentieke 
bereidingen, waarbij je kunt kiezen uit een viergangenmenu met traditionele 
vis- en vleesgerechten. Selecteer een wijn uit de gevarieerde wijnkaart, of 
kies een formule met aangepaste wijnen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner 
van de chef

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

 

 Grand Casino Knokke in  Knokke-Heist
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 GRAND CASINO KNOKKE
 KNOKKE-HEIST

 Al decennialang is het Grand Casino Knokke een vaste waarde aan het 
Albertstrand van Knokke-Heist. Geniet in stijl van urenlang speelplezier, 
goed voor een onvergetelijke avond. Kom je geluk beproeven met blackjack, 
poker, roulette en diverse spannende slotmachines. Zijn de spelregels van 
de casinogames je niet bekend? Geen nood! De ervaren croupiers helpen 
je graag. Ze voorzien je van alle uitleg en instructies die je nodig hebt om 
ten volle te kunnen genieten van de klassieke spelen. Zet je lippen aan een 
verrukkelijke cocktail met daarbij heerlijke tapashapjes. Faites vos jeux aan 
de talloze speeltafels en wie weet wandel jij wel buiten met de jackpot!

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glas cava met amuses 
• een gastronomisch menu
• twee glazen huiswijn
• een liter water om te delen 
• een koffie
• een speluitleg door een 

ervaren croupier
• een speelkrediet van 

10 euro
Leeftijd: minimaal 21 jaar 
en in het bezit van een gel-
dig identificatiebewijs.
Dresscode: stijlvol en 
verzorgd.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Grand Casino Middelkerke in  Middelkerke
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 GRAND CASINO MIDDELKERKE
 MIDDELKERKE

 Zin in een spannend en stijlvol avondje uit? Laat je dan onderdompelen 
in de wereld van glitter en glamour in het Grand Casino Middelkerke. Je 
maakt er kennis met verschillende casinogames zoals blackjack, roulette 
en slotmachines. Nog nooit in een casino geweest? Geen paniek, want de 
ervaren croupiers leggen je met plezier alle spelregels uit. Honger of dorst 
gekregen? Bistro Bonaparte serveert een uitgebreid aanbod heerlijke snacks 
en gastronomische gerechten. Maar ook voor een lekkere cocktail of een 
ander drankje ben je hier altijd welkom. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glas cava met amuses 
• een gastronomisch menu
• twee glazen huiswijn
• een liter water om te delen
• een koffie
• een speluitleg door een 

ervaren croupier
• een speelkrediet van 10 euro

Leeftijd: minimaal 21 jaar en 
in het bezit van een geldig 
identificatiebewijs.

Dresscode: stijlvol en 
verzorgd.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 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 
traditionele 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 driegangen-
verrassingsdiner

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

 

 Restaurant D'Hoeve in  Sint-Martens-Leerne
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 RESTAURANT D'HOEVE
 SINT-MARTENS-LEERNE

 Restaurant D'Hoeve zorgt voor een verademing aan de drukke Leernse-
steenweg. In een landelijke stijl en huiselijke sfeer kun je rustig lunchen en 
dineren. In de winter knettert de open haard, in de zomer droom je weg tussen 
het groen op het zonnige terras. In de keuken worden enkel kwaliteitsvolle 
ingrediënten gebruikt, waarbij seizoensproducten de voorkeur genieten. 
Thierry wil tijdens elk seizoen de ingrediënten in hun meest natuurlijke smaak 
op het bord te krijgen, daarbij geholpen door de kruiden die hij zelf kweekt 
in de kruidentuin achter het Provençaalse terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
menu van de chef:
• een amuse
• drie gerechten
Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



47

DEZE BONGO

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

 

 Restaurant De Schelde in  Schoonaarde
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 RESTAURANT DE SCHELDE
 SCHOONAARDE

 Wie zijn restaurant naar een rivier noemt, moet wel iets met vis hebben. 
Restaurant De Schelde in Schoonaarde staat dan ook bekend voor zijn 
uitgebreide aanbod aan visgerechten, waarbij paling de specialiteit van het huis 
is. Terwijl chef-kok Niko je smaakpapillen verwent met verfijnde schotels die 
zowel naar smaak als naar presentatie uitstekend uitpakken, zorgt zijn vrouw 
Anneke voor een voortreffelijke bediening. Het kader waarin je van deze 
Franse, klassieke keuken geniet bestaat uit een aangenaam en gemoedelijk 
interieur. Beslist een restaurant dat iedereen kan bekoren. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een maandmenu
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Het Verschil in  Lede
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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 
restaurant en wordt geprezen om de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding 
van haar gerechten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

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

 

 La Tourbière in  Aalst
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 LA TOURBIÈRE
 AALST

 Luc Van Lierde is geen onbekende in de wereld van de gastronomie. Zo 
opende hij al het klasserestaurant Hostellerie Mirage in Aalst. In 2000 
begon hij samen met zijn vrouw aan een tweede culinaire jeugd en opende hij 
in een meer dan honderd jaar oude villa restaurant La Tourbière. Vanuit een 
prachtige keuken worden marktverse producten omgetoverd tot juweeltjes 
van gerechten. In de zaal krijgen de klassieke bereidingen vervolgens een 
finishing touch. Bij mooi weer worden er tafels in de tuin gedekt. Er is ook 
de mogelijkheid om te tafelen in de keuken, zodat je alles van dichtbij kunt 
meemaken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

• een koffie met huis-
gemaakte koekjes

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

 

 Bresca in  Kerksken
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 BRESCA
 KERKSKEN

 Bresca is Catalaans voor honingraat. Honing geeft de mens een goed gevoel 
en dat is net wat chef Frédéric van Quaethem wil bereiken in zijn restaurant. 
Hij bereidt zijn gerechten met de nodige verfijning, creativiteit en smaak. Het 
suggestiemenu verandert regelmatig, waardoor je bij ieder bezoek weer iets 
nieuws kan ontdekken. Wanneer het mooi weer is, kan je genieten van al dit 
lekkers op het terras met zicht op de mooie tuin. "Hij heeft ons bekoord met 
zijn makreel, oester en avocado en met een bereiding van bittere chocolade, 
hazelnoot en roomijs 'dulce de leche'", aldus Gault&Millau.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
menu van de chef:
• een amuse
• drie gerechten
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Restaurant Arno in  Beveren
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 RESTAURANT ARNO
 BEVEREN

 Arno leerde de kneepjes van het vak in hotelschool Ter Groene Poorte. Na 
een decennium ervaring opdoen in een toprestaurant, opende hij in 2012 
zijn eigen restaurant in Beveren. Chef Arno staat steeds aan het fornuis om 
je te laten proeven van zijn passie voor het vak. Met verse seizoensproducten 
tovert hij heerlijke pareltjes op je bord. Elke maand stelt de chef een 
nieuw menu Arno voor. Het restaurant ligt op de verbindingsweg tussen 
Antwerpen en Beveren en is dus vlot bereikbaar, bovendien is er voldoende 
parkeergelegenheid voor de klanten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangenmenu 
Arno

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

 

 Fleur de Lin in  Zele
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 FLEUR DE LIN
 ZELE

 Lode De Roover en Barbara Dhondt ontvangen je hartelijk in hun restaurant 
Fleur de Lin. Chef-kok Lode De Roover deed ervaring en kennis op in tal 
van gerenommeerde sterrenzaken en brengt nu zelf een creatieve keuken 
met de beste producten die elk seizoen te bieden heeft. Dat resulteert in 
zuivere en precieze smaakcombinaties. Je dineert in het art-decodecor van 
de voormalige kantoren van spinnerij Zevensterre, die Barbara zonder hulp 
van externe designers inrichtte.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 LescoBar in  Oudenaarde
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 LESCOBAR
 OUDENAARDE

 LescoBar is een unieke bar/restaurant in het centrum van Oudenaarde, op 
amper twee minuten wandelen van de markt. Het concept van LescoBar is 
foodsharing. Sharing is caring. De gerechtjes worden geserveerd in een uiterst 
gezellig decor. Geen zin in een uitgebreid menu? In LescoBar is iedereen ook 
altijd welkom voor een lekker glas en enkele huisbereide BarBites. Tijdens 
de zomer kun je terecht in LescoGarden, de pop-uptuin van het restaurant 
in Meerse.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hapje
• een Medium Menu: 

zes tapas om te delen
• een koffie of thee 

met versnapering
Exclusief andere 
dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 t Truffeltje in  Dendermonde
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 T TRUFFELTJE
 DENDERMONDE

 In 't Truffeltje in Dendermonde legt Paul Mariën al zijn ervaring en kunnen 
in zijn kookkunst en trakteert hij zijn gasten op zijn succulente gerechten. 
De kaart van 't Truffeltje blijft in constante evolutie. Met de tijd ziet Paul 
Mariën zijn stijl steeds meer verfijnd en gestileerd worden. Experimenteren 
doet hij niet te pas en te onpas. Zijn aanpak is eerder voorzichtig, zacht zelfs. 
Als hij op voorhand kan inschatten of een bepaalde combinatie geslaagd zou 
kunnen zijn, dan zet hij al zijn creativiteit aan het werk, met nieuwe culinaire 
kunst als gevolg.

VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
menu van de chef:
• een amuse
• drie gerechten
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Courant d'Eau in  Gent
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 COURANT D'EAU
 GENT

 Courant d'Eau is gelegen in een groene omgeving aan rivier de Leie, kortbij 
het historische centrum van Gent. De trendy brasserie hoort bij Europahotel 
Gent, maar is voor iedereen toegankelijk. De keuken staat garant voor 
een culinaire belevenis. Elke middag verrast de chef je met een nieuwe 
tweegangenlunch. Het gastronomische maandmenu is puur genieten. Op 
warme dagen verwelkomt het uitstekende personeel je op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje bubbels
• een amuse
• een viergangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Martinushoeve, Restaurant 't Melkhuis in  Zandvliet
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 MARTINUSHOEVE, 
RESTAURANT 'T MELKHUIS

 ZANDVLIET

 Een stijlvolle inrichting en een ligging aan de poort van de Antwerpse 
haven kenmerken de Martinushoeve. In deze succesvolle familiezaak 
vertegenwoordigt Chris vandaag al de vijfde generatie. De Martinushoeve 
bestaat enerzijds uit verschillende feestzalen, en anderzijds uit het 
gastronomische restaurant 't Melkhuis. In de keuken werken ze uitsluitend 
met dagverse seizoensproducten. Naast een ruime à-la-cartekeuze, worden 
er ook steeds seizoensmenu's voorgesteld. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

OF

• een driegangen-
verrassingsdiner 
op zaterdag 

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

 

 Torsk in  Brecht
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 TORSK
 BRECHT

 In het gastronomische restaurant Torsk streeft de chef naar zuivere smaken 
en wendt daarvoor al zijn talent en vakmanschap aan. Het resultaat is een 
kaart met gerechten waarvan de combinaties tot de verbeelding spreken. 
De gerechten worden met oog voor detail op de borden gepresenteerd. Het 
gezellige interieur weerspiegelt de liefde voor de natuur. Er werd gewerkt met 
teakhout en graniet in combinatie met groene tinten. Torsk staat bekend om 
zijn bourgognewijnen. Sommelier Annick won dan ook de Prix Le Montrachet, 
een prijs die wordt uitgereikt aan de sommelier met de beste bourgognekennis 
en -wijnkaart. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
seizoensmenu

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

 

 Vin Perdu Bar Bistro in  Oud-Turnhout
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 VIN PERDU BAR BISTRO
 OUD-TURNHOUT

 Wat leden van Jeunes Restaurateurs d'Europe (JRE) gemeen hebben? Het 
zijn chefs met passie voor hun vak, innovatie en respect voor lokale tradities 
en producten. Dat Joeri Huybs van Vin Perdu lid is van JRE proef je bij 
iedere hap. Met innoverende kooktechnieken voegt hij een verrassende toets 
toe aan de klassieke basis. Terwijl Joeri en zijn collega's zich over de potten 
en pannen buigen, zorgen Griet en haar team voor een hartelijk ontvangst. 
Zoals de naam van het restaurant al doet vermoeden, hoort bij gastronomisch 
tafelen ook een goede wijn. Sommelier Jelle Jansen zorgt voor een wijnkaart 
met vijfhonderd Europese topwijnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• enkele amuses
• een driegangen-

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

 

 Bistro M in  Arendonk
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 BISTRO M
 ARENDONK

 Uitbater Maarten Bertels verwezenlijkte zijn droom toen Bistro M in augustus 
2015 het licht zag. Een historisch pand in hartje Arendonk werd onder handen 
genomen en straalt dankzij de combinatie van moderne en authentieke 
toetsen, een aangename en gezellige sfeer uit. Bij Bistro M kan je genieten 
van een Frans-Belgische keuken met culinaire invloeden van de meest verre 
uithoeken ter wereld. Bij mooi, droog weer kan je je voeten onder tafel 
schuiven op het rustgevende terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner 
volgens de keuze van 
de chef  

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

 

 Jardin Public in  Berchem
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 JARDIN PUBLIC
 BERCHEM

 Het gebouw waar Jardin Public in huist, werd opgetrokken in een 
neotraditionele stijl met Renaissance-kenmerken. Zijn voor de hand liggende 
naam heeft dit gezellige restaurant te danken aan het openbare parkje waarin 
het zich bevindt. Bij mooi weer kun je heerlijk genieten op het rustgevende 
terras. Smaakvol, verfijnd en dagvers zijn drie kernwoorden die de keuken 
van chef Ben Van den Wijngaert typeren. Op een bedje van hedendaagse 
creaties brengt hij je de klassiekers van weleer. Naast het populaire keuzemenu 
van de maand biedt Jardin Public ook lekkere snacks en seizoensgerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vijfgangen-
verrassingsdiner

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

 

 Boecherie in  Boechout
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 BOECHERIE
 BOECHOUT

 De naam Boecherie is zowel een knipoog naar 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 viergangen-
verrassingsdiner

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

 

 't Witte Goud in  Leest
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 'T WITTE GOUD
 LEEST

 In september 2009 zag Chef Bruno zijn grote droom in vervulling gaan. 
Restaurant 't Witte Goud was een feit. In een rustige en stijlvolle omgeving 
geniet je iedere maand van een wisselend seizoensmenu. Alle gebruikte 
ingrediënten zijn het lekkerste van wat de seizoenen te bieden hebben en 
steeds dagvers. Eind 2010 bekroonde Gault&Millau 't Witte Goud met een 
mooie score en nu is de gids nog steeds overtuigd van het kunnen van de 
chef. Je dineert er in een modern kader met veel glas en een mooi terras 
voor warme dagen.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een menu van de chef:
• een amuse
• drie gerechten
Exclusief dranken.
Opgelet: op vrijdag-
avond en zaterdag 
wordt de waarde van 
de bon (89,90 euro) 
in mindering gebracht 
en kan enkel het 
seizoensmenu gekozen 
worden.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



63

DEZE BONGO

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

 

 L'Olivier in  Sint-Katelijne-Waver
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 L'OLIVIER
 SINT-KATELIJNE-WAVER

 Restaurant L'Olivier vind je in Sint-Katelijne-Waver. Eigenaars Frédéric en 
Veerle baatten acht jaar lang een restaurant uit in Knokke-Heist, maar bleven 
dromen van een eigen gastronomisch restaurant dicht bij huis. L'Olivier is de 
verwezenlijking van die droom. Met de dagverse streek- en marktproducten 
worden seizoen na seizoen culinaire hoogstandjes tevoorschijn getoverd. De 
villa waarin het restaurant gevestigd is, heeft alles om haar gasten te bekoren: 
's winters neem je plaats in de prachtig verlichte wintertuin en in de zomer 
kun je op het zonneterras genieten van je diner. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

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

 

 à la carte in  Heist-op-den-Berg
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 À LA CARTE
 HEIST-OP-DEN-BERG

 Restaurant à la carte staat al sinds de opening in 2006 garant voor een 
culinaire belevenis. Na stages in diverse sterrenzaken en een derde plaats in 
de wedstrijd 'disciples d'auguste escoffier' stond chef-kok Job Docx zeven 
jaar aan de zijde van oprichter Jess Van Weert. Sinds november 2017 heeft 
Job de leiding van het restaurant overgenomen. Hij kookt klassiek, maar met 
een moderne toets en maakt daarbij graag gebruik van streekproducten. 
Sommelier Elise Boeckxstaens voorziet de culinaire creaties van aangepaste 
wijnen. In het stijlvolle interieur van de zaak of op het Toscaanse terras komen 
de gerechten van de chef helemaal tot hun recht. Onder het toeziend oog 
van maître Lode Michiels beleef je hier een onvergetelijke culinaire ervaring. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner 
tijdens de week 

OF

• een driegangenver-
rassingsdiner tijdens 
het weekend 

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

 

 Restaurant Marcel in  Antwerpen
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 RESTAURANT MARCEL
 ANTWERPEN

 Ken je dat heerlijke gevoel na een geslaagde avond bij vrienden? Zo'n avond 
die nog lang blijft nazinderen omdat alles tot in de puntjes klopte: de sfeer, het 
gezelschap, het eten, de wijn  Het doel van Restaurant Marcel is om je met 
datzelfde gevoel naar huis te laten gaan. Het restaurant vond onderdak in een 
voormalige zeemanskerk op het Eilandje in Antwerpen. In de keuken laten 
chef Dave De Croebele, die ervaring opdeed in verschillende gerenommeerde 
restaurants, en zijn team hun creativiteit de vrije loop. Dat resulteert in zowel 
Franse klassiekers als lichte eigentijdse gerechten. Eigenaar en wijnconsulent 
Serge Verboven is terecht trots op de uitgebalanceerde wijnkaart, die meer 
dan driehonderd referenties bevat.  

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een viergangen-
verrassingsdiner

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

 

 Bistro Olivia** in  Sint-Katelijne-Waver
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 BISTRO OLIVIA
 SINT-KATELIJNE-WAVER

 Bistro Olivia** is gevestigd in een oud gemeentehuis in Sint-Katelijne-Waver. 
Eleni en Kristof verwelkomen je met authentiek Italiaanse gerechten en 
mediterrane suggesties. Op het seizoensgebonden menu staan elke maand 
nieuwe suggesties en pizza's, naast vaste waarden als tapas en pastagerechten. 
De maaltijden worden bereid met streekgebonden, verse producten. Geniet 
op het terras van een heerlijke gin.

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een gastronomisch 
driegangenverras-
singsdiner

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

 

 Hotel Van Eyck in  Maaseik
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 HOTEL VAN EYCK
 MAASEIK

 Op de gezellige markt van Maaseik wacht je een aangename verrassing: 
het prachtige Hotel Van Eyck, een hotel met karakter dat pure klasse en 
elegantie uitstraalt. Dat geldt zeker ook voor de brasserie van Hotel Van 
Eyck. De menukaart staat boordevol seizoensgebonden gerechten en andere 
lekkernijen. Kom proeven van de lekkere oesters of verorber een heerlijke 
steak. Bij mooi weer kan je terecht op het terras met uitzicht op de grote 
markt. Wordt het iets frisser buiten? Geen nood, Hotel Van Eyck beschikt 
over een verwarmd terras. Blijf dus rustig zitten en geniet van dit heerlijk 
etentje! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een culinair 
 driegangendiner

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

 

 Fleurie in  Peer
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 FLEURIE
 PEER

 René en Francien de Jong nemen je in hun restaurant Fleurie mee op een 
culinaire wereldreis. Chef René creëert elke dag opnieuw gerechten op 
basis van de seizoenen en gebruikt daarvoor zowel buitenlandse ingrediënten 
als lokale producten: vis uit de Noordzee, pata negra uit Catalonië, ribeye 
uit Ierland, lamsvlees en asperges van om de hoek, kazen uit eigen streek  
Gastvrouw Francien is met plezier je gids op deze smakelijke ontdekkingsreis. 
Dankzij haar uitstekende bediening voel je je meteen op je gemak.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
menu van de chef:
• een amuse
• drie gerechten
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Au Nom de Dieu in  Lanklaar (Dilsen - Stokkem)
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 AU NOM DE DIEU
 L ANKL AAR (DILSEN - STOKKEM)

 Au Nom de Dieu is de naam van een hotel en restaurant in Dilsen-Stokkem, 
waar je naast heerlijk logeren in Limburg ook voortreffelijk kunt eten. Eigenaar 
Noël kreeg de liefde voor het koken van zijn moeder. Die liefde werd een 
passie die hij nu volledig tot uiting kan brengen in Au Nom de Dieu. Hij 
tovert met behulp van zijn souschef pure en eerlijke gerechten van bij ons 
op je bord. Zijn specialiteiten zijn zelfgemaakte pasta's, heerlijke ossenhaas 
met handgesneden friet en zelfgemaakte mayonaise en krokant gebakken 
sliptongetjes. Elke maand stelt hij een ander menu samen. De wijnkaart is 
verfijnd. Gastvrouw Christel ontvangt je met de lach en blijf je overnachten, 
dan is zij de geknipte persoon om je alles over de omgeving te vertellen.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
menu van de chef:
• een amuse
• drie gerechten
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 La Feuille d'Or in  Lanklaar
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 LA FEUILLE D'OR
 L ANKL AAR

 Het uit 1868 daterende kasteel Château de Litzberg werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog met de grond gelijkgemaakt. Vandaag is Hostellerie La 
Feuille d'Or een oase van rust met zes gastenkamers en een gastronomisch 
restaurant, waar je wordt ontvangen door Cindy Nijs en Jan Martens. Jan is 
een ervaren kok die de knepen van het vak leerde in verschillende Belgische 
sterrenrestaurants. Het Mechelbres, een zelf gekweekte kruising tussen de 
Mechelse koekoek en de poulet de Bresse, is de absolute specialiteit van 
het huis. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN

©
 S

te
fa

n H
oe

ve
n



71

DEZE BONGO

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

 

 Vous Lé Vous in  Hasselt
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 VOUS LÉ VOUS
 HASSELT

 Giovani en Annelies hebben een negentiende-eeuwse hoeve volledig 
omgetoverd tot een prachtig gastronomisch restaurant met hotelsuites aan de 
groene rand van Hasselt. Het resultaat is een warm, eigentijds interieur waar 
licht en design perfect met mekaar harmoniëren. Chef Giovani verdiende 
zijn sporen bij vermaarde restaurants als Het Scholteshof en Hof van Cleve. 
Tegenwoordig verwent hij zijn gasten met een heerlijke, lichte, innovatieve 
en seizoensgebonden keuken. Vous Lé Vous is naast een gastronomisch 
restaurant ook een Boutique Hotel met schitterende gastenkamers zodat 
je er een ontspannen culinair weekendje van kan maken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
menu van de chef:
• enkele amuses
• drie gerechten
• een nagerecht
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Taratata in  Hasselt
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 TARATATA
 HASSELT

 Bij Taratata klopt het plaatje helemaal. Je komt hier terecht in een warm 
en uniek kader waar je door gastvrouw Dominique wordt onthaald. Met 
haar enthousiaste en relaxte persoonlijkheid ontdooit ze zelfs de meest 
gespannen gasten. Haar man, chef-kok Christoph, is verantwoordelijk voor 
jouw culinaire beleving: een ervaring die je niet snel zal vergeten. De heerlijke 
seizoensgebonden gerechten zet hij steevast naar zijn ietwat eigenzinnige 
hand.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een amuse
• een driegangen-

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

 

 De KwiZien in  Hasselt
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 DE KWIZIEN
 HASSELT

 De KwiZien, gelegen aan het rustige Jeneverplein in Hasselt, is een 
culinair ontspanningsoord waar men het begrip 'totale gastronomie' dagelijks 
waarmaakt in een informele en ontspannen huiskamersfeer. Gastronomie 
staat hier voor verfijnd eten, mooie wijnen en puur genieten. Kortom: verwend 
worden. Nieuwe kooktechnieken, bijzondere smaakcombinaties, originele 
presentaties en diverse streekproducten zorgen voor verrassende resultaten, 
steeds bereid met kraakverse producten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.
Opgelet: op zaterdag is 
enkel het Kwizienmenu 
beschikbaar (vanaf vier 
gangen). De waarde van 
de Bongo (89,90 euro) 
wordt dan in mindering 
gebracht op de reke-
ning. Exclusief dranken. 
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Het Smaaksalon in  Hasselt
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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. 
Zowel in de brasserie als in het restaurant van deze zaak staan Hasseltse en 
Limburgse lekkernijen op de kaart. Elke week biedt het Smaaksalon een nieuw 
gastronomisch lunchmenu met streek- en seizoensgebonden ingrediënten. 
Natuurlijk worden hierbij topwijnen per glas geserveerd. Of misschien heb je 
liever een hartige jenever uit Hasselt, die bijzonder goed past bij de Hasseltse 
sabayon met perenjenever.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

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

 

 De Fakkels in  Sint-Truiden
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 DE FAKKELS
 SINT-TRUIDEN

 De Fakkels is een luxerestaurant met een geweldige sfeer. Het is een van de 
weinige plaatsen waar je nog van een aperitief of digestief kunt genieten in 
een apart salon. Gastvrouw Nicole zorgt voor de hartelijke inleiding van een 
gezellige middag of avond. In de keuken staat eigenaar en chef-kok Paul-Luc 
Meesen met zijn enthousiaste team. Zij bieden een lichte, inventieve Franse 
keuken op een creatieve wijze en werken met seizoensproducten waardoor 
de pure, authentieke smaken perfect uitkomen. 's Zomers kun je tafelen in 
de prachtige tuin.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gastronomisch 
driegangendiner 
van de chef

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

 

 Altermezzo in  Tongeren
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 ALTERMEZZO
 TONGEREN

 Altermezzo staat voor topgastronomie in een ongedwongen sfeer. Hier kookt 
de jonge, talentvolle en ambiteuze kok Jo Grootaers. Zijn keuken pleziert 
op alle vlakken. Hij brengt een creatieve en vooral pure keuken zonder de 
basis uit het oog te verliezen. Enkele klassiekers ontbreken niet, maar de 
essentie blijft steeds het product. De kaart wordt regelmatig aangepast 
aan het marktverse aanbod om je op maat te bedienen en omdat het juiste 
product in het juiste seizoen gewoon lekkerder is. Bij mooi weer worden het 
aperitief, je lunch of diner op het terras geserveerd. Opgelet: de toiletten 
bevinden zich op de eerste verdieping en zijn enkel bereikbaar via de trappen. 
Honden zijn niet toegelaten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner 

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

 

 Le Bouquet Garni in  Sint-Truiden
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 LE BOUQUET GARNI
 SINT-TRUIDEN

 In de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Sint-Truiden vind je Le 
Bouquet Garni. Chef Werner Peeters staat er aan het roer en serveert 
bistronomiegerechten: verfijnde gerechten, geserveerd in een ongedwongen 
sfeer en met een eerlijke prijs-kwaliteitsverhouding. Je hebt de keuze uit een 
bistro-, degustatie- of lunchmenu, of kies à la carte. Je kunt er vanop aan 
dat zowel de presentatie als de smaken piekfijn in orde zijn. Wie wil, kan zijn 
diner laten vergezellen door aangepaste wijnen. Het interieur van de zaak is 
warm en de bediening vriendelijk. Kortom, deze zaak heeft alle ingrediënten 
voor een perfect avondje uit. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Magnific in  Maasmechelen
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 MAGNIFIC
 MAASMECHELEN

 Magnific is een gloednieuw restaurant in Maasmechelen dat je een perfecte 
totaalbelevenis van design en gastronomie wil schenken. Dat merk je bij 
binnenkomst, je dineert hier in een bijzondere setting. Qua interieur werd 
er gekozen voor een gewaagd interieur met marmeren wanden, stenen 
vloeren, trendy kleuren en lichtspelingen. Op de kaart staan zowel klassiekers 
in een modern jasje als verfrissende gerechten en je ontdekt er Europese 
topingrediënten als ossenhaas, zeetong, ganzenlever en kreeft. Ook de 
wijnen, gins en cocktails werden met zorg geselecteerd en dragen bij tot 
een magnifieke ervaring.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gastronomisch 
driegangenverras-
singsdiner (keuze uit 
vlees, vis of vegeta-
risch)

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

 

 Kasteel Altembrouck by Saillant in  's Gravenvoeren
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 KASTEEL ALTEMBROUCK 
BY SAILLANT

 'S GRAVENVOEREN

 Verscholen tussen de bossen en heuvels van de prachtige Voerstreek ligt 
het idyllische Kasteel Altembrouck by Saillant. Je logeert in een van de 
32  bijzondere, ruime gastenkamers, die authentiek en landelijk zijn ingericht. 
Hier ervaar je de sfeer van het verleden, maar met alle comfort van nu. In je 
kamer geniet je bovendien van een adembenemend uitzicht op de bossen, 
vijvers en landerijen. Het hotel is de ideale uitvalsbasis voor lange wandelingen 
of sportieve fietstochen door de mooie natuur en de vele pittoreske dorpjes in 
de regio. 's Avonds zin iets lekkers? Zowel de brasserie als het gastronomische 
restaurant Fogo, allebei onderdeel van het hotel, staan bekend om hun 
uitmuntende keuken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een culinair 
 viergangendiner

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

 

 De Kapblok in  Dilbeek
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 DE KAPBLOK
 DILBEEK

 Voor Peter Leemans heeft de naam De Kapblok een nostalgische connotatie. 
Voor hij samen met zijn vrouw Katia in Dilbeek neerstreek, heeft Peter 
zijn sporen verdiend in het vermaarde Comme chez Soi. Wanneer hij het 
restaurant in 1996 verliet, kreeg hij als aandenken een oude kapblok mee 
van Pierre Wijnants. Peter beloofde dat hij zijn toekomstige restaurant tot 
De Kapblok zou dopen. En zo geschiedde. "Gastronomie voor iedereen" is 
Peters motto. De Kapblok is een gewaardeerde halte voor fijnproevers die 
een creatieve Frans-Belgische keuken boordevol kwaliteitsproducten weten 
te appreciëren.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een amuse
• een gastronomisch 

driegangendiner van 
de chef

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

 

 De Bibliotheek in  Vaalbeek
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 DE BIBLIOTHEEK
 VAALBEEK

 In een gerenoveerde herenhoeve in Vaalbeek proef je van een pittoreske 
groene omgeving, een recent gerestyled interieur en van culinaire geneugten 
bij restaurant De Bibliotheek. Chef Ben Vanderbiest bereidt een Frans-
Belgische keuken met hedendaagse, inventieve gerechten die gestoeld 
zijn op heerlijke klassiekers. De uitgebreide wijnkaart wordt gesierd door 
uiteenlopende voorstellen. Gastvrijheid en prijs-kwaliteit zijn twee van 
de belangrijkste pijlers. Ben en Isabelle zorgen ervoor dat het je aan niets 
ontbreekt en staan alvast klaar om je te mogen begroeten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

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

 

 Spaans Dak in  Oud-Heverlee
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 SPAANS DAK
 OUD-HEVERLEE

 Het gastronomische restaurant Spaans Dak is ondergebracht in een pand 
dat historiek ademt. Zo behoorde het huis nog toe aan Karel V, de koning van 
Spanje waaraan het restaurant zijn naam te danken heeft. Net zoals de mooie 
omgeving, zijn ook de gerechten een indrukwekkend schouwspel. Kleine 
kunstwerkjes zijn het, gebaseerd op de Franse keuken waar een vernieuwende 
wind doorheen waait. Wat meteen duidelijk wordt is de passie van de chef 
voor originele kwaliteitsingrediënten en een gedetailleerde afwerking. Om 
elk gerecht op een creatieve manier te presenteren, wordt niets aan het 
toeval overgelaten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gastronomisch 
driegangendiner

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

 

 Kasteel Diependael in  Elewijt
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 KASTEEL DIEPENDAEL
 ELEWIJT

 Kasteel Diependael in het Brabantse Elewijt is een eigentijds restaurant, dat 
iedereen een culinaire belevenis aanbiedt. In het restaurant scheppen blank 
gepatineerde eikenhouten vloeren, vitrines met glaswerk, grote kunstwerken 
en twee Victoriaanse serres de juiste sfeer om stijlvol en gezellig te genieten 
van de kunstwerkjes die uit de keuken komen. Als gast geniet je hier steeds 
van een maaltijd die bereid is met passie en met eerbied voor het product.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassings-
driegangendiner

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

 

 Restaurant Rijckendael in  Strombeek-Bever
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 RESTAURANT RIJCKENDAEL
 STROMBEEK-BEVER

 In het centrum van Strombeek-Bever tref je achter de prachtige gevel 
van een historisch gebouw Restaurant Rijckendael. De inrichting houdt de 
rustieke stijl van het pand in eren en baadt in de charme van weleer. Je kunt 
ook plaatsnemen in de lichte serre of bij mooi weer op het gezellige terras. 
Dankzij de attente en vakkundige bediening word je hier een hele avond lang 
in de watten gelegd. Uit de keuken komen gastronomische verwennerijen 
die telkens op het ritme van de seizoenen bereid worden. Hierdoor kun je 
ook elke maand weer genieten van de nieuwe creaties van de chef. De Frans-
Belgische keuken van Restaurant Rijckendael zal je vast en zeker bekoren! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Brasserie Don Jon in  Diegem
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 BRASSERIE DON JON
 DIEGEM

 In Diegem, aan de rand van Brussel, vind je ietwat verscholen de prachtige 
Don Jon Brasserie. Het prachtige historische pand werd grondig gerenoveerd 
en straalt nu als nooit tevoren. Neem plaats aan een van de tafels in de serre of 
bij warm en zonnig weer op het gezellige terras dat aan de oevers van een vijver 
ligt. Op het menu staan gastronomische gerechten en vernieuwende versies 
van bekende klassiekers die je smaakpapillen vast weten te verwennen. Voor 
de vleesliefhebbers zijn er de specialiteiten uit de Josper-houtskooloven die je 
zeker niet onberoerd zullen laten. Wil je na je diner graag blijven overnachten? 
Dan kun je een nacht in de bijhorende B&B bijboeken om zo nog na te 
genieten in het exclusieve historische kader van Don Jon.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gastronomisch 
driegangenverras-
singsdiner

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

 

 La Manufacture in  Brussel
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 LA MANUFACTURE
 BRUSSEL

 Met een bonte mix van hout, rood graniet en bakstenen muren heeft 
restaurant La Manufacture een bijzonder stijlvolle uitstraling. De keuken volgt 
het ritme en de dynamiek van de seizoenen. Klassieke Europese gerechten 
krijgen versterking uit het oosten. Ook de wijnkaart heeft een exotisch 
tintje. Naast klassieke cru's uit Frankrijk, zijn ook de betere wereldwijnen 
vertegenwoordigd. In de zomer kun je plaatsnemen op het met bamboe 
beplante terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

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

 

 Yen in  Brussel
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 YEN
 BRUSSEL

 In Yen word je met de glimlach naar je tafel geleid. Chef van dienst is Nguyen 
Thi Thu Hong. Zij leerde het vak in de beste hotelkeukens van Saigon en tovert 
een verfijnd smaakpalet uit de Vietnamese keuken op je bord. De gerechten 
op de kaart spreken tot de verbeelding met benamingen als 'rundvlees van 
het heilige vuur', 'het geschenk van de mandarijn' of 'de diamant van Saigon'. 
De ingrediënten worden stuk voor stuk verwerkt tot pure, eerlijke gerechten. 
Degusteer hierbij een lekker glaasje wijn en je weet terug wat 'genieten' 
betekent.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een amuse
• een driegangenmenu 

van de chef
Exclusief dranken.

 BR
U

SSEL



88

DEZE BONGO

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

 

 Cospaia in  Brussel
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 COSPAIA
 BRUSSEL

 Dineren bij Cospaia is een echte belevenis. Trendy, mysterieus en eigenzinnig 
zijn de woorden die dit restaurant met internationale allure het best typeren. 
Het is ondergebracht in een prachtig gebouw, met een terras met uitzicht 
op de platanen van de Guldenvlieslaan. Om te zien dat hier een bijzonder 
gepassioneerd designer aan het werk was, hoef je geen kennersoog te hebben. 
De basis van de gerechten komt uit de Franse keuken, maar krijgt steevast 
een internationaal tintje. Ook voor een exotische cocktail ben je aan het 
juiste adres, want vanaf 18 uur opent de trendy cocktailbar. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een driegangendiner:
• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een nagerecht
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Brasserie Leopold in  Brussel
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 BRASSERIE LEOPOLD
 BRUSSEL

 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 
typisch 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 driegangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.  BR
U

SSEL

©
 L

en
ne

rt
 D

ep
re

tt
er

e



90

DEZE BONGO

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

 

 Restaurant Alexandre in  Brussel
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 RESTAURANT ALEXANDRE
 BRUSSEL

 Voor verfijnde gastronomie in het hartje van Brussel moet je bij Restaurant 
Alexandre zijn. Anca Petrescu, gekend om haar oog voor talent en 
uitzonderlijke producten, en haar creatieve team heten je van harte welkom 
voor een onvergetelijke avond. De wijnen worden met zorg geselecteerd en 
aangepast aan wat je hier geserveerd krijgt. Het gezellige restaurant staat 
bekend om een dagelijks veranderend menu, maar ook om de kwaliteit van 
de dienstverlening. Laat je verbazen door een verrassend samenspel van 
kleuren, geuren en smaken dat hier voor jou uit de keuken komt en geniet 
van een heerlijk culinaire avond in de hoofdstad.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Ventre Saint Gris in  Ukkel
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 VENTRE SAINT GRIS
 UKKEL

 In Ventre Saint Gris worden de klanten hartelijk ontvangen door Mike of 
Fabian. Oprechte vriendschap, intimiteit en een passie voor gastronomie 
typeren de sfeer in dit restaurant. Ook aan eerlijkheid in de zuiverste zin van 
het woord wordt hier veel belang gehecht. De producten volgen de seizoenen 
en worden met zorg en passie aangepakt. Ventre Saint Gris staat voor een 
solide traditie die in de loop van de jaren is opgebouwd. Kortom, je kunt niet 
anders dan je er helemaal op je gemak voelen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een amuse
• een driegangen-

verrassingsdiner
Exclusief dranken.

 BR
U

SSEL



92

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Chalet de la Pede in  Anderlecht
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 CHALET DE LA PEDE
 ANDERLECHT

 In Anderlecht, aan de andere kant van de drukke Brusselse ring, kom je in 
de groene vallei van de Pede terecht, een beschermd natuurgebied. Tussen 
de akkers en open velden met rijen knotwilgen ligt restaurant Chalet de la 
Pede, aan de rand van een meer. Bij de inrichting van Chalet de la Pede werd 
aan deze mooie omgeving gedacht. Het restaurant met ruime veranda heeft 
grote ramen die uitkijken op het meer. Van aan je tafel kijk je door een raam 
binnen in de keuken, waar de chef zich inzet om geraffineerde klassiekers 
uit de Franse gastronomie te bereiden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vijfgangen-
verrassingsdiner

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

 

 Shahrazad Restaurant Café Lounge in  Sint-Gillis
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 SHAHRAZAD RESTAURANT 
CAFÉ LOUNGE

 SINT-GILLIS

 In Shahrazad Restaurant in Sint-Gillis Brussel voegt de kok een vleugje 
verbeelding aan zijn gerechten toe. De Iraakse keuken verkent de schatten 
van het verleden en mengt die vrolijk met het heden. Het resultaat is 
een culinaire traditie die meer dan zesduizend jaar terug in de tijd gaat en 
waarin Soemerische, Akkadische, Babylonische en Assyrische invloeden 
samenkomen. Bij Shahrazad proef je van Iraakse gerechten, bereid met verse 
ingrediënten volgens beproefde familierecepten. Vergeet na de maaltijd zeker 
niet een kopje van de geweldige Iraakse thee te proberen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een koude starter
• een warme starter
• een hoofdgerecht 

(behalve grillade)
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Chez Maëlys in  Brussel
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 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 Chez Maëlys tot een prikkelende 
belevenis die je niet gauw zal vergeten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht van het 
huis

• een traditionele Thaise soep 
met citroengras en gamba's

• een gegrilde Wagyu bief-
stuk met typische Thaise 
saus

• 1kg gegrilde côte à l'os van 
Rubia die zes weken gerijpt 
heeft, met een biosalade, 
gegrilde groenten en aard-
appelen uit de oven met 
boter en wasabi van de chef

Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Notos in  Brussel
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 NOTOS
 BRUSSEL

 Notos is Grieks voor 'zuidenwind' en zo weet je meteen welke keuken er in dit 
restaurant geserveerd wordt. Verwacht je echter niet aan toeristische clichés 
op je bord, Notos werd niet voor niets verkozen tot beste Griekse restaurant 
buiten Griekenland. Chef-kok en eigenaar Constantin Erinkoglou brengt 
eigentijdse versies van pure, moderne Griekse gerechten, met mediterrane, 
oosterse en Balkaninvloeden. Zijn inspiratie haalt hij tijdens zijn reizen die hem 
naar alle uithoeken van Griekenland brengen. Notos vind je in de levendige 
Brusselse buurt tussen de Louizalaan en het charmante Kasteleinsplein. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een gastronomisch 
driegangendiner

Exclusief dranken.  BR
U

SSEL



96

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Lou Fèrri in  Ukkel
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 LOU FÈRRI
 UKKEL

 Lou Fèrri is in de eerste plaats een mooi liefdesverhaal tussen een 
gepassioneerde 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:
• een assortiment 

hapjes
• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een kaasbordje
• een nagerecht
Exclusief dranken.
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 Tangla Hotel Brussels in  Sint-Lambrechts-Woluwe 
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 TANGLA HOTEL BRUSSELS
 SINT-L AMBRECHTS-WOLUWE 

 Het Tangla Hotel Brussels is een oriëntaals geïnspireerd hotel waar je niet 
enkel heerlijk kunt overnacht maar ook excellent kunt dineren. Het hotel 
heeft twee restaurants waar je in een uniek decor kunt proeven van de 
Chinese keuken. In Le Cinq kies je uit het euro-aziatische buffet dat enkel 
bestaat uit de beste producten en ingrediënten. Je zit hier ook goed voor een 
royaal ontbijt of een heerlijke thee met een selectie van gebakjes. 's Avonds 
kun je de kookkunsten van de chefs bewonderen die zich uitleven op de 
teppanyaki-platen. Tang Dynasty serveert Chinese gerechten gemaakt van 
lokale producten in combinatie met specialiteiten geïmporteerd uit China. 
Hier geniet je zowel met je smaakpapillen als met je ogen dankzij het elegante 
interieur dat doet denken aan de traditionele Chinese huiskamer.

 VOOR 2 PERSONEN:

• het Cherry 
 Blossom-menu 
(9 gangen)

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

 

 À la Grâce de Dieu in  Anderlecht
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 À LA GRÂCE DE DIEU
 ANDERLECHT

 Vlak bij het Astridpark in Anderlecht ligt het restaurant À la Grâce de Dieu. 
Wie houdt van de Franse klassieke keuken is hier aan het juiste adres. Op 
de vaste kaart staan traditionele gerechten zoals geitenkaas met honing en 
noten als voorgerecht, entrecote of kabeljauwrug met verse groentjes als 
hoofdgerecht en om af te ronden kun je gaan voor een kaasplankje of een 
smeuïge chocolade moelleux. Om je heerlijke maaltijd te vergezellen maak 
je een keuze uit het grote aanbod op de drankkaart. Het gezellige en kleine 
interieur van À la Grâce de Dieu is de perfecte setting voor een intiem diner. 
Bij mooi weer kun je plaatsnemen op het terras dat rondom het restaurant 
ligt en omringd wordt door groen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangenmenu 
(exclusief dranken) 
(telkens drie keuze-
mogelijkheden per 
gang)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 La Verveine in  Elsene
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 LA VERVEINE
 ELSENE

 In de Brusselse gemeente Elsene tref je bij La Verveine het beste van twee 
werelden. Op de kaart staan heerlijke fusion-gerechten met het beste van de 
Marokkaanse keuken en de gastronomische toppers uit de Franse keuken. Zo 
kun je hier zowel van smaakvolle pastilla's en tajines smullen, als van een stukje 
perfect gebakken zalm of lamsvlees. Ook op het gebied van desserts word je 
hier helemaal in de watten gelegd met een parfait of verse sorbet en – hoe 
kan het anders – de befaamde Marokkaanse gebakjes. Alle gerechten die uit 
de keuken komen zijn van A tot Z huisgemaakt, met dagverse ingrediënten. 
Bij mooi weer kun je op het terras in de achtertuin aan een van de tafeltjes 
aanschuiven voor een zomers etentje .

 VOOR 2 PERSONEN:

• een menu Verveine
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Domu Mia in  Ukkel
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 DOMU MIA
 UKKEL

 Domu Mia is een gezellig adresje in het hartje van Ukkel. Dit Italiaanse 
restaurant serveert verse, huisgemaakte pasta samen met een verscheidenheid 
aan authentieke gerechten. Hiervoor worden typisch Italiaanse ingrediënten 
gebruikt, die speciaal uit het thuisland van de eigenaars worden ingevoerd. 
Omdat er met seizoensgebonden producten gewerkt wordt, verandert het 
menu elke 15 dagen. Bovendien is er ook een ruime keuze aan vegetarische 
gerechten. Domu Mia, wat 'mijn thuis' betekent in het Sardijns, is met zijn 
warme interieur een echte aanrader. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief drank.
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 Chambon Gourmet Bar in  Brussel
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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 
geheimtip voor levensgenieters: Chambon Gourmet Bar. Stap binnen in deze 
sfeervolle zaak en laat je verleiden door het elegante, in donkere aardse tinten 
gehouden 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. Laat je verleiden door deze unieke plek in onze hoofdstad!

 VOOR 2 PERSONEN:

• een lunchformule
• een nagerecht
• een cocktail of aperitief
• een koffie
• een fles wijn (rood of wit) 

om te delen
OF

• twee gerechtjes naar 
keuze

• een nagerecht
• een cocktail of aperitief
• een fles wijn (rood of wit) 

om te delen
Exclusief andere dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Martin's Brussels EU in  Brussel
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 MARTIN'S BRUSSELS EU
 BRUSSEL

 Een weekendje Brussel met een luxueboetiekhotel als uitvalsbasis? Daarvoor 
moet je in het hart van de Europese wijk zijn bij Martin's Brussels EU. Hier 
staat alles in het teken van comfort en luxe. De onlangs gerenoveerde kamers 
zijn omgetoverd tot strakke hedendaagse designkamers. Vanuit de lobby 
word je door zwart-witfoto's van Audrey Hepburn, Paul Newman en andere 
filmiconen naar de loungebar en het restaurant (geopend op zaterdagavond) 
geleid. Hier, in Icones, geniet je van een drankje of een maaltijd bij zachte 
loungemuziek. Bij goed weer kun je zelfs buiten in de gezellige binnentuin 
ontbijten, lunchen en dineren. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een driegangendiner 
(keuze van de chef) 

Exclusief dranken. BR
U

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

 

 La Villa du Hautsart in  Mélin
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 LA VILLA DU HAUTSART
 MÉLIN

 Olivier Wilbers verwelkomt je voor een moment van pure gastronomie in 
het charmante dorpje Mélin. Zijn restaurant is gevestigd in een prachtige 
villa te midden van een groene omgeving, een geweldige plek voor wie op 
zoek is naar rust. De typische inrichting van de eetzaal, met oude stenen van 
Gobertange en houtwerk, geeft het geheel een nog authentiekere toets. 
In de zomer kun je plaatsnemen op het terras en genieten van het uitzicht 
over de velden en al dat groen rondom je. De kaart, die volgens het seizoen 
is samengesteld, bevat originele menu's die blijk geven van creativiteit in de 
keuken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gastronomisch 
viergangenmenu 
''Ballade des Saveurs''

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

 

 M in  Terhulpen
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 M
 TERHULPEN

 Bij M kun je komen proeven van heerlijke, lichte gerechten. De keuken van 
chef-kok Alain Morillon is creatief, gezond en gevarieerd. De chef besteedt 
veel aandacht aan het uitkiezen van verse kwaliteitsproducten en werkt vooral 
met biologische en streekproducten. Hij houdt ervan om de ingrediënten zo 
puur mogelijk te serveren zodat de smaak en de structuur helemaal tot hun 
recht komen. De kaart wisselt regelmatig, op het ritme van de seizoenen, 
zodat je steeds iets anders kunt proberen en opnieuw verrast wordt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

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

 

 Via Novi in  Chaumont-Gistoux
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 VIA NOVI
 CHAUMONT-GISTOUX

 Olivier Broucke en zijn vrouw Adriana Ciciriello werden verliefd op de 
Italiaanse keuken. Die passie willen zij doorgeven in hun eigen restaurant. 
Via Novi is een nieuw Italiaans conceptrestaurant in Chaumont-Gistoux. Hier 
proef je van de authentieke Italiaanse keuken gebracht op een hedendaagse 
wijze. Via Novi kiest resoluut voor de beste producten uit Italië. De meest 
smaakvolle charcuterie, mooie kazen en verfijnde Italiaanse wijnen mag je 
hier al zeker verwachten. Het restaurant werd stijlvol ingericht en dat doet 
de keuken alle eer aan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsmenu

• een koffie met 
 versnaperingen

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

 

 Une Autre Histoire in  Walhain-Perbais
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 UNE AUTRE HISTOIRE
 WALHAIN-PERBAIS

 Te midden van de velden van Walhain, tussen Louvain-la-Neuve en Gembloux, 
ligt het restaurant Une Autre Histoire. Je wordt door Benoît en zijn vrouw 
Geneviève verwelkomd in een eigentijds interieur, waar licht en ruimte een 
grote rol spelen. Op de menukaart van Une Autre Histoire zet de klassieke 
Franse keuken de toon, maar ze wordt aangevuld met verrassende, creatieve 
accenten. Chef Benoît gaat steeds op zoek naar de perfecte combinatie 
van innovatie en traditie. Variatie, kwaliteit en het gebruik van verse 
seizoensproducten vormen daarbij steeds de basis.

 VOOR 2 PERSONEN:

• de waarde van de bon 
wordt in mindering ge-
bracht bij bestelling van 
een viergangen menu 
'Plaisir Gourmands'
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 La Table d'Alexandre in  Nijvel

88 

 LA TABLE D'ALEXANDRE
 NIJVEL

 Na jarenlang ervaring op te doen in gastronomische restaurants besloot chef 
Stéphane Babikow een eigen zaak te openen. Samen met Isabelle runt hij 
een traiteur-restaurant in Nijvel. Bij La Table d'Alexandre willen ze in een 
eenvoudig maar gezellig kader een plek creëren waar smaak centraal staat. 
In het restaurant proef je van verrassende en seizoensgebonden gerechten, 
waarin telkens unieke smaakcombinaties de hoofdrol spelen. Dankzij de 
aangrenzende kaaswinkel Le Petit Chalet kun je ervan op aan dat enkel kazen 
van topkwaliteit tot in de keuken van het restaurant geraken. Iedereen die 
houdt van een creatieve, gastronomische keuken stapt hier gegarandeerd 
zeer tevreden buiten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht 
van de dag

• een hoofderecht 
van de dag

• een nagerecht van 
de dag

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

 

 Il Doge in  Louvain-la-Neuve
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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 verschillende 
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 89,90 euro om 
te delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Butcher in  Louvain-la-Neuve
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 BUTCHER
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Butcher in Louvain-la-Neuve is waarlijk een unieke zaak. Hier combineert 
men een beenhouwerij, een traiteur, een wijnbar, een broodjeszaak en een 
uitstekend restaurant tot een harmonieus geheel. Het interieur is strak en 
modern en sluit naadloos aan bij deze vooruitstrevende zaak. Hier vind je 
enkel het beste vlees uit binnen- en buitenland. Op de kaart zwaaien dan 
ook de meesterlijk bereide vleesgerechten de scepter, al zijn er ook enkele 
vis- en vegetarische gerechten te vinden. Of je hier nu komt voor een snelle 
lunch of een uitgebreid diner, het is hier op elk moment van de dag smullen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 89,90 euro om 
te delen

Exclusief dranken.
Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.  W
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Martin's Louvain-la-Neuve in  Louvain-la-Neuve
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 MARTIN'S LOUVAIN-LA-NEUVE
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Wie op een culinaire ontdekkingsreis wil, zit goed bij B' Comme, Martin's 
Agora. Neem plaats in het design interieur of op het terras en geniet van 
Belgische specialiteiten met een creatieve toets. Aangrenzend vind je wijnbar 
Di'Vino, waar je voor of na je diner kan genieten van een aperitiefje. De 
gezonde gerechten van Martin's worden 100% zelf bereid en bestaan uit 
artisanale, biologische producten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner 
(keuze van de chef)

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

 

 L'Arche de Noé in  Doornik
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 L'ARCHE DE NOÉ
 DOORNIK

 Vlak bij de Schelde, op wandelafstand van de Grote Markt van het mooie 
Doornik stap je binnen in het warme interieur van l'Arche de Noé. De 
inventieve en geraffineerde gerechten die je hier voorgeschoteld krijgt, zijn 
een feest voor de smaakpapillen. De kaart volgt het ritme van de seizoenen en 
elke week zijn er nieuwe suggesties die je doen watertanden. In de open keuken 
worden zowel klassiekers als foie gras als bijzondere exotische gerechten zoals 
kangoeroe bereid. Dankzij de gezellige en zorgeloze sfeer die zo kenmerkend 
is voor l'Arche de Noé geniet je gegarandeerd vanaf het moment dat je 
binnenstapt tot je het pand weer verlaat. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Aux 9 Tilleuls in  Silly
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 AUX 9 TILLEULS
 SILLY

 Silly is een klein dorpje dat ten zuidwesten van Brussel ligt. Een toevluchtsoord 
om de drukte even in te ruilen voor rust, kalmte en groen. Aan het dorpsplein 
vind je het gastronomische restaurant Aux 9 Tilleuls. Het gezellige interieur 
stelt je moeiteloos op je gemak, of je nu komt voor een zakendiner, een 
gezellige avond of een romantische tête-à-tête. De kaart is evenwichtig en 
bevat de beste gerechten die de Franse keuken te bieden heeft. Je mag er 
zeker van zijn dat de ingrediënten op je bord dezelfde ochtend nog op de 
markt of bij een plaatselijke producent lagen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

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

 

 Maxens in  Bergen
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 MAXENS
 BERGEN

 Restaurant Maxens ligt in het hart van Saint-Symphorien, een deelgemeente 
van de Waalse stad Bergen. Je wordt verwelkomd in een vredig en gezellig 
kader, dat onlangs gerenoveerd werd. Chef Stéphane Grulois stelt alles in 
het werk om al je zintuigen aan te spreken. Dat is ook Gault&Millau niet 
ontgaan: ''In een verzorgd, aangenaam kader serveert de chef een eigentijdse 
creatieve keuken. Alles is sober en helemaal zoals het hoort, van de tomaat 
met mozzarella en originele courgettebavarois met parmezaan, tot de pollak 
met soja. De wijnkelder is gevarieerd en overwegend Frans."

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
diner van de chef:
• een amuse
• drie gerechten
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 La Crèmerie in  Bergen
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 LA CRÈMERIE
 BERGEN

 In restaurant La Crèmerie dineer je in een authentieke en bijzonder huiselijke 
omgeving. Dankzij de informele en warme sfeer voel je je ongetwijfeld meteen 
op je gemak. Je bent hier aan het juiste adres voor zowel heerlijke visgerechten 
als een sappig stuk vlees. Het keukenteam tovert telkens weer verfrissende 
culinaire pareltjes op je bord. Welk gerecht je ook kiest, je vindt zeker een 
passende wijn op de uitgebreide wijnkaart. Als de zon van de partij is, is het 
bovendien aangenaam tafelen op het terras. Hier kom je zeker nog eens 
terug, dat staat vast. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een amuse
• een driegangendiner 

van de chef
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Lettres Gourmandes in  Montignies-Saint-Christophe
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 LETTRES GOURMANDES
 MONTIGNIES-SAINT-CHRISTOPHE

 Na zijn strepen te hebben verdiend in enkele prestigieuze restaurants, 
besliste Christophe Lambert dat het tijd was om op eigen benen te staan en 
opende zijn eigen Lettres Gourmandes. In een intussen volledig vernieuwd 
en modern interieur met zachte oranje accenten kunnen klanten hem in de 
open keuken aan het werk zien. De keuken van Christophe is gestoeld op 
de klassieke Franse keuken. Met zijn kookkunsten veroverde hij in 2018 een 
Bib Gourmand in de Michelin-gids. Op mooie dagen is het prachtige terras 
met uitzicht op het groen een absolute meerwaarde.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

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

 

 Le Nuits-Saint-Georges in  Gerpinnes
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 LE NUITS-SAINT-GEORGES
 GERPINNES

 Le Nuits-Saint-Georges is ondergebracht in een traditionele villa in een 
groene omgeving. Hier serveren mijnheer en mevrouw Delatte verfijnde 
gastronomische gerechten met vaak een regionale toets. In de keuken staat 
mijnheer Delatte achter pot en pan. Hij brengt innovatieve gerechten, 
waarbij vooral zijn talent voor het maken van overheerlijke sauzen opvalt. 
Tijdens het wildseizoen kun je hier uitstekende wildbereidingen proeven. 
Mevrouw Delatte staat in de zaal en zorgt voor een warme ontvangst. Haar 
eeuwige glimlach doet de creaties van haar man nog meer sprankelen. In de 
wijnkelder liggen heel wat mooie flessen te wachten. Tijdens de zomer geniet 
je op een rustiek terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 À la mémoire de... in  Pâturages
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 À LA MÉMOIRE DE...
 PÂTURAGES

 Restaurant À la mémoire de  neemt je mee op een culinaire reis doorheen 
het beste van wat de Belgisch-Franse keuken te bieden heeft. De kaart 
verandert voortdurend op het ritme van de seizoenen. Alle gerechten worden 
vers à la minute bereid. Hoewel de keuze op de kaart beperkt is, staat er 
toch steeds voor ieder wat wils op. De warme en hartelijke bediening zorgt 
dat je je onmiddellijk thuis voelt. Het intieme restaurant ademt dankzij de 
kleinschaligheid een unieke huiselijke sfeer. Zo ben je zeker van een tot in 
de puntjes verzorgd culinair uitje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner 

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

 

 Au Verre y Table in  Montignies-sur-Sambre

99 

 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 Sambres, vlakbij 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 glaasje cava 
• een viergangendiner
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel les 3 Clés-restaurant le Moulin de l'Escaille in  Gembloers

100 

 HOTEL LES 3 CLÉS-RESTAURANT 
LE MOULIN DE L'ESCAILLE

 GEMBLOERS

 Gembloux ontdekken kan vlot vanuit hotel Les 3 Clés, dat met Le Moulin 
de L'Escaille over een uitstekend restaurant beschikt. 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 chef 
de cuisine, Jérémy Rigaux, verwent zijn gasten met een gastronomische 
menukaart die nauwkeurig is samengesteld op basis van het beste wat de 
lokale markten en producenten te bieden hebben.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassings-
driegangendiner

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

 

 Le Castel in  Fosses-la-Ville
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 LE CASTEL
 FOSSES-L A-VILLE

 Le Castel ligt aan het marktplein in het hart van het plaatsje Fosses-la-Ville 
en is ondergebracht in een voormalige advocatenwoning uit 1870. Het 
motto van Le Castel is: 'Waar eten een plezier wordt'. Naast een hartelijke 
ontvangst staat dit restaurant ook bekend voor de bereiding van overheerlijke 
gastronomische streekgerechten. Strokleurige muren, zetels in mosterdtinten 
en verweerd parket vormen het decor voor de bar en het restaurant. Bij mooi 
weer wordt het diner op het houten terras geserveerd. Achter het charmante 
huis bevindt zich een mooie tuin met buxussen, bomen en bloemen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

Een viergangen-
verrassingsdiner:
• een amuse
• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een nagerecht
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 La Cuisine d'un Gourmand in  Profondeville

102 

 LA CUISINE D'UN GOURMAND
 PROFONDEVILLE

 Wie een mondje Frans spreekt weet dat een lekkerbek in de taal van Molière 
een 'gourmand' is. John heeft dus niet lang moeten nadenken over een naam 
voor zijn restaurant. Het werd La Cuisine d'un Gourmand, en laat deze naam 
maar een voorbode zijn van een waar festijn. Nerdjivane, de echtgenote van 
John zorgt voor de vriendelijke bediening. Het interieur van La Cuisine d'un 
Gourmand is klassiek met hier en daar enkele moderne toetsen. Je kunt er 
plaatsnemen in de zaal, in de veranda of, bij mooi weer, op het terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassings-
driegangenmenu

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

 

 La Fermette in  Falaën
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 LA FERMETTE
 FAL AËN

 Aan een landelijke weg in Falaën, een dorpje in de Condroz dat zo uit een 
schilderij lijkt weggeplukt, ligt La Fermette. La Fermette is ondergebracht 
in een oude hoeve. In de wintermaanden is het knus bij de open haard, in de 
zomer smul je buiten op het prachtige terras ook met je ogen van het weidse 
uitzicht. De chef maakt met liefde en vakmanschap bereidingen uit Franse 
en Belgische kookboeken waar eigen accenten aan toegevoegd worden. 
In de open haard worden voor de liefhebbers onder andere entrecote en 
kreeft gegrild. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

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

 

 Chez Mathilde in  Rochefort
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 CHEZ MATHILDE
 ROCHEFORT

 In het hartje van de Ardennen ligt restaurant Chez Mathilde. Lang geleden 
woonde hier een oude dame, genaamd Mathilde. Dit gebouw uit 1836 is 
nu onderdeel van Hostellerie du Ry d'Ave, een pittoresk hotelletje met 
restaurant. Je bent hier in het midden van een groot jachtgebied, en dat zie je 
tijdens het wildseizoen op de kaart. Je vindt er een evenwichtige streekkeuken 
terug, gaande van gastronomische menu's tot traditionele brasseriegerechten. 
Een mooi bewijs van de versheid van de producten die hier gebruikt worden, 
is de forel uit de eigen vijver.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangendiner 
van de chef

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

 

 Le Moulin Simonis in  Laforêt
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 LE MOULIN SIMONIS
 L AFORÊT

 Laforêt is een prachtig dorpje in de provincie Namen, op de linkeroever van 
de Semois. Naast natuur is de gastronomie een belangrijke aantrekkingsfactor 
voor de streek. In de keuken van Le Moulin Simonis zwaait Thierry de pollepel. 
Hij geeft de voorkeur aan eenvoud, met name een traditionele keuken die 
de smaak van de ingrediënten respecteert. Met zijn kennis van zaken kan 
Thierry zich deze eenvoud probleemloos veroorloven, want de gerechten zijn 
perfect klaargemaakt en dat met de beste streekproducten van het seizoen. 
Bij dit alles hoort uiteraard een goede fles wijn uit de rijkelijk gevulde kelder.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsmenu

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

 

 Hostellerie Le Fief de Liboichant in  Alle-sur-Semois
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 HOSTELLERIE LE FIEF 
DE LIBOICHANT

 ALLE-SUR-SEMOIS

 Bij Hostellerie Le Fief de Liboichant, gelegen aan de oevers van de Semois, 
zit je helemaal goed om je te laten verwennen met een tongstrelend diner, 
speciaal samengesteld voor Bongo. In zijn keuken combineert chef Yannick 
Dauby passie en vakkennis tot een verrukkelijk geheel. Daarvoor volgt hij 
de seizoenen en vist hij in de vijver van de klassieke Franse keuken, die een 
persoonlijke toets krijgt. Een prima fles wijn uit de wijnkelder maakt het 
genot compleet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vijfgangendiner
• een koffie
Exclusief andere 
dranken.
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 Restaurant Dynasty in  Gembloux

107 

 RESTAURANT DYNASTY
 GEMBLOUX

 Welkom bij Dynasty! Net als de naam van dit restaurant stralen ook 
de gerechten hier een koninklijke allure uit. Met specialiteiten uit de 
verschillende regio's van China brengt Dynasty ode aan de Chinese 
gastronomie. Het restaurant doet dat echter niet zonder een Frans accent 
toe te voegen. Dat leidt tot heerlijke gerechten met oog voor kwaliteit, 
versheid en een uitgebalanceerd smaakpalet. De ontvangst is hier warm en 
het decor aangenaam modern: de ideale afsluiter van een dagje wandelen in 
de streek rond Gembloux. Bij mooi weer kun je op het gezellige terras nog 
lang nagenieten van de zon en de buitenlucht. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangenmenu 
van de chef (met 
seizoensproducten)

Exclusief dranken.
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 abCd in  Beauraing
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 ABCD
 BEAURAING

 In het hart van Beauraing, een populair bedevaartsoord in Namen, vind je 
restaurant abCd. Charlotte Pypops en Borg Da Silva ontvangen je hartelijk in 
hun gloednieuwe restaurant en dat is nog maar de start van een voortreffelijke 
avond. Je dineert in een strak en licht interieur, waar de kleuren zwart, 
lichtgrijs en rood de boventoon voeren. Op de steeds wisselende menukaart 
staan verfijnde Franse klassiekers, die met veel oog voor detail worden 
gepresenteerd en uitsluitend met verse producten worden gemaakt. Wie 
graag een passend glaasje wijn bij zijn maaltijd heeft, kan rekenen op de goede 
raad van de gastvrouw. Voor wie houdt van een betaalbare, gastronomische 
keuken is een ommetje naar Beauraing zeker en vast de moeite! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner 

Exclusief dranken.
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 Bruit Qui Court in  Luik
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 BRUIT QUI COURT
 LUIK

 Woorden van lof gaan al meer dan vijftien jaar van mond tot mond bij Bruit 
Qui Court, een vaste stek voor lekkerbekken en levensgenieters. Klassiek en 
modern werden harmonieus vermengd in het decor van warme kleuren en 
materialen. Boven de mezzanine laat een koepel het daglicht binnen. Deze 
gedempte sfeer neemt je mee op een smakelijke en excentrieke reis door de 
inventieve menukaart. De kaart evolueert mee met de seizoenen. Gerechten 
met scampi's, zalm of ganzenlever strijden om de lekkerste te zijn. De wijnen 
nemen je mee naar de vier uithoeken van de wereld aan een zacht prijsje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gastronomisch 
viergangendiner

Exclusief dranken.
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 L'Ecailler in  Luik
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 L'ECAILLER
 LUIK

 Visliefhebbers vinden in Luik een plek waar ze hun hart kunnen ophalen. 
Restaurant L'Ecailler ligt tussen de opera en de kathedraal en is ingericht 
als een stijlvolle Parijse bistro, waar art deco de boventoon voert. Een frisse, 
maar toch intieme look en een vlotte bediening geven L'Ecailler een unieke 
sfeer. Voor het team in de keuken vormt het bereiden van vis, kreeft, oesters 
en andere schaaldieren het belangrijkste deel van hun dagtaak, maar ook 
vleesgerechten staan op het menu. Om van dit alles te genieten, kun je tijdens 
de zomermaanden kiezen voor een plaatsje op het mooie terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een aperitiefbordje
• een driegangen-

verrassingsdiner
Exclusief dranken.
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 Le Cheverny in  Luik
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 LE CHEVERNY
 LUIK

 Luik is een stad die een authentiek centrum koppelt aan gezelligheid en 
culinaire ontdekkingen. Patron Thomas Mordant verwelkomt je met plezier in 
restaurant Le Cheverny, ten zuiden van het stadscentrum. Mordant verdiende 
zijn strepen in enkele gereputeerde keukens, zoals die van La Réserve in 
Knokke en Le Grand Restaurant in Luik. Het interieur is klassiek Ardens 
vormgegeven. In het midden van de zaak is een groot homarium met levende 
kreeften de blikvanger. In deze traditionele setting hoort ook een keuken die 
de culinaire tradities respecteert. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vijfgangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.
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 Côté Goût in  Luik
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 CÔTÉ GOÛT
 LUIK

 Eind 2008 werd de trendy wijnbar Trois Points Bar getransformeerd tot een 
stijlvol gastronomisch restaurant: Côté Goût is een stijlvol gastronomisch 
restaurant pal in het centrum van Luik, in een pittoresk straatje in een 
toeristische buurt. Côté Goût kreeg een loungeinrichting met warme 
kleuren. De keuken werd flink uitgebreid en Christophe stelde een eigentijdse 
en diverse menukaart samen. Elke maand wordt het aanbod op de kaart 
vernieuwd. Zijn verleden als uitbater van wijnbar Trois Points Bar laat zich 
nog steeds zien in een indrukwekkende wijnkaart. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.
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 La Pignata in  Barchon
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 LA PIGNATA
 BARCHON

 In een sfeervol en rustiek gebouw in Barchon is La Pignata ondergebracht. 
Oude en moderne elementen zijn er vervlochten tot een prachtig geheel. 
Naast hout zijn geel en beige de toonaangevende kleuren die voor een 
aangename en gezellige sfeer zorgen. De gerechten op de kaart van La 
Pignata zijn om bij weg te dromen. Ze zijn voornamelijk Frans geïnspireerd, 
maar krijgen vaak een uitgesproken mediterrane toets mee. De brochette 
van sint-jakobsvruchten met truffelrisotto is daar een mooi voorbeeld van.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.
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 Joïa Restaurant in  Wezet
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 JOÏA RESTAURANT
 WEZET

 Joïa Restaurant ligt in een straat met veel restaurantjes op een boogscheut 
van het station van Wezet. Het onderscheidt zich van de restaurants in de 
buurt door het moderne en strakke interieur met zwarte, witte en grijze 
accenten. Hier proef je van authentieke Italiaanse gerechten als affetato 
misto - een bordje van Italiaanse charcuteriespecialiteiten - of huisgemaakte 
ossobucco, klaargemaakt door de Italiaanse chefs in de open keuken. Ook de 
vinoteca is een echte eyecatcher met een mooi assortiment aan Italiaanse 
wijnen en grappa's.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.
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 La Croustade in  Heusy
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 LA CROUSTADE
 HEUSY

 'Een droom in een glas en op je bord', met die slogan ontvangen Pascale en 
Thierry Fauviaux je in hun prachtige zaak in Heusy, een dorpje in de buurt 
van Verviers. In het restaurant zorgt een knetterende houtkachel voor de 
nodige gezelligheid, maar ook een plaatsje in de veranda is een aanrader. Je 
hebt er een prachtig uitzicht op de mooie tuin. Thierry en Pascale werken 
zich uit de naad om de lekkerste gerechten op je bord te krijgen. Dagverse 
producten worden met bijzonder veel kennis van zaken omgetoverd tot 
culinaire hoogstandjes. Rokers kunnen in een apart rooksalon terecht.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsmenu

Exclusief dranken.
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 Le Charmes-Chambertin in  Thimister-Clermont
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 LE CHARMES-CHAMBERTIN
 THIMISTER-CLERMONT

 Le Charmes-Chambertin, uitgebaat door meneer en mevrouw Simul, is een 
charmante achttiende-eeuwse hoeve in de hoogvlakte van Herve. Met passie 
voor zijn vak en liefde voor ingrediënten leidt Roger de uitgekiende, moderne 
keuken. Hij en zijn team springen respectvol om met kwaliteitsproducten, die 
ze verwerken tot klassieke gerechten, verzorgd tot in de puntjes. Op zonnige 
dagen geniet je op het terras, waar de smaken volledig tot hun recht komen 
dankzij de adembenemende natuur van de streek. Bij het restaurant hoort 
ook een hotelletje met zeven kamers. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.
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 Hotel-Restaurant Verviers in  Verviers
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 HOTEL-RESTAURANT VERVIERS
 VERVIERS

 Hotel-Restaurant Verviers opende in augustus 2009 haar deuren. Daarvoor 
werd het oude station van Verviers volledig opgeknapt. In het restaurant krijg 
je uitstekende gerechten uit de internationale keuken voorgeschoteld, zowel 
à la carte als in menuvorm. Als het weer het toelaat, kun je met een drankje 
tot rust komen op het grote terras. Hotel-Restaurant Verviers denkt ook aan 
het milieu: geothermie zorgt mee voor verwarming en warm water. Bovendien 
is het hele gebouw toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.
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 Saveurs du Tilleul in  Hergenrath
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 SAVEURS DU TILLEUL
 HERGENRATH

 Hergenrath is een klein grensdorpje in Duitstalig België. Omringd door 
groene hellingen en geflankeerd door de rivier de Geul, geldt het als een 
paradijs voor wie van mooie wandelingen houdt. Maar dankzij restaurant 
Saveurs du Tilleul, staat het dorpje ook op de kaart van gastronomen. Het 
zijn de smaken van de streek die hier een glansrol spelen, in een geraffineerd 
geheel dat barst van de creativiteit en vakkennis. Bij mooi weer beschikt 
Saveurs du Tilleul nog over een extra troef, want dan kun je aperitieven op 
het terras, waar de lindebomen voor extra romantiek zorgen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.
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 La Cour de la Reine in  Spa
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 LA COUR DE LA REINE
 SPA

 Hôtel La Reine bevindt zich in het centrum van Spa, op minder dan vijftien 
minuten wandelen van de thermale baden. Het restaurant van het hotel, La 
Cour de la Reine, is een absolute aanrader voor liefhebbers van de Franse 
keuken. Hier eet je authentieke gerechten bereid met streekproducten. 
Chef Jérémy Finck kiest zijn ingrediënten op basis van de volgende principes: 
kwaliteit, nabijheid en traceerbaarheid. Respect voor de seizoenen en voor 
het werk van lokale telers en kwekers staat hier centraal. De zaal van La Cour 
de la Reine biedt plaats aan een vijftigtal gasten. In de gezellige binnentuin 
met bijhorend terras is het heerlijk vertoeven bij mooi weer.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangendiner
Exclusief dranken.
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 La Villa des Roses in  Aywaille
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 LA VILLA DES ROSES
 AYWAILLE

 Bij La Villa des Roses moet je zijn voor een gastronomisch diner, of zelfs 
voor een gastronomisch weekend. Deze prachtig gelegen hostellerie 
vind je in de Amblèvevallei in Aywaille. De streek leent zich perfect tot 
mountainbikeavonturen, kano- en kajaktochten, tot heuse klimbelevenissen 
en natuurlijk ook tot natuurwandelingen. Jean-Louis en Lucie Hausman zijn 
de eigenaars van het gezellige familiehotel. Jean-Louis staat zelf in de keuken 
van het restaurant en vermengt in zijn potten en pannen traditie, creativiteit 
en verfijning tot heerlijke gastronomische gerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.
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 Hôtel-Restaurant Carpe Diem in  Ouffet
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 HÔTEL-RESTAURANT CARPE DIEM
 OUFFET

 Het gebouw van Carpe Diem heeft een culinaire geschiedenis. Bij de oudere 
mensen uit de buurt staat het café-restaurant nog bekend als Maison Godelet 
of Maison Lucas. Stéphane en Marie Poncelet bliezen het oude huis weer 
leven in door een modern terras en mooie parktuin aan te leggen. Naast 
de seizoengebonden ontdekkingsmenu's kun je er ook uit een uitgebreide 
klassieke menukaart kiezen. Rokers kunnen in de salons terecht. Ouffet is 
verder een perfecte uitvalsbasis om het land van Ourthe en Amblève te 
verkennen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.

 W
A

LL
O

N
IË

©
 A

ud
re

y d
e L

ev
al



141

DEZE BONGO

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

 

 Le Petit Axhe in  Borgworm
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 LE PETIT AXHE
 BORGWORM

 Restaurant Le Petit Axhe ligt op enkele kilometers van de taalgrens, 
net buiten het centrum van Borgworm. Het delicatessenrestaurant rust 
tussen de groene velden en kleine landweggetjes van Haspengouw, waar 
het is ondergebracht in een charmant rijhuis. Achter het fornuis gaat chef 
Christian met liefde te werk en dat merk je. In de loop der jaren heeft hij zijn 
Franse keuken beetje bij beetje geperfectioneerd. De wijnkaart, met vooral 
Franse wijnen en enkele mooie flessen uit de nieuwe wereld, verzekert een 
uitstekende begeleiding bij je menu. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.

 W
A

LLO
N

IË



142

DEZE BONGO

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

 

 Un Temps pour Soi in  Villers-le-Bouillet
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 UN TEMPS POUR SOI
 VILLERS-LE-BOUILLET

 Tussen Namen en Luik ontvangen Constant Houpresse en Maggy je in 
hun prachtige achttiende-eeuwse woning. Constant volgde hotelschool in 
Luik en opende in 1999 zijn eigen restaurant. Centraal staat de kunst van 
het ontvangen, maar vooral het tijd voor jezelf nemen door intens van een 
goede maaltijd te genieten in een stijlvol interieur. Bij mooi weer kun je ook 
dineren op het terras. Daar kijk je uit over de groene omgeving en proef je 
van seizoensproducten, van tonijnbrochette met ricotta tot parmaham met 
mozzarella en tomaten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.
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 Bütgenbacher Hof in  Bütgenbach
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 BÜTGENBACHER HOF
 BÜTGENBACH

 De Familie Maraite heet je welkom in het Bütgenbacher Hof, gelegen aan het 
sfeervolle marktplein van Bütgenbach. Hier geniet je van rust, ontspanning en 
verwennerij. Hotel Bütgenbacher Hof beschikt over een culinair restaurant 
met een gerenommeerde wijnkelder. Je dineert in een gezellig ingericht 
restaurant. Het gebruik van rode en grijze tinten in het meubilair en een 
stenen accentmuur zorgen voor een waar vakantiegevoel. Na een heerlijke 
maaltijd kan je in de met hout gedecoreerde bar terecht om je culinaire 
ervaring af te sluiten met een digestief.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
menu van de chef:
• een amuse
• drie gerechten
Exclusief dranken.
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 Relax Hotel Pip-Margraff in  Sankt-Vith

125 

 RELAX HOTEL PIP-MARGRAFF
 SANKT VITH

 In het hartje van de romantische stad Sankt Vith in de Oostkantons, 
staat het Relax Hotel Pip-Margraff. Gastvrijheid is hét kernwoord van dit 
gezellige familiehotel. Je wordt hartelijk ontvangen in een sfeer die het 
midden houdt tussen traditie en modernisme. In Pip-Margraff worden 
hoogstaande gastronomie en verfijnde kookkunst hoog in het vaandel 
gedragen. Het restaurant serveert uitstekende menu's en biedt een ruime 
keuze aan regionale en seizoengebonden specialiteiten. Uiteraard worden 
hierbij passende wijnen geschonken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.
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 Hotel-Restaurant "Am Steineweiher in  Sankt Vith
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 HOTEL-RESTAURANT 
"AM STEINEWEIHER

 SANKT VITH

 Gasten die arriveren bij het Hotel-Restaurant Am Steineweiher zullen het 
over één ding meteen roerend eens zijn: het hotel is werkelijk idyllisch gelegen. 
Het sympathieke verblijf is omgeven door een prachtige tuin met twee grote 
visvijvers, die garant staan voor romantische slenterpartijen langs het water. 
Rondom strekken de bossen van Sankt Vith zich uit. Hier zit je niet alleen 
goed voor een heerlijke vakantie op het kruispunt van het Eifelgebergte, 
de Hoge Venen en de Ardennen, maar ook voor een heerlijk diner. In het 
restaurant geniet je namelijk van fijne, creatieve en marktverse gerechten, 
die bij mooi weer nog beter smaken op het bloemrijke terras aan de vijver.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gastronomisch 
viergangendiner

Exclusief dranken.
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 Les Grands Sarts in  Boncelles
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 LES GRANDS SARTS
 BONCELLES

 Les Grands Sarts in Boncelles is een ideaal adres voor fijnproevers. Joëlle en 
Thierry Harsin verwelkomen al meer dan dertig jaar talrijke klanten in hun 
restaurant. Het interieur is stijlvol en warm ingericht zodat je je onmiddellijk 
op je gemak voelt. Dankzij de persoonlijke aanpak en de vakkundige bediening 
ben je hier zeker van een geslaagd etentje. De inventieve keuken werkt 
uitsluitend met verse seizoensproducten en verwerkt streekproducten met 
veel liefde en oog voor detail tot culinaire gerechten. Bij mooi weer is het 
terras een oase van rust in een groene omgeving. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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 AlterEgo in  Luik
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 ALTEREGO
 LUIK

 In het historisch centrum van Luik tref je in een klein straatje restaurant 
AlterEgo. Dit is de perfecte plek om na een dagje shoppen of sightseeën even 
tot rust te komen bij een heerlijk diner. Neem plaats aan een tafeltje in het 
gezellige restaurant of bij mooi weer op het terras en laat je een avond lang 
in de watten leggen. Op het menu staan zowel de klassiekers uit de Frans-
Belgische keuken als eigen creaties van de chef. Deze smaken nog beter bij 
een goed glas wijn, maar dat zal dankzij de mooie selectie op de kaart geen 
probleem zijn. En uiteraard worden ook dessertfans niet vergeten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangendiner 
Exclusief dranken.
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 Van der Valk Congres Hotel Liège in  Liège
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 VAN DER VALK 
CONGRES HOTEL LIÈGE

 LIÈGE

 In de Luikse wijk Outremeuse treffen we het trendy Van der Valk Congrès 
Hotel Liège. Dit viersterrenhotel grenst aan het feeërieke Parc de la Boverie 
en kijkt uit over de machtige Maas. Na vijf minuten wandelen sta je in het 
historische centrum van de bruisende stad. In het restaurant van het hotel 
word je elke dag van de week verwend. 's Morgens geniet je er van een 
rijkelijk ontbijtbuffet. Voor de lunch en het diner kan je kiezen uit een 
uitgebreide menukaart met internationale smaken. De nieuwe skybar biedt 
een adembenemend uitzicht over de rivier en de grootstad. Na een bezoek 
aan de wellness loop je volledig ontspannen naar je moderne, gezellige kamer. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een apiritief van 
het huis

• een driegangendiner
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 La Gloriette in  Marche-en-Famenne
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 LA GLORIETTE
 MARCHE-EN-FAMENNE

 La Gloriette is gevestigd in een volledig gerenoveerd herenhuis. Olivier en 
Véronique Bauche ontvangen je in een rustiek kader. Op de kaart vind je 
een subtiel evenwicht tussen vis en vlees, dat afkomstig is van gereputeerde 
lokale telers. De verschillende menu's bieden een waaier aan aantrekkelijke 
suggesties en een goede prijs-kwaliteitverhouding. Neem bij mooi weer 
zeker plaats in de tuin en geniet er van de rust. Véronique staat in voor de 
vriendelijke bediening in de zaal en zorgt ervoor dat niemand iets tekortkomt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een amuse
• een driegangen-

verrassingsdiner
Exclusief dranken.
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 La Fleur de Thym in  Houffalize
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 LA FLEUR DE THYM
 HOUFFALIZE

 Aan de rand van Houffalize, een charmant Ardens stadje, vind je La Fleur de 
Thym. Je kunt er genieten van uitstekende gerechten met een uitgesproken 
Franse toets. De liefde van de eigenaars voor de Provence vind je onder 
meer terug in de manier van koken: olie krijgt de voorkeur op boter en als 
je de ogen sluit, waan je je helemaal in het zuiden van Frankrijk. Dankzij de 
open keuken kun je vanaf je tafel zelf de artistieke kwaliteiten van de chef, 
die lid is van de Jeunes Restaurateurs d'Europe, in het oog houden dankzij 
de open keuken. De wijnkaart biedt voor elk gerecht een passende metgezel.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
diner van de chef:
• een amuse
• een driegangenmenu
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Les 7 Fontaines in  Awenne
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 LES 7 FONTAINES
 AWENNE

 Awenne is een pittoresk Ardens dorpje bij Saint-Hubert, dat omringd wordt 
door uitgestrekte bossen. Een prachtig decor voor Les 7 Fontaines, een plek 
die helemaal in het teken staat van gastronomie en gastvrijheid. In de keuken 
bereiden twee maîtres cuisiniers en hun zonen inventieve gerechten waarin 
streek- en seizoensproducten een hoofdrol spelen. Al dit culinaire raffinement 
wordt begeleid door een uitstekende wijnkaart met vaste waarden, maar ook 
verrast met wijnen uit soms onverwachte streken. Je kunt het genieten nog 
verlengen: overnacht in het bij Les 7 Fontaines horende hotel L'Auberge 
du Sabotier. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een amuse
• een driegangen-

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

 

 Le Fournil in  Redu
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 LE FOURNIL
 REDU

 Le Fournil is een pittoresk hotel met restaurant in het boekendorp Redu. Het 
gebouw is opgetrokken met natuursteen in typische Ardennen-stijl en dateert 
uit de achttiende en negentiende eeuw. In Le Fournil, het brasseriegedeelte 
waar je met je Bongo gaat dineren, staat een oude broodoven die nog werkt 
en ook dienst doet als haardvuur in de winter. Op de kaart vind je zowel 
typische brasseriegerechten als streekgerechten met bijvoorbeeld everzwijn. 
Le Fournil is officieel ambassadeur van Orval en dat weerspiegelt zich in een 
uitgebreide bierkaart. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een amuse
• een driegangen-

verrassingsdiner
• een koffie of thee
Exclusief andere 
dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel de la Poste - Relais de Napoléon III in  Bouillon (België)
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 HOTEL DE LA POSTE - 
RELAIS DE NAPOLÉON III

 BOUILLON

 Naast de middeleeuwse burcht van Godfried van Bouillon is Bouillon 
ook gekend voor zijn gastronomische restaurants met typische Ardense 
specialiteiten. Hotel de la Poste is een gerenommeerd hotel aan de Semois 
met een rijk verleden. Het gebouw dateert uit 1730 en heeft een klassiek 
interieur. Het werd volledig gerenoveerd, maar behield zijn oorspronkelijke 
charme. La Diligence is het restaurant van het hotel. Het keukenteam bereidt 
er verrukkelijke, traditionele en streekgebonden gerechten. Terwijl je geniet 
van culinaire hoogstandjes, kijk je uit over de Semois.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

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

 

 La Ferronnière in  Bouillon 

135 

 LA FERRONNIÈRE
 BOUILLON 

 Wie er een dagje Bouillon heeft opzitten, moet zijn smaakpapillen beslist 
trakteren op een heerlijke, gastronomische belevenis. Zo'n belevenis krijg je 
bij La Ferronnière voorgeschoteld. In de wijde omtrek staat dit restaurant 
bekend als een van de betere gastronomische adresjes. Chef Wim Philips 
zorgt in de keuken voor verrassende en creatieve gerechten. In de wijnkelder 
liggen Franse en andere Europese kwaliteitswijnen te wachten. Het interieur 
van het restaurant is imposant en klassiek.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
diner van de chef:
• een amuse
• een driegangenmenu
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Au Cœur de Lacuisine in  Florenville-Lacuisine
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 AU CŒUR DE LACUISINE
 FLORENVILLE-L ACUISINE

 In het kleine dorpje Lacuisine, helemaal in het zuiden van de provincie 
Luxemburg, baten Ronny en Christel het charmante hotel Au Cœur de 
Lacuisine uit. In het gelijknamige restaurant verzamelt chef Ronny de 
beste producten uit deze bosrijke regio en versmelt ze tot menu's die elke 
gastronoom tot de verbeelding spreken. De kaart bestaat uit diverse menu's, 
die je zelf kunt samenstellen. Met je bon heb je recht op een Menu Grand 
Petit Cœur. Houd er wel rekening mee dat het aanbod licht kan wijzigen, 
naargelang de beschikbaarheid van seizoensingrediënten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangenmenu 
'Menu Grand Petit 
Cœur' dat je zelf kunt 
samenstellen

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

 

 La Régalade in  Aarlen
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 LA RÉGALADE
 AARLEN

 Toen Eddy Mertes zijn wederhelft Sandrine leerde kennen, werd hij meteen 
verliefd op haar origine: het Middellandse Zeegebied. Zoals het een zuiderse 
gastvrouw en -heer betaamt, ontvangen ze je hartelijk in een sfeervol 19de-
eeuws landhuis. Op je bord proef je de zon: Belgische producten worden 
perfect gecombineerd met zuiderse ingrediënten. Eddy schotelt lichte, 
innovatieve gerechten voor die het verschil maken dankzij zijn gewaagde, 
maar immer geslaagde combinaties. Eddy werd in 2008 door Gault&Millau 
tot Jonge Topchef van Wallonië bekroond.

 VOOR 2 PERSONEN:

Een gastronomisch 
diner van de chef:
• een amuse
• een driegangenmenu
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 La Gargouille in  Heyd
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 LA GARGOUILLE
 HEYD

 In Durbuy nemen uitbaters Laetitia en Jonathan je bij La Gargouille mee op een 
magische reis. Dit bijzondere restaurant is ontstaan uit de verbeeldingskracht 
van een architect. De getalenteerde man toverde een negentiende-eeuwse 
boerderij om tot een originele en culinaire trekpleister. Sindsdien laat jong en 
oud er zich betoveren door het sprookjesachtig decor met haar fantasierijke 
meubels. De gerechten zijn er even indrukwekkend als het interieur. Zo proef 
je bij La Gargouille van een verfijnde, gastronomische keuken met gezonde, 
rijk gevulde gerechten. Met de verrassende smaken van vergeten groenten 
en exotische kruiden waan je je eventjes in een andere wereld. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een aperitief 
 'Gargouille'

• een driegangenmenu 
'Petit Gourmand' 
(exclusief dranken)

OF

• een vrije keuze van 
de kaart (de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht 
op de rekening)

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

 

 Hôtel Saint-Martin in  Gouvy-Bovigny
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 HÔTEL SAINT-MARTIN
 GOUVY-BOVIGNY

 In het kleine dorpje Bovigny, in het hartje van de Ardennen tussen Sankt 
Vith en Houffalize, heet Hôtel Saint-Martin je van harte welkom. De warme, 
voornamelijk houten inrichting past helemaal bij de streek en zorgt voor die 
typisch Ardense gezelligheid. In Hôtel Saint-Martin heersen comfort en 
authentieke charme. Zo kun je in de salon met de voeten omhoog in een boek 
verdwalen of kun je heerlijk wegdromen op een plekje in de schaduwrijke tuin. 
Bij Ardense gezelligheid hoort ook een uitstekende keuken. In het restaurant 
proef je hoe de chef met lokale producten en een dosis creativiteit aan de 
slag gaat. Tijdens het wildseizoen is het hier echt genieten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
diner op basis van de 
seizoenen

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

 

 Chez Max in  Weiswampach
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 CHEZ MAX
 WEISWAMPACH

 In Weiswampach vind je Chez Max, een restaurant, brasserie en broodjeszaak 
in één. Met zijn roze voorgevel en klassieke uitstraling is dit de perfecte 
ontmoetingsplaats voor een warm terugzien met een collega, een zakelijke 
meeting of om gewoonweg te proeven van de lekkere keuken. De open haard 
en bibliotheek van het restaurant zorgen voor een aangename, romantische 
sfeer. Het menu van Chez Max is erg gebalanceerd en vindingrijk. Bovendien 
staat de kwaliteit van de producten op de eerste plaats. Ben je op doorreis, 
maar wil je graag eens kennismaken met de keuken van Chez Max? Je kunt dan 
in Sandwicherie Fine verse, gezonde en voornamelijk biologische producten 
krijgen, zowel warm als koud. 

 Chez Max 
 Duarrefstrooss  1  •  9991  Weiswampach ( Luxemburg) 

 T +352 26 90 80 82 •  www.chezmax.lu •  info@chezmax.lu

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
• een glaasje crémant
• een tasje koffie
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Brasserie Groene Buren in  Emmen
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 BRASSERIE GROENE BUREN
 EMMEN

 Je bent van harte welkom in Brasserie Groene Buren, het restaurant van 
Fletcher Hotel Emmen. Je kunt er terecht voor een ontspannen kop koffie, 
een lekkere lunch of een diner. Achter de schermen bereidt het keukenteam 
de meest verrukkelijke creaties. De kaart wisselt elk seizoen, maar vast 
onderdeel is altijd het verrassingsmenu, dat bereid wordt met dagverse 
producten. De medewerkers leggen je graag in de watten en zorgen indien 
mogelijk voor een aangepast menu op basis van je (dieet)wensen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

• een koffie of thee
Exclusief andere 
dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Antje's Taverne in  Assen
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 ANTJE'S TAVERNE
 ASSEN

 Nostalgische gezelligheid, een goed glaasje wijn en een lekker hapje: je vindt 
het allemaal bij Antje's Taverne in het knusse stadje Assen. Door de jaren heen 
heeft eigenaresse Antje op verschillende plekken heel wat horeca-ervaring 
opgedaan. Dat bewijst de mix van Belgische, Nederlandse en Tsjechische 
invloeden. Antje's Taverne staat voor (h)eerlijke producten: lekkere Belgische 
koffie, zorgvuldig geselecteerde wijnen uit Tsjechië en brood van een lokale 
bakker. Antje's Taverne is de plek voor iedereen die van een gezellig hapje 
en drankje houdt in een ongedwongen sfeer. De gastvrouw zorgt ervoor dat 
je je meteen thuis voelt! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een wijnproeverij
• een driegangendiner
Exclusief andere 
dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Brasserie FLO Amsterdam in  Amsterdam
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 BRASSERIE FLO AMSTERDAM
 AMSTERDAM

 Houd je van de Franse keuken én van exquise fruits de mer? Dan voel jij je bij 
Brasserie FLO vast als een vis in het water. Brasserie FLO Amsterdam maakt 
deel uit van de gelijknamige en gerenommeerde Franse restaurantketen 
die ook in Nederland succesvol is. Je smult er onmiddellijk met je ogen van 
het fruits-de-merbuffet dat zo kenmerkend is voor FLO. De menukaart is 
geïnspireerd op de typische, ambachtelijke Franse keuken en traditionele 
kookmethodes en wisselt ieder seizoen. Deze plek staat garant voor een 
heerlijke culinaire Franse avond. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangendiner 
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Casa Italiana in  Amsterdam
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 CASA ITALIANA
 AMSTERDAM

 Om echte Italiaanse specialiteiten te proeven, hoef je heus niet naar een 
middeleeuwse piazza in Rome of Venetië. In een van de meest bruisende 
buurten van Amsterdam vind je al sinds 1982 Casa Italiana, een Italiaans 
restaurant waar een authentieke sfeer en culinaire vakkennis de succesfactoren 
zijn. Samen zorgen ze voor een traditionele Italiaanse keuken in een gezellig 
kader, waarvoor Amsterdammers blijven terugkeren. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van 
de kaart voor een 
totale waarde van 
89,90 euro

Exclusief dranken.
De waarde van de bon 
wordt in mindering ge-
bracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Grill Steakhouse Maya in  Amsterdam
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 GRILL STEAKHOUSE MAYA
 AMSTERDAM

 Bij Steakhouse Maya, gelegen op wandelafstand van het beroemde 
Leidseplein, kun je genieten van een echt stuk vlees. Zet je tanden in een 
Argentijnse steak, een verrukkelijke ossenhaas, een gegrild varkenshaasje, 
een magere lendenbiefstuk, lamskoteletjes en zoveel meer. Naast heel wat 
stevige porties vlees hebben ook diverse visgerechten, salades en soepen een 
plekje op de menukaart bemachtigd. Neem plaats in een gezellige ambiance 
en een interieur met veel houttinten en bereid je voor op een smakelijke en 
fijne avond. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van 
de kaart voor een 
totale waarde van 
89,90 euro

Exclusief dranken.
De waarde van de bon 
wordt in mindering ge-
bracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Bistro Brasserie Bleu in  Amsterdam
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 BISTRO BRASSERIE BLEU
 AMSTERDAM

 Deze hippe hang-out tref je in de grachtengordel van Amsterdam. In Bistro 
Brasserie Bleu kan je op een relaxte manier genieten van de kwalitatieve 
Franse keuken, waaraan de chef een eigenzinnige en eigentijdse invulling 
geeft. Geniet 's middags van een gepocheerd ei met gerookte zalm en 
bearnaisesaus of een salade met gegrilde kippendij op het terrasje in de 
Amsterdamse zon. Het trendy interieur is de ideale setting voor een gezellig 
diner. Gamba's uit de Josper, Franse visstoof of een sappige tournedos van 
Black Angus, wat zal het worden? Durvers kunnen hun hoofdgerecht 
upgraden met kreeft of foie gras. 

  VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner 

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

 

 The Birdhouse in  Amsterdam
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 THE BIRDHOUSE
 AMSTERDAM

 Wie lekker wil eten op een hippe plek, moet beslist eens naar de Plantagebuurt 
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 iedere 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 gastronomisch 
diner (minimaal drie 
gangen)

Exclusief dranken. N
O

O
R

D
-N

ED
ER

-
LA

N
D

 



167

DEZE BONGO

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

 

 Enoteca in  Amsterdam
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 ENOTECA
 AMSTERDAM

 Enoteca hoort bij het viersterrenhotel The Manor Amsterdam. Een complete 
renovatie gaf het monumentale pand een trendy en luxueuze inrichting. 
In Enoteca vind je een stukje Italië in Amsterdam-Oost. Uit de keuken 
komen authentieke Italiaanse streekgerechten, bereid met verse producten. 
Alles is puur, eerlijk en simpel. De wijnen zijn met zorg geselecteerd en bieden 
het beste uit alle streken van Italië.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner 
t.w.v. 45 euro per 
persoon

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

 

 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 geselecteerd 
en een combinatie van eigentijdse gerechten met de nieuwste kooktrends: 
de ideale plek voor een lunch, borrel en 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.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

Exclusief dranken.

 M
ID

D
EN

-N
E-

D
ER

LA
N

D
 



169

DEZE BONGO

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

 

 Brasserie 't Regthuys in  Wassenaar
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 BRASSERIE 'T REGTHUYS
 WASSENAAR

 Martin en zijn vrouw Patricia toverden een leegstaand pand aan het Plein in 
het oude centrum van Wassenaar om tot een bruisende brasserie. Voorheen 
werd op deze plek recht gesproken en zo werd algauw de naam Brasserie 
't Regthuys geboren. De brasserie is gezellig ingericht en heeft een open 
haard. Bij mooi weer kun je plaatsnemen op het terras. Op de kaart staan 
voornamelijk mediterrane gerechten met exotische accenten die bereid 
worden met dagverse streekproducten. In de goed gevulde wijnbar staan 
uitstekende wijnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangenmenu 
van de dinerkaart

• een portie friet en 
brood met aioli

• een fles huiswijn 
om te delen

• koffie
Exclusief andere 
dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Brazzo in  Rotterdam
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 BRAZZO
 ROTTERDAM

 In een poortgebouw van het vroegere slachthuis van Rotterdam heeft 
restaurant Brazzo onderdak gevonden. Door de hoge plafonds, grote 
raampartijen en de veelal lichte kleuren, straalt de zaak harmonie en rust 
uit. Het elegante interieur wordt bovendien opgeluisterd door wisselende 
kunstexposities waarbij bekende namen, maar ook jonge kunstenaars de 
nodige aandacht krijgen. Het keukenteam van restaurant Brazzo selecteert 
enkel de meest verse ingrediënten voor de menukaart. A la carte eten behoort 
niet tot de mogelijkheden, maar zowel voor visliefhebbers, vleeseters als 
vegetarische gasten wordt er getoverd in de keuken. Mocht je je niet helemaal 
kunnen vinden in het voorgestelde menu, dan is er altijd wel een verrassend 
alternatief.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een amuse
• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Restaurant de Zeeger in  Alphen aan de Rijn
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 RESTAURANT DE ZEEGER
 ALPHEN AAN DE RIJN

 Aan de golfbaan van Alphen aan den Rijn, midden in het Groene Hart, vind 
je Restaurant De Zeeger. Na een partijtje golf, een ontspannende wandeling 
of een sportieve fietstocht kun je hier in alle rust proeven van lekker eten en 
heerlijke drankjes. Zet je neer in het mooi ingerichte restaurant of op het 
terras met prachtig uitzicht en geniet van een lunch met bistro klassiekers, 
belegde broodjes en salades. Ook voor het diner zit je hier op de juiste plaats. 
Kies à la carte of laat je verrassen door een menu van de chef. Het keukenteam 
tovert enkel op en top verse gerechten op je bord met ingrediënten van 
lokale leveranciers. Op de menukaart kom je te weten waar het rundsvlees, 
het brood, de koffie en het bier precies vandaan komen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vijfgangen-
verrassingsdiner

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

 

 Restaurant Down Under in  Rotterdam
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 RESTAURANT DOWN UNDER
 ROTTERDAM

 Restaurant Down Under vormt de ideale plek voor een diner in stijl in het 
hart van een van de meest levendige steden van Europa. Direct aan de 
oudste binnenhaven van Rotterdam geniet je van de internationale keuken 
die bekendstaat om haar verscheidenheid aan wereldse invloeden. 'Where 
east meets west' - een diversiteit aan smaken, geurende aroma's en piekfijne 
presentaties maken jouw diner tot een onvergetelijk avondje uit. Wil je meer? 
Drink bij binnenkomst dan eerst een cocktail in de trendy cocktailbar On 
The Rocks of op het terras aan de kade.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 De Stadstuyn in  Nijmegen
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 DE STADSTUYN
 NIJMEGEN

 De Stadstuyn is een gevestigde waarde in Nijmegen. Met op de menukaart 
internationale, maar vooral Nederlandse, Franse en vegetarische gerechten 
vindt iedereen hier wel iets naar wens. De gerechten worden zoveel mogelijk 
bereid met seizoensgebonden ingrediënten en streekproducten. Het motto 
'gastvrijheid voor iedereen', wordt vanaf je binnenkomst tot het moment dat 
je voldaan weer buitengaat waargemaakt. De grote en rustige stadstuin doet 
dienst als terras, maar ook binnen is het gezellig tafelen. Het restaurant ligt 
in het centrum van Nijmegen en is dan ook makkelijk bereikbaar, zo beleef 
je een zorgeloos avondje uit. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van 
de kaart met een 
totaalwaarde van 
89,90 euro

Exclusief dranken.
De waarde van de bon 
wordt in mindering ge-
bracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Bœuf La Roche in  Maastricht
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 BŒUF LA ROCHE
 MAASTRICHT

 Bœuf la Roche is het kleine zusje van sterrenrestaurant Tout à Fait. De kleine 
bistro is sfeervol en gezellig ingericht. De kaart is beperkt, maar heeft een 
grote troef: vleesgerechten met de Bœuf la Roche, een rund dat vredig in 
de Belgische Ardennen graast. Het vlees wordt enkele weken gerijpt in een 
bijzondere koelcel, waarna het zijn typische smaak en malse structuur krijgt. 
Natuurlijk komen niet enkel vleesliefhebbers hier aan hun trekken. De attente 
bediening adviseert je graag over een bijpassende wijn. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

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

 

 Restaurant Miró in  Gulpen
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 RESTAURANT MIRÓ
 GULPEN

 Weinig mensen hebben meer verbeelding dan de Spaanse schilder Miró had. 
De fantasie en verbeelding van de schilder komen terug in de gerechten van 
Restaurant Miró in Gulpen. De chef houdt er de regie van zijn internationale 
keuken strak in de hand. Dat zorgt voor culinaire creaties uit de verfijnde 
Limburgse keuken en daarbuiten, in combinatie met een geraffineerde 
kookstijl en een ongedwongen sfeer. Restaurant Miró beschikt over een 
open keuken. Als gast kun je meegenieten en ervaren wat liefde en passie 
voor eten is. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glas bubbels
• een vijfgangen-

verrassingsdiner
Exclusief andere 
dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Grand Café Hotel Huis ter Geul in  Valkenburg aan de Geul
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 GRAND CAFÉ HOTEL HUIS TER GEUL
 VALKENBURG AAN DE GEUL

 Huis ter Geul is zowel Grand Café als hotel, en dat in het rustige, sfeervolle 
Valkenburg aan de Geul. Aan de rand van het centrum van de gezellige 
gemeente wordt iedereen, zowel restaurantganger als toerist, hartelijk 
ontvangen, zoals het de Limburgse gastvrijheid betaamt.Voor een snelle 
hap of een uitgebreid diner moet je dan weer in het Grand Café zijn, waar 
de chef de heerlijkste verrassingsmenu ś op je bord tevoorschijn tovert. Ook 
voor een borrel in de vorm van een lokaal biertje, een goede trappist of een 
glaasje wijn kan je hier terecht. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

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

 

 Gastro & Lounge PERRON21 in  Valkenburg aan de Geul
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 GASTRO & LOUNGE PERRON21
 VALKENBURG AAN DE GEUL

 Gastro & Lounge PERRON 21 ligt op vijf minuutjes wandelen van het 
toeristische centrum van Valkenburg aan de Geul, in de heuvels van Zuid-
Limburg. Het is de plek voor gezellige ontmoetingen of een onbezorgde 
avond. In de lounge geniet je van een smakelijke hap of een lekker drankje. 
In het gastronomische restaurant kun je dan weer aanschuiven voor een 
uitstekend diner.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een driegangen-

verrassingsdiner
Exclusief andere 
dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Brasserie FLO Maastricht in  Maastricht
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 BRASSERIE FLO MAASTRICHT
 MAASTRICHT

 In het rijtje van steden met een Brasserie FLO, familie van het beroemde 
Bofinger, Julien en La Coupole in Parijs, mag Maastricht natuurlijk niet 
ontbreken. Brasserie FLO in Maastricht, gelegen in de trendy buurt Wyck, is 
de perfecte locatie voor iedereen die van vers en Frans eten houdt. Naast de 
beroemde fruits-de-mer-selectie, serveert FLO typische Franse gerechten 
die gemaakt worden met passie, expertise en superieure producten. Daarnaast 
is er ook mogelijkheid tot private dining. A bientôt chez FLO! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
keuzediner

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

 

 Hof van Herstal in  Echt
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 HOF VAN HERSTAL
 ECHT

 Hof van Herstal is een voormalig gastenverblijf van de Abdij Lilbosch die 
gebouwd werd in 1890. Het historische pand werd in alle glorie hersteld en 
vandaag heten meesterchef Martin Bruggeman en gastvrouw Giny je van 
harte welkom. In de winter is het hier heerlijk zitten aan het haardvuur en 
kijk je uit op de Abdij. In de zomer geniet je op het terras. De menukaart 
kleurt klassiek met internationale toetsen, maar ook streekproducten krijgen 
hier de nodige aandacht. Elk gerecht wordt met zorg bereid en verfijnd 
gepresenteerd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangendiner 
samengesteld door 
het restaurant

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

 

 Hotel Kasteel Doenrade in  Doenrade
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 HOTEL KASTEEL DOENRADE
 DOENRADE

 De landelijke ligging en de bourgondische uitstraling geven het prachtige 
Limburgse Kasteel Doenrade een rustgevend karakter. Kasteel Doenrade 
ligt verscholen in een groen dal in een landschap omgeven door landerijen en 
bossen en opent zijn poorten voor de ontdekker van deze Limburgse parel. Na 
een dag in het groen kun je in het sfeervolle à-la-carterestaurant in alle rust 
genieten van heerlijke gerechten uit de Franse keuken. Het stijlvolle interieur 
nodigt uit om in een gezellige ambiance uitgebreid te tafelen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een culinair 
 viergangendiner

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

 

 Restaurant Ginger in  Maastricht
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 RESTAURANT GINGER
 MAASTRICHT

 Dankzij de populariteit van de oosterse keuken hoef je in een stad als 
Maastricht nooit lang te zoeken naar een Aziatisch restaurant. Restaurant 
Ginger staat bekend als een van de betere Aziatische restaurants in de stad. 
Op de kaart staan Aziatische fusiongerechten, die het beste uit diverse 
oosterse keukens verenigen. Het restaurant ligt in het mooie Jekerkwartier 
en is met zijn trendy en hippe inrichting een frisse verschijning. Ginger 
bestaat uit twee verdiepingen en heeft ook een dakterras. Ideaal voor de 
mooiere dagen van het jaar! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangenver-
rassingsdiner

Exclusief dranken.
Opgelet: voor een aan-
tal gerechten kan een 
meerprijs in rekening 
gebracht worden.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Restaurant Den Druppel in  Schimmert
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 RESTAURANT DEN DRUPPEL
 SCHIMMERT

 Schimmert in de provincie Limburg, is een van de hoogstgelegen kerkdorpen 
van Nederland. Op deze unieke locatie vind je Restaurant Den Druppel. 
Na een bezoekje aan de omgeving bezorgen eigenaars Astrid en Alex je 
een zorgeloze avond in een modern maar sfeervol interieur. Zowel vis- als 
vleesliefhebbers vinden vast en zeker hun gading op de kleine maar degelijke 
menukaart. De keukenbrigade haalt inspiratie uit de Franse keuken en werkt 
enkel met dagverse en kwalitatieve producten. De verrassende smaken van 
de gerechten en de verfijnde presentatie zullen je niet onberoerd laten! Bij 
mooi weer geniet je van je diner op het grote, zonnige terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangenver-
rassingsdiner (keuze 
uit vis of vlees voor 
het hoofdgerecht)

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

 

 Wijnrestaurant Mes Amis in  Maastricht
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 WIJNRESTAURANT MES AMIS
 MAASTRICHT

 Wijnrestaurant Mes Amis staat voor een passie voor wijn, gastvrijheid 
en lekker tafelen, op twee minuten lopen van het Vrijthof. Eigenaresse, 
gastvrouw én vinologe Annaline Doelen zet haar passie voor wijn om in 
een uiterst vriendelijk en persoonlijk onthaal. Uit een aanbod van meer dan 
150 wijnen kun je maar liefst twintig verschillende soorten per glas bestellen. 
De keuken is Frans en regionaal getint en bij elk gerecht wordt deskundig een 
passende (regionale) wijn aanbevolen. Daarnaast wordt het menu aangepast 
aan de seizoenen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

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

 

 Auberge de Rousch in  Heerlen
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 AUBERGE DE ROUSCH
 HEERLEN

 Bij Auberge De Rousch kun je al vijftig jaar proeven van de sfeer van het 
rijke landleven. Met een restaurant, een brasserie, een bar, een prachtige 
binnenhof en een vijverterras vind je hier vast en zeker een leuk plekje om 
te vertoeven. Zo is Restaurant De Vijvertuin een culinair walhalla waar je 
urenlang kunt tafelen. Of je nu een makkelijke of een moeilijke eter bent: 
op de uitgebreide en seizoensgebonden menukaart vind je ongetwijfeld wel 
iets naar je smaak! De moderne en open architectuur en het panoramische 
uitzicht op de vijver geven je het gevoel dat je in openlucht zit. Voeg hier de 
gastvrije sfeer aan toe en je waant je even op vakantie.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Restaurant Chocolat in  Breda
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 RESTAURANT CHOCOLAT
 BREDA

 Restaurant Chocolat is al twaalf jaar een begrip in Breda. De zaak is gevestigd 
op 't Sas, een mooi binnenplein met exclusieve winkels en horecazaken. 
Op zwoele zomeravonden beleef je op het terras van Restaurant Chocolat 
een avond als in Zuid-Frankrijk. De koks jongleren in de keuken alleen met 
de meest verse producten en serveren je een Franse keuken met oosterse 
invloeden. Het personeel is professioneel en klantgericht, maar niet stijf. Ze 
adviseren je over de meest geschikte wijnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner

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

 

 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 
ambachtelijke keuken, in een luxueuze maar informele sfeer. Brasserie 
FLO vindt haar oorsprong in Parijs en inmiddels zijn er van deze brasserie 
verschillende vestigingen in Frankrijk en daarbuiten, allemaal 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. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een huisaperitief
• een amuse
• een driegangen-

keuzediner
Exclusief andere 
dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 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 driegangendiner
Exclusief dranken. N
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel Het Raedthuys in  Sint-Maartensdijk
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 HOTEL HET RAEDTHUYS
 SINT-MAARTENSDIJK

 In Zeeland, in het pittoreske Sint-Maartensdijk, staat Hotel Het Raedthuys 
garant voor culinair genieten en stijlvol overnachten. De gastvrijheid en intieme 
sfeer die heersen in Het Raedthuys zijn hartverwarmend. Lekker, duurzaam 
en gezond wedijveren in de keuken van Het Raedthuys. De keukenbrigade 
brengt puur eten uit Zeeland. De gerechten op de uitgebreide menukaart 
variëren van Zeeuwse oesters en Zeeuws lam tot Oosterscheldekreeft. Hotel 
Het Raedthuys beschikt over een prachtige karakteristieke binnentuin en 
op het terras voor de zaak is het ook heerlijk vertoeven.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een amuse van de chef
• een driegangen-

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

 

 Brasserie Arc en Bleu in  Renesse 
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 BRASSERIE ARC EN BLEU
 RENESSE 

 Aan de rustige westkant van Renesse, grenzend aan het natuurgebied De 
Kop van Schouwen op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland, vind je het 
Hampshire Hotel - Renesse. Op wandelafstand van het strand, de duinen 
en het centrum van de beroemde badplaats dineer je hier in de uitstekende 
Brasserie Arc en Bleu. De Zeeuws-mediterrane keuken is het leidend motief 
van de brasserie. Daarnaast staat een informele, gastvrije sfeer voorop. Je 
geniet hier van een gezellige avond en de lekkerste vis- en vleesgerechten. 
Ook voor de vegetarische eters is er keuze genoeg. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een huisaperitief
• een viergangendiner 

van de chef
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Restaurant La Vie in  Terneuzen
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 RESTAURANT LA VIE
 TERNEUZEN

 In het centrum van Terneuzen, direct aan de Westerschelde, vind je restaurant 
La Vie. In restaurant La Vie kun je genieten van heerlijke klassieke vis- en 
vleesgerechten. Op het gezellige terras zit je in het najaar goed beschut en 
in de lente en de zomer zorgt een zeebriesje voor verkoeling. Je kunt in de 
nabije omgeving fietsen, wandelen, indoorskiën en snowboarden, zwemmen, 
golfen en zoveel meer. Direct naast restaurant La Vie liggen het theater en 
de bioscoop. Het is de ideale omgeving voor een leuke daguitstap en een 
lekker diner. Na je etentje kun je heerlijk uitwaaien op de boulevard die 
vlakbij gelegen is.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gastronomisch 
driegangendiner 

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

 

 Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic in  Schuddebeurs
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 HOSTELLERIE SCHUDDEBEURS - 
HAMPSHIRE CLASSIC

 SCHUDDEBEURS

 In het rustieke Zeeuwse landschap, even buiten Zierikzee, ligt Schuddebeurs. 
Hostellerie Schuddebeurs vind je aan de rand van het dorp aan een landelijk 
weggetje en te midden van prachtige landgoederen. Na een grondige renovatie 
behield de voormalige herberg en theeschenkerij haar gastronomische 
functie. Je wordt er onder meer verwend met lokale gerechten en dagverse 
producten uit de zee. We zijn tenslotte in Zeeland. De lekkerste ingrediënten 
groeien op een verrassende manier uit tot tongstrelende gerechten. 's Zomers 
is het goed vertoeven op het terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen 
'menu du jour'

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

 

 Restaurant Rosaura in  Terneuzen
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 RESTAURANT ROSAURA
 TERNEUZEN

 Het Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen, waar restaurant Rosaura 
onderdeel van is, ligt schitterend direct aan de Westerschelde, de druk 
bevaren scheepvaartroute van en naar Antwerpen. Het centrum van 
Terneuzen is nabij en te voet gemakkelijk bereikbaar via een korte wandelroute 
over de Scheldedijk. In het restaurant worden je de heerlijkste gerechten 
voorgeschoteld. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
keuzediner
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Restaurant LEKKER in  Zutphen
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 RESTAURANT LEKKER
 ZUTPHEN

 Pal tegenover het centraal station van Zutphen, in het mooie Gelderland, word 
je hartelijk welkom geheten in de intieme en gezellige sfeer van restaurant 
LEKKER. In de open keuken wordt gewerkt met verse streekproducten en 
een passie voor lekker eten. Of je hier nu terechtkomt voor een avondje 
uit met vrienden of een bourgondische borrel, eigenaar Hans Wiedenhoff 
en zijn team houden rekening met je wensen en doen er alles aan om je 
een onvergetelijke culinaire ervaring te bezorgen. Eten staat hier gelijk aan 
ontdekken en beleven, en dat in een sfeervolle en compacte omgeving.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner

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

 

 Restaurant De Olifant in  Breukelen
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 RESTAURANT DE OLIFANT
 BREUKELEN

 Restaurant De Olifant vind je tussen Breukelen en Utrecht aan de oevers 
van de rivier de Vecht. Hier ontdek je de authentieke Italiaanse keuken in 
een aangename ambiance. Het interieur is stijlvol ingericht met subtiele 
mediterrane toetsen. De kaart is traditioneel opgesteld: Naast diverse 
voorgerechten (antipasti) en soepen heb je ook de keuze uit verschillende 
primi (eerste gang) en secondi (tweede gang). De primi zijn overheerlijke 
pastagerechten die volgens de seizoenen bereid worden en ook van de secondi, 
de vlees- en visgerechten, begin je spontaan te watertanden. Uiteraard zijn 
ook de desserts (dolci) op de kaart vertegenwoordigd, denk maar aan tiramisu, 
torta al cioccolato caldo of formaggi. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingsdiner 
van de chef

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

 

 Restaurant Jones in  Kudelstaart
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 RESTAURANT JONES
 KUDELSTAART

 Aan de kerk van het Noord-Hollandse dorp Kudelstaart dineer je in stijl 
bij Restaurant Jones. Chef Sabrina en haar keukenteam serveren er 
verrassingsmenu's vanaf drie gangen. Op je bord verschijnen originele, 
seizoensgebonden gerechten. Elke twee maanden is het menu geïnspireerd 
op een ander thema. Wat dacht je bijvoorbeeld van oude gerechten in een 
nieuw jasje, feestelijke eindejaarsbubbels of een culinaire smeltkroes van 
wereldse smaken? Met een bijpassend wijnarrangement maak je de maaltijd 
helemaal compleet. Dompel je onder in de knusse huiselijke sfeer van het 
restaurant en laat je smaakpapillen zalig verwennen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangen-
verrassingsdiner 
van de chef

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

 

 Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel in  Roubaix, Frankrijk
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 MERCURE LILLE ROUBAIX 
GRAND HÔTEL

 ROUBAIX

 Op slechts tien minuten rijden van Lille, net voorbij de grens, vind je Roubaix. 
Roubaix heeft een rijke geschiedenis en groeide uit tot een grote stad met tal 
van bezienswaardigheden. Het Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel ligt in het 
centrum en vormt de ideale uitvalsbasis voor een weekendje weg. Dit mooie 
art-decohotel beschikt over een restaurant waar je uitgebreid kunt tafelen. In 
dit moderne en hartelijke restaurant geniet je van een traditionele keuken die 
je ongetwijfeld weet te betoveren met enkele van de beste seizoensgebonden 
gerechten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gastronomisch 
driegangendiner

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

 

 Hôtel Restaurant Les Dunes in  Blériot-Plage
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 HÔTEL RESTAURANT LES DUNES
 BLÉRIOT-PL AGE

 Op honderd meter van een van de mooiste stranden van Noord-Frankrijk 
kan je bij Hotel-Restaurant les Dunes terecht voor de heerlijkste maaltijden. 
In het restaurant ontvangt Philippe je voor een gastronomische avond om 
duimen en vingers bij af te likken. De chef maakt van koken een kunst 
dankzij zijn passie voor het culinaire. Op het menu staan met liefde bereide 
zeevruchtenschotels, verse vis en natuurlijk ook enkele vegetarische schotels. 
Ook voor vleesliefhebbers zijn er verschillende opties, allemaal van dezelfde 
hoge kwaliteit die dit restaurant kenmerkt. De aangename ligging aan de kust 
tussen Calais en Boulogne maakt je avond helemaal af. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glas champagne
• een driegangendiner 

Delice
Exclusief andere 
dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Les Jardins de Saint Laurent in  Saint-Laurent-Blangy
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 LES JARDINS DE SAINT LAURENT
 SAINT-L AURENT-BL ANGY

 Op slechts tien minuten rijden van de stad Arras ligt het kleine dorpje 
Saint-Laurent-Blangy, een rustig oord dat in de streek gekend staat om 
het fantastisch mooie Parc d'Immercourt. Restaurant Les Jardins de Saint 
Laurent heeft met deze uitstekende ligging zijn naam dus zeker niet gestolen. 
Zowel binnen in het restaurant als buiten op het ruime terras kan je kiezen van 
een menukaart die uitpuilt van de Franse klassiekers als magret de canard, 
foie gras en een heerlijke sole meunière. Op het terras geniet je bij mooi 
weer van de prachtige groene omgeving. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Auberge du Forgeron in  Seclin
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 AUBERGE DU FORGERON
 SECLIN

 In Seclin, een klein stadje ten zuiden van Lille vind je Auberge du Forgeron, 
een charmant hotelletje met slechts zestien kamers. De grootste troef 
van de Auberge du Forgeron is echter de uitstekende keuken die er wordt 
geserveerd. Chef Philippe Bélot verzilverde zijn reputatie met onder meer 
het lidmaatschap van de Jeunes Restaurateurs d'Europe en won de prijs voor 
Beste Regionale Restauranthouder van de Champérard-gids. Zijn werk omvat 
onder andere een rug van wild everzwijn met kaviaarroom of een torentje 
van verse Périgord-truffels met een preimousse en foie gras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Bulles by Forgeron in  Seclin

 BULLES BY FORGERON
 SECLIN

 Bulles by Forgeron is gelegen in Seclin, tussen de gezellige stad Rijsel en 
het nieuwe museum Louvre-Lens. Dit charmante hotel met zestien knusse 
kamers, vormt daarbij de ideale uitvalsbasis om de stad en het omringende 
gebied, Les Pays de Flandres, te ontdekken. De grootste troef van Bulles 
by Forgeron is de uitstekende keuken. Chef Philippe Bélot verzilverde zijn 
reputatie onder meer met een lidmaatschap van de prestigieuze Jeunes 
Restaurateurs d'Europe en met de prijs voor de beste restauranthouder in de 
regio (Trophée du meilleur Restaurateur Régional) van de Champérardgids. 
Bélot noemt zijn werk inventief en tegelijkertijd traditioneel streekgebonden.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Relais de Saint Josse in  Saint-Josse
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 RELAIS DE SAINT JOSSE
 SAINT-JOSSE

 In het Noord-Franse Saint-Josse, op zo'n 80 kilometer van de Frans-
Belgische grens, ligt Relais de Saint Josse, een gemoedelijk restaurant met 
een overheerlijke keuken. Na een warm en hartelijk onthaal word je op een 
al even aangename wijze bediend aan tafel. Het motto van Restaurant Relais 
de Saint Josse, 'koken is een kunst, een geschenk om te delen', kon niet beter 
vertaald worden naar de realiteit. Met een kaart die tot vijf keer per jaar 
wordt aangepast, val je hier steeds opnieuw in een sublieme en onvergetelijke 
gastronomische ervaring. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner 
van de chef

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

 

  Hôtel de la Poste in  Le Bonhomme �
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  HÔTEL DE LA POSTE
 LE BONHOMME

 Hôtel de la Poste vind je in Le Bonhomme Village, een pittoresk dorpje nabij 
de Vogezen, waar je het hele jaar door kunt genieten van prachtige natuur. 
Bovendien situeert het zich in de Elzas, een van de betere wijnstreken van 
Frankrijk. Het hotel is ondergebracht in een gebouw dat de typische charme 
van de streek ademt. Daar vind je ook het restaurant van het hotel. In het 
restaurant kun je terecht voor heerlijke, vers bereide streekgerechten. Vanuit 
het restaurant heb je bovendien een prachtig uitzicht over de Vogezen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hapje met foie 
gras van het huis

• een hoofdgerecht: 
eendenborst met 
veenbessen en 
spätzles

• een kaasbordje
• een stukje ijskoude 

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

 

 Auberge Saint Fergeux in  Gionges
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 AUBERGE SAINT FERGEUX
 GIONGES

 De ligging van Auberge Saint Fergeux is ideaal voor wie houdt van rust, natuur 
en lekker eten. Het is dan ook geen toeval dat de Auberge bekendstaat om 
zijn foie gras van onberispelijke kwaliteit. Je vindt de foie gras in verschillende 
vormen op de menukaart: gebakken, in terrine, eend opgevuld met foie gras  
Als het weer het toelaat, kun je gezellig tafelen op het terras. Auberge Saint 
Fergeux bevindt zich in de champagnestreek. Het is zeker de moeite om 
voor of na je maaltijd een van de onafhankelijke champagnehuizen in de 
regio te bezoeken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel The Originals Resort Résidence Pierre in  Rosières-près-Troyes
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 HOTEL THE ORIGINALS 
RESORT RÉSIDENCE PIERRE

 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

 In Rosières-près-Troyes ben je in het hart de Champagnestreek. Hotel The 
Originals Resort Résidence Pierre ligt in deze prachtige omgeving waar je 
kunt genieten van golvende landschappen, het erfgoed in schilderachtige 
dorpen en natuurlijk van het vakmanschap van de wijnbouwers. Hotel The 
Originals Resort Résidence Pierre is geen hotel, maar een gastenverblijf. 
Hier ben je welkom om te resideren in verzorgde privékamers met elk een 
eigen badkamer. Voor je diner kun je terecht in het gezellige restaurant waar 
je van verrassende gerechten met een speciale Belgische toets proeft. Een 
feest voor de smaakpapillen! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hôtel du Parc in  Niederbronn-les-Bains
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 HÔTEL DU PARC
 NIEDERBRONN-LES-BAINS

 Hôtel du Parc ontvangt je altijd in een hartelijke, aangename sfeer en 
daarbovenop ligt het etablissement ook nog eens in de thermenstad bij 
uitstek, Niederbronn-les-Bains. Vanuit het Hôtel du Parc starten een aantal 
prachtige wandelingen die je leiden door het regionale Natuurpark van de 
Noordelijke Vogezen. Achteraf kun je je tegoed doen aan een lekker gerecht 
in het Brasserie l'Alexain. Je neemt plaats in een wijnkamer uit de Elzas met 
authentieke elementen in een gezellig decor. Denk aan traditionele zitbanken, 
plafonds met indrukwekkend houtwerk en twee kachels om je lekker aan te 
verwarmen. Geniet van heerlijke streekgerechten en plaatselijke producten 
in een ontspannen setting.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Auberge du Parc Baudricourt in  Baudricourt
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 AUBERGE DU PARC BAUDRICOURT
 BAUDRICOURT

 Midden in de natuurpracht van de Vogezen vind je het pittoreske dorpje 
Baudricourt. Deze landelijke omgeving met haar veelzijdige natuur is een 
waar paradijs voor wandelaars. Voor een rustige overnachting in het hart 
van de Vogezen ben je aan het juiste adres bij Auberge du Parc Baudricourt. 
Dit driesterrenhotel telt dertien comfortabele kamers die je voorzien van 
alle comfort die je nodig hebt voor een aangenaam verblijf. Het hotel telt 
twee eetgelegenheden, waar de nadruk op verse en regionale producten ligt: 
een gastronomisch restaurant waar traditie en innovatie hand in hand gaan 
en een brasserie waar je in een gemoedelijke sfeer van kleinere gerechten 
kunt genieten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een viergangendiner
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 L'Alexain Hôtel - Restaurant & Wellness in  Trois-Épis
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 L'ALEXAIN HÔTEL - 
RESTAURANT & WELLNESS

 TROIS-ÉPIS

 L'Alexain Hôtel-Restaurant & Wellness ligt in het kleine dorpje Trois-Épis, 
een bedevaartsoord in de Franse Vogezen. Het pittoreske plekje ligt op 
de wijnroute van de Elzas, op zo'n twaalf kilometer van de hoofdstad van 
de Elzaswijnen: Colmar. Doordat het hotel op een heuvel ligt, krijg je een 
prachtig panorama over de Vogezen, de Elzasvallei en het Zwarte Woud. 
Het restaurant van L'Alexain serveert een traditionele keuken, die vooral 
de typische gerechten uit de Elzas naar voren schuift. Het restaurant, met 
terras, geeft je eveneens een prachtig uitzicht over de indrukwekkende vallei. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner
Exclusief dranken.
Opgelet: enkel 
's avonds geldig.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa in  Dolancourt
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 LE MOULIN DU LANDION 
HÔTEL & SPA

 DOL ANCOURT

 Dolancourt is een dorpje in de Champagne-Ardennen met amper honderd-
vijftig inwoners. Het ligt in een prachtige omgeving bij het Parc Naturel 
Régional de la Forêt d'Orient en bij de meren van de champagnestreek. Bij 
Le Moulin du Landion Hôtel & Spa verblijf je in een gerenoveerde zestien-
de-eeuwse watermolen, compleet met vakwerkgevel, sluizen en waterrad. 
Binnen geniet je van hedendaags comfort, met respect voor het oude gebouw. 
Het restaurant heeft een terras aan de rivier en een eetzaal met panoramisch 
uitzicht. De chef-kok bereidt heerlijke, lokale gerechten en de wijnkelder 
biedt enkele van de beste wijnen uit de regio. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangendiner 
(Menu Gourmet)

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

 

 La Table du Lion in  Bayeux
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 LA TABLE DU LION
 BAYEUX

 Te midden van het historische stadje dat Bayeux zeker en vast is, bevindt zich 
Hotel Le Lion d'Or. Van hieruit kan je alle schatten van deze prachtige stad 
in alle rust bezichtigen. Wanneer je terugkomt van een dag vol ontdekkingen 
staat je een heerlijk diner te wachten in 'La Table du Lion', het restaurant 
van het hotel, waar zowel vlees- als visliefhebbers aan hun trekken komen. 
Bovendien ga je heuse sterren als Tom Hanks, Prince Charles en Jean Paul 
Belmondo achterna als je hier logeert of dineert. Bij mooi weer kan je terecht 
op het mooie en uiterst gezellige terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangenmenu 
'd'ici'

• een glas pommeau
Exclusief andere 
dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 INTER-HOTEL Les Quatre Salines Baie du Mont Saint Michel in  Roz-sur-Couesnon
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 INTER-HOTEL LES QUATRE SALINES 
BAIE DU MONT SAINT MICHEL

 ROZ-SUR-COUESNON

 INTER-HOTEL Les Quatre Salines ligt verscholen tussen de polders op zo'n 
tien minuten van de kust. Dit recentelijk gebouwde hotel verwelkomt je in 
een hedendaags interieur. In het restaurant van het hotel kun je 's middags en 
's avonds genieten van de typisch Franse keuken, met uiteraard veel aandacht 
voor vis en streekproducten, terwijl je door de grote ramen van het uitzicht 
over het polderlandschap geniet. Het hotel is de ideale uitvalsbasis voor wie 
Mont Saint-Michel wil bezoeken. Het wereldberoemde plaatsje op de rots 
te midden van de zee, ligt op maar vijftien minuten rijden van het hotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstcocktail
• een menu ‘tradition’
Exclusief andere 
dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel-Restaurant Les 13 Assiettes in  Le Val-Saint-Père
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 HOTEL-RESTAURANT 
LES 13 ASSIETTES

 LE VAL-SAINT-PÈRE

 Hotel-Restaurant Les 13 Assiettes is het ideale vertrekpunt voor wie de streek 
rond de Mont Saint Michel wil bezoeken. Het driesterrenhotel ontstond in 
1850, heette toen nog Hotel de la Gare en was de favoriete stopplaats voor 
pelgrims. Nu kun je er overnachten midden in het groene en ontspannen 
in het verwarmde en overdekte zwembad. In het hoofdgebouw vind je het 
restaurant, de loungebar en een deel van de kamers. De rijke gastronomische 
cultuur van Normandië leent zich perfect tot eenvoudige en authentieke 
gerechten met uitstekende streekproducten. Het restaurant van het hotel 
transformeert topingrediënten zoals sint-jakobsschelpen, oesters, lamsvlees 
en verse kazen tot smakelijke kunstwerkjes op je bord. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een menu Archange
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hostellerie La Croix Blanche in  Fontevraud l'Abbaye
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 HOSTELLERIE LA CROIX BLANCHE
 FONTEVRAUD L'ABBAYE

 Te midden van de schilderachtige Loirevallei vind je het pittoreske dorpje 
Fontevraud l'Abbaye. Op het gezellige dorpsplein, tegenover de beroemde 
abdij van Fontevraud ligt de Hostellerie La Croix Blanche. De historische 
herberg, die al sinds de zeventiende eeuw reizigers ontvangt, werd volledig 
gerenoveerd zonder de historische charme te verliezen. In restaurant Le 
Plantagenêt genieten fijnproevers van de creatieve, hedendaagse Franse 
keuken van chef Emmanuel Vincent. Het restaurant staat bekend als een 
van de beste in de omgeving. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een menu 'Coup 
de Cœur'

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

 

 Villa Borghese in  Gréoux-les-Bains
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 VILLA BORGHESE
 GRÉOUX-LES-BAINS

 Het driesterrenhotel Villa Borghese ligt in Gréoux-les-Bains, een historisch 
dorp in de Haute-Provence met aan de ene kant het Lubéron-bergmassief 
en aan de andere kant de Verdon-rivier. Het restaurant van het hotel kreeg 
al gerenommeerde onderscheidingen, onder meer van Gault Millau, Botin 
Gourmand en Gantié. Geniet van een culinaire verwennerij met aangepaste 
wijn die het geheel tot een unieke beleving maakt. Gastronomisch genieten 
op een betoverende plek doe je hier ongetwijfeld. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gastronomisch 
diner ''Délices en 
Provence''

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.



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. 
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GASTRONOMISCH 
DINEREN

550
RESTAURANTS
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1 GASTRONOMISCH VERRASSINGSMENU: 3 OF 4 GANGEN
Keuze uit een selectie van gerenommeerde restaurants
2 personen
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550 restaurants 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*

 • FRANKRIJK: 400 adressen  • NEDERLAND: 100 adressen

EXOTISCH CREATIEFTRADITIONEELGASTRONOMISCH

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!

BOEKJE MET  
VOORBEELDEN VAN 

PARTNERAANBIEDINGEN

BE-1048898-1-HC

SPE-DINNBE18N
1048898

3608117778491 3 608117 778491




