




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



  DE GROOTSTE KEUZE 
IN BELGIË**

   ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
 Dankzij de Bongo-services

   KWALITATIEVE 
BELEVENISSEN

 Partners die constant geselecteerd 
 en geëvalueerd worden

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

BELEVENISBON

NR 1
IN BELGIË*



De Bongo-app om alles vanop je 
smartphone te regelen

Regelmatig meldingen van nieuwe 
partneraanbiedingen

Gratis* en onbeperkt omruilen

2 jaar geldig** - hernieuwbaar*

Garantie bij verlies of diefstal

ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK  
DANKZIJ DE  
BONGO-SERVICES

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



NU IS HET  
AAN JOU! 



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

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

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

Reserveer rechtstreeks bij  
de gekozen partner.

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



voor twee
JOUW LUNCH

Leuke adresjes om de werkdag 
te doorbreken en 

je gedachten 
even te 

verzetten
bij een lekkere lunch

1 heerlijk 

lunchmenu 

voor 2 
personen



IN HET ZONNETJE  
MET Z’N TWEEËN

restaurants met terras

LOUNGEN  
MET Z’N TWEEËN

moderne restaurants, lounges

BISTRO  
MET Z’N TWEEËN

brasserieën, bistro’s





BISTRO
met z’n tweeën

In een bistro met z’n tweeën genieten van 
eenvoudige gerechten en royale porties.



MOOI 
GEPRESENTEERD 
én lekker…
BEELD JE EENS IN

 Heb je zin om eens buitenshuis of weg  
van kantoor te gaan lunchen en wat bij  
te kletsen in goed gezelschap? Bestel dan  

een dagschotel voor twee in een gezellig 
ingerichte brasserie. Of kies voor een 
voorgerecht, een salade, een quiche of een 
vegetarische schotel op een van de adresjes die 
bekendstaan voor hun gastvrijheid en royale 
porties. Ga voor een ontspannende en lekkere 
lunch in een van de door ons geselecteerde 
eetgelegenheden met authentiek karakter. 







IN HET ZONNETJE  
met z’n tweeën

Gezellig genieten van een  
tête-à-tête in de zon.





EINDELIJK  
terrasjesweer…
BEELD JE EENS IN

Ben jij iemand die vol ongeduld op de lente  
wacht, wanneer de eerste bloemknoppen 
openbloeien en je de eerste warme 

zonnestralen op je gezicht voelt, al is het maar voor 
even? Zeg nu zelf: bestaat er een betere manier om 
van het zachte lenteweer te genieten dan een plekje 
te zoeken op een aangenaam terras en te proeven 
van de suggestie van de week? Vlei je neer op een 
terrasje aan groene tuinen, historische pleinen, 
architecturale meesterwerken of stadskanalen. Je 
kunt er gezellig met z’n tweeën tafelen in een 
aangenaam kader, genietend van het uitzicht en de 
omgeving.





LOUNGEN   
met z’n tweeën

Met z’n tweetjes genieten  
van creatieve gerechten  

en vernieuwende smaken. 



TRENDY
plekjes
BEELD JE EENS IN

 Doorbreek die eeuwige routine van het belegde 
broodje tijdens de middagpauze en ga voor een 
nieuwe smaakervaring in een trendy 

loungerestaurant. Tafel in stijl met z’n tweetjes in een 
kleurig aangekleed decor, wie weet met een streepje 
sfeermuziek waar je spontaan op meewiegt. De kaart is 
uitgesproken modern en de keuken is, net als de 
aankleding, ongewoon en vernieuwend. Een gezellig 
uitje voor wie jong of nog jong van geest is, voor etentjes 
met zakenrelaties, maar evengoed met vrienden.
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DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:03: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:28: updated from admin

 De Reygaerd in Avekapelle

1 

 DE REYGAERD
  AVEKAPELLE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
spaghetti frutti di mare 
OF een vegetarische 
lasagne

• een kop koffie of thee

Exclusief andere 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.

 
 
13/03/2019 10:29:03: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:27: updated from admin

 't Pleintje in  Westende

2 

 'T PLEINTJE
 WESTENDE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: drie 
artisanale kroketjes 
naar keuze (garnaal, 
kaas, scampi of sug-
gestiekroket) met een 
slaatje en brood

Exclusief dranken en 
frietjes.

 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.

 
 
13/03/2019 10:29:02: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:27: updated from admin

 Cappuccino in  Oostende

3 

 CAPPUCCINO
 OOSTENDE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
Salade Hawaï met kip, 
verse ananas en gebak-
ken spekreepjes met 
lichte honingtoets

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.

 
 
13/03/2019 10:29:39: updated from admin
 
13/03/2019 16:16:05: updated from admin3/14/2019 14:7:59: main_photo changed

 TAO Resto-Loungebar in  Oostende

4 

 TAO RESTO-LOUNGEBAR
 OOSTENDE

 In het uitgaanscentrum van het bruisende Oostende vind je de trendy bistro 
en loungebar TAO. Het interieur is modern en fris, met kleurrijke accenten. 
Eten en drinken bij TAO is genieten in stijl. De kaart staat in het teken van 
de wereldkeuken: Thaise kip, Maleisische gamba's, teppanyaki, Bretoense 
vissoep, Italiaanse pasta's en Frans-Belgische klassiekers. In TAO's loungebar 
krijgt het nachtleven van de badstad een nieuwe dimensie. Hier zit je goed, 
zowel voor een gezellig avondje uit met stijlvolle wijnen als voor een nachtje 
lekker uit de bol gaan. Je kunt er ook 's middags relaxen, op het gezellige 
terras of in de modieuze bar.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een bord warme hapjes
• een fles wijn (wit, rosé 

of rood) om te delen 
OF één fles cava om te 
delen OF een cocktail

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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DEZE BONGO

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

 New partner added
3/28/2019 11:38:1: main_photo changed

 Bistro Resto Franky in  Blankenberge

5 

 BISTRO RESTO FRANKY
 BL ANKENBERGE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassingslunch

Exclusief dranken.

Opgelet: enkel mogelijk 
tot 14 uur.

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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DEZE BONGO

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

 New partner added
3/28/2019 11:40:11: main_photo changed

 Brasserie Montmartre in  Blankenberge

6 

 BRASSERIE MONTMARTRE
 BL ANKENBERGE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassingslunch

 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.

 
 
13/03/2019 10:29:03: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:27: updated from admin

 Ristorante Rimini in  Blankenberge

7 

 RISTORANTE RIMINI
 BL ANKENBERGE

 In de Weststraat in Blankenberge vind je het gezellige Italiaanse Ristorante 
Rimini. Het eetadres bevindt zich op wandelafstand van het strand en het 
station van Blankenberge. Bij Rimini waan je je onmiddellijk in het zonnige 
Italië. Het warme decor bezorgt je een instant zomergevoel. Klassiekers 
als carpaccio, scampi's en parmaham ontbreken niet op de kaart, evenmin 
als pizza, risotto, spaghetti, lasagne, cannelloni en andere deegwaren. Ook 
vlees- en visliefhebbers kunnen kiezen uit een uitgebreid aanbod. Bestel er 
nog een glas wijn bij en je Italiaanse maaltijd is helemaal compleet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
pizza prosciutto OF 
een macaroni 'boccon 
del prete' met room, 
tomaat en champig-
nons

• een nagerecht: een 
ijsje

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N
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13/03/2019 10:29:03: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:27: updated from admin

 Beaufort in  De Haan
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 BEAUFORT
 DE HAAN

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verse soep van 
de dag

• een croque Hawaï 
met verse ananas en 
groentegarnituur

Exclusief dranken. 

 V
LA

A
N

D
ER

EN



32

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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13/03/2019 16:15:27: updated from admin

 Bistrant Spanje in  Koekelare
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 BISTRANT SPANJE
 KOEKEL ARE

 Bistrant Spanje is een gezellig brasserie-restaurant, dat onlangs volledig werd 
vernieuwd in goudtinten. Wie Bistrant Spanje bezoekt, wordt verwelkomd 
door uitbaatster Tine. 's Middags kun je hier genieten van een heerlijke lunch. 
Op de uitgebreide kaart vind je diverse vlees- en visgerechten, verse salades 
en meer, telkens geserveerd met handgesneden frietjes. Bij mooi weer kun 
je vertoeven op het aangename terras, een aanrader in de streek! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
kipfilet met frietjes OF 
een duo van vis

Exclusief dranken.
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 Imperial in  De Panne

10 

 IMPERIAL
 DE PANNE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glas champagne 
met een hapje
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 Suurplas in  Roeselare
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 SUURPLAS
 ROESEL ARE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
soep van de dag

• een hoofdgerecht
• een espresso

Exclusief andere dranken.

Opgelet: de formule is 
niet geldig in het week-
end en op feestdagen.
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 Sint-Pietershoeve in  Damme
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 SINT-PIETERSHOEVE
 DAMME

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
dagsoep

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Trattoria Trium in  Brugge
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 TRATTORIA TRIUM
 BRUGGE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
bordje met hapjes om 
te delen

• een hoofdgerecht: een 
pastagerecht

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
vissuggestie van de dag 
OF een kipfilet met 
champignonroomsaus 
OF een varkenshaasje 
met tuingroentjes OF 
spaghetti bolognese OF 
tagliatelle met kip en 
wokgroentjes OF een 
vegetarische pasta

• een nagerecht van de dag

Exclusief dranken.

Opgelet: enkel mogelijk 
tussen 12 en 13.30 uur.
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 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 ele-
menten en rode tinten het geheel een elegante en serene uitstraling geven. 
Portretten van historische figuren aan de muren kijken goedkeurend toe. De 
Florentijnen bezoeken staat gelijk aan een zaligmakend en vooral culinair hoog-
staand moment. Je geniet er van smakelijke gerechten uit de Franse keuken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: ge-
vogeltekroketjes met 
handgesneden frietjes 
en een slaatje

Exclusief dranken.
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 Tonka in  Brugge
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 TONKA
 BRUGGE

 Op het Walplein in het charmante centrum van Brugge ligt Tonka, een naam 
die verwijst naar de tonkaboon die verwerkt wordt in zoetigheden. De jonge 
uitbater Johan Lesneuck komt zelf uit Antwerpen, maar koos ervoor zijn 
zaak te openen in het mooie decor van Brugge, waar hij naar de bakkerij- en 
hotelschool ging. Je kunt hier proeven van heerlijke tussendoortjes zoals 
pannenkoeken en van de lekkerste desserts. Maar bij Tonka geniet je even-
goed van gezonde en lichte lunchgerechten, waaronder smaakvolle salades. 
De inrichting is modern en jong. Tonka heeft ook een open haard en in de 
zomer kun je buiten zitten op de patio. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soep van de dag
• een quiche naar keuze 

met een fris slaatje

Exclusief dranken.
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 Brasserie Strijdershuis in  Brugge
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 BRASSERIE STRIJDERSHUIS
 BRUGGE

 In de schaduw van de Brugse Halletoren bevindt zich het historische twaalfde- 
eeuwse gebouw waar Brasserie Strijdershuis is ondergebracht. Hier kun je 
voor zowel een snelle hap als een uitgebreide vlees- of vismaaltijd terecht. 
Vlaamse klassiekers, zoals stoverij in donker bier of konijn met pruimen, zijn de 
specialiteit van het huis. De uitgebreide drankkaart biedt voor ieder wat wils: 
vijftig Belgische bieren, een waaier aan Belgische jenevers en verschillende 
digestieven. Op de kaart vind je eveneens een uitgebreid assortiment aan 
koffies en andere warme dranken, die perfect passen bij alle zoete lekkernijen 
die je hier kunt krijgen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
• een koffie

Exclusief andere dranken. 
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 't Eekhoetje in  Brugge
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 'T EEKHOETJE
 BRUGGE

 Op een boogscheut van de Markt en te midden van de typische reien in het 
pittoreske Brugge ligt 't Eekhoetje. Het stemmige interieur, de royale porties 
en vooral de versheid van het eten lonen de moeite. Alles wat hier geserveerd 
wordt, is huisgemaakt, ook de pistolets, de koffiekoeken en het gebak. Bij 
't Eekhoetje kun je terecht voor een verkwikkend ontbijt, een verleidelijk 
vieruurtje of een heerlijke maaltijd die door de kok vers wordt klaargemaakt. 
Is het binnen te warm, dan kun je rustig genieten op het houten duplexterras 
achteraan, met vijver en fontein. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
• een koffie OF een 

nagerecht

Exclusief andere dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



42

DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:02: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:26: updated from admin

 Kwizien Divien in  Brugge
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 KWIZIEN DIVIEN
 BRUGGE

 In Kwizien Divien, gelegen vlak bij de Grote Markt van Brugge, word je 
verwelkomd in een gezellig interieur. Op mooie dagen kun je ook tafelen op 
het sfeervolle terras met uitzicht op de Halletoren. Het team serveert een 
moderne keuken. Je kunt er kiezen uit verschillende salades en pasta's, maar 
ook hedendaagse vis- en vleesschotels en de typische Vlaamse keuken staan 
op het menu. Kortom, een verwennerij voor iedereen! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
• een koffie

Exclusief andere dranken.
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 Dag en Dauw in  Oostkamp
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 DAG EN DAUW
 OOSTKAMP

 Een fijne lunch kan ervoor zorgen dat je dag niet meer stuk kan. Dat weten ze 
ook bij Dag en Dauw, een leuk adresje in het centrum van de West-Vlaamse 
gemeente Oostkamp. Dag en Dauw is een zaak zonder chique grandeur, maar 
met een charme die heel wat meer waard is. De grote ramen laten veel licht 
binnen en het interieur is dan ook met lichte, frisse tinten vormgegeven. 
Eigentijdse meubels, kleurrijke decoratie en comfortabele stoeltjes vullen 
de ruimte en creëren een losse sfeer waarbij de ongedwongen, maar correcte 
bediening naadloos aansluit. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
een salade met kip OF 
salade niçoise

Exclusief dranken.
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 Brasserie Flores in  Roeselare
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 BRASSERIE FLORES
 ROESEL ARE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
pasta of salade naar 
keuze van de kaart

Exclusief dranken.
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 Brasserie 14-18 in  Passendale
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 BRASSERIE 14-18
 PASSENDALE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
dagschotel

Exclusief dranken.
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 De Historic in  Dadizele
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 DE HISTORIC
 DADIZELE

 Restaurant De Historic vind je in Dadizele, centraal gelegen tussen Ieper, 
Kortrijk en Roeselare. Hier zit je goed voor een gezellige lunch, een zalige 
zoete zonde of een uitgebreid diner. Het moderne interieur met zijn aardse 
tinten en openhaard nodigt uit om gezellig te tafelen. Eigenaar en chef Steve 
Grymonprez deed reeds heel wat ervaring op, alvorens hij de zaak overnam in 
2009. Dat vertaalt zich in zorgvuldig bereide brasseriegerechten die je zeker 
weten te bekoren. Ook voor een smakelijk vieruurtje ben je hier aan het juiste 
adres dankzij het grote assortiment wafels, pannenkoeken en ijscoupes. Tel 
daarbij de vriendelijke, professionele service en de familiale sfeer en je weet 
dat De Historic een echte aanrader is. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soep
• een hoofdgerecht
• een koffie

Exclusief andere dranken.

Opgelet: niet geldig op 
feestdagen en in het 
weekend.
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 MI-DI in  Kortrijk
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 MI-DI
 KORTRIJK

 MI-DI is een gezellige zaak in het centrum van Kortrijk. Het etablissement 
staat voor trendy met een klassieke toets. Hier kun je gewoon rustig iets 
drinken of proeven van een smakelijke lunch, een uitgebreid diner of een 
versgebakken pannenkoek. Met je bon geniet je hier van een kom warme soep 
en een hoofdgerecht, gevolgd door een kop vers gezette koffie, die volgens 
sommigen zelfs de beste van heel Kortrijk is. Om het helemaal compleet te 
maken krijg je er nog een glaasje cava bij. Dat is pas genieten! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glas cava
• een voorgerecht: een 

soep
• een hoofdgerecht
• een koffie

Exclusief andere dranken.
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 Paul's Boutique in  Kortrijk
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 PAUL'S BOUTIQUE
 KORTRIJK

 Het hamburgerrestaurant Paul's Boutique heeft intussen verschillende 
vestigingen in Gent en Ieper, maar Kortrijk is de plaats waar het allemaal 
begon. Ook vandaag nog kun je terecht in de allereerste Paul's Boutique 
in het centrum van Kortrijk. Uitbater Paul Drèze vond voor de naam van 
het restaurant inspiratie bij het tweede album van de Beastie Boys en ook 
de zaak zelf doet behoorlijk rock 'n roll aan. Op de kaart staan beefburgers, 
kipburgers, visburgers en ook een ruime selectie vegetarische burgers. De 
huisgemaakte sausjes, waarvan niemand het recept wil verklappen, geven de 
burgers nog wat extra cachet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hamburger naar 
keuze (voor Angus 
Beef of een glutenvrij 
broodje geldt een 
toeslag)

• een portie frieten met 
mayonaise

• een frisdrank naar 
keuze

Exclusief andere dranken.
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 Oak Bar in  Zelzate
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 OAK BAR
 ZELZATE

 In Oak Bar word je met een glimlach ontvangen voor een borrel, een hapje 
of een volwaardige lunch. De kaart is seizoensgebonden en wisselt elke twee 
weken. Zo word je hier steeds opnieuw verrast. Voor de kleine honger is er 
een assortiment aan small bites die je kunt delen met je gezelschap. Op de 
uitgebreide drankenkaart vind je een ruime keuze aan non-alcoholische en 
alcoholische dranken. De bar straalt een wereldse sfeer uit, waardoor je je even 
in The Big Apple waant. Garantie op een fijne middag of avond in Zelzate dus! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een maaltijdsoep OF 
een salade OF een vers 
broodje

• een frisdrank, pils of 
glas huiswijn

Exclusief andere dranken.
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 Augustijntje in  Gent
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 AUGUSTIJNTJE
 GENT

 Augustijntje is een gezellig eethuis niet ver van het Augustijnenklooster in 
Gent. Hier moet je zijn als je van een ongedwongen stemming en smakelijke 
gerechten houdt. Met zijn eenvoudige inrichting, vele kaarsen en vriendelijke 
bediening, geniet je hier van een gemoedelijke sfeer. Op de kaart staan 
 Belgische klassiekers als vol-au-vent en stoverij, maar ook snacks, pasta's, 
salades en scampi's. Zoals het hoort worden de frietjes hier met de hand 
gesneden. Augustijntje bevindt zich in hartje Gent op een paar honderd 
meter van het Gravensteen, dus na je maaltijd kun je je eten nog wat laten 
zakken door een wandelingetje te maken langs de Leie. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 Brasserie Agrea in  Gent
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 BRASSERIE AGREA
 GENT

 Agrea is een kleine, gezellige brasserie met een prachtig uitzicht op de 
fonteinen van het Sint-Baafsplein in het hart van Gent. Een van de grote 
troeven van Brasserie Agrea is het unieke binnenterras, waar je in alle rust en 
kalmte in openlucht kunt genieten. Ook binnen is het gezellig zitten in een 
interieur dat voornamelijk wordt bepaald door hout en warme bruintinten. 
Er valt veel daglicht binnen door de grote ramen. Bij mooi weer krijg je hier 
gegarandeerd een goed humeur, al kan je lekkere lunch daar natuurlijk ook 
iets mee te maken hebben. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
Gentse waterzooi

• een koffie

Exclusief andere dranken. 
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 Eetcafé Twilight in  Gent
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 EETCAFÉ TWILIGHT
 GENT

 Eetcafé Twilight is fantastisch gelegen op een van de populairste en gezel-
ligste pleinen van Gent: de Korenmarkt. Het restaurant en de keuken zijn 
ondergebracht in een burgerhuis, waar je wordt ontvangen in een charmant 
en vriendelijk kader. Het personeel stelt alles in het werk om een warme 
en verwelkomende sfeer te creëren. De chef van Eetcafé Twilight biedt 
je een ruime keuze uit allerhande koude en warme gerechten. Er worden 
bovendien wekelijks nieuwe suggesties gepresenteerd afhankelijk van het 
aanbod op de markt. De versheid van de ingrediënten wordt hier dus elke 
dag opnieuw gegarandeerd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: cala-
mares met tartaarsaus

• een hoofdgerecht: vol-
au-vent met frietjes 
OF een vegetarische 
pasta

• een nagerecht: een 
ijsje van de chef

Exclusief dranken.
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DEZE BONGO

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

 New partner added
4/2/2019 8:52:32: main_photo changed

 Poule & Poulette Gent in  Gent
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 POULE & POULETTE GENT
 GENT

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening. Dit 
arrangement is enkel 
geldig tussen 11.30 en 
16 uur.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 
 
13/03/2019 10:29:04: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:28: updated from admin

 Paul's Boutique in  Gent
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 PAUL'S BOUTIQUE
 GENT

 Voor de lekkerste burgers van Gent moet je bij Paul's Boutique zijn. Deze 
sfeervolle zaak aan het Sint-Amandsplein gaat er prat op 'the best burgers 
in town ' te serveren en dat in het hart van de binnenstad. Op de kaart staan 
originele hamburgers, die creatief en rijkelijk belegd zijn. De hamburgers zijn 
te verdelen in beefburgers, kipburgers, visburgers alsook acht verschillende 
vegetarische burgers. De versheid van de ingrediënten zorgt steeds voor een 
onberispelijke kwaliteit. Reken daarbij nog een tof, kleurrijk interieur en een 
snelle service en je weet dat Paul's Boutique een aanrader is.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
burger van de kaart 
(voor de burgers Saint-
Tropez, Big Boy en The 
Godfather wordt een 
supplement van 2 euro 
gevraagd)

• een nagerecht: een 
huisbereide choco-
mousse

• een glas wijn

Exclusief andere dranken.
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DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:30:02: updated from admin
 
13/03/2019 16:16:26: updated from admin3/14/2019 15:2:39: main_photo changed

 Pizza & Pasta Pittoresk in  Gent
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 PIZZA & PASTA PITTORESK
 GENT

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
een pizza of pasta naar 
keuze van de kaart

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

 
 
13/03/2019 10:29:44: updated from admin
 
13/03/2019 16:16:11: updated from admin

 Restaurant Safi Safi in  Gent
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 RESTAURANT SAFI SAFI
 GENT

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
soep

• een hoofdgerecht: 
couscous met één 
soort vlees OF een 
van de klassieke tajines 
met kip of lam

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

 
 
13/03/2019 10:29:04: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:29: updated from admin

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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DEZE BONGO

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

 New partner added
 
13/03/2019 10:31:20: updated from admin
 
13/03/2019 16:17:43: updated from admin3/14/2019 15:35:7: main_photo changed

 Qarfa in  Aalst
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 QARFA
 AALST

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht

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

 
 
13/03/2019 10:29:05: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:30: updated from admin

 Brasserie 't Stationneken in  Baardegem
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 BRASSERIE 'T STATIONNEKEN
 BAARDEGEM

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
soep 

• een hoofdgerecht: 
een lunchgerecht van 
de dag

OF
• een hoofdgerecht: een 

lunch gerecht van de dag 
• een nagerecht

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

 
 
13/03/2019 10:29:56: updated from admin
 
13/03/2019 16:16:21: updated from admin

 Villa Clochard in  Lokeren
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 VILLA CLOCHARD
 LOKEREN

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een koffie

Exclusief andere dranken.

Opgelet: het arran-
gement is enkel geldig 
van maandag tot en 
met vrijdag van 12 tot 
14.30 uur.
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DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:57: updated from admin
 
13/03/2019 16:16:22: updated from admin

 Villa Clochard Puivelde in  Puivelde
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 VILLA CLOCHARD PUIVELDE
 PUIVELDE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een koffie

Exclusief andere dranken.

Opgelet: het arran-
gement is enkel geldig 
van maandag tot en 
met vrijdag van 12 tot 
14.30 uur.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 6/18/2018 8:36:24: main_photo changed

 
13/03/2019 10:29:04: updated from admin
 

 Biko in  Sint-Niklaas
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 BIKO
 SINT-NIKL AAS

 Achter de oude Sint-Nicolaaskerk in de officieuze hoofdstad van het Waasland 
vind je de leuke ontbijt- en lunchbar Biko. In een mooie retrosfeer worden 
hier gerechten uit grootmoeders tijd geserveerd door de twee enthousiaste 
hartsvriendinnen Elke en Stephanie. Uitgebreid ontbijten was voor hen altijd 
al een geliefkoosd tijdverdrijf en die microbe willen ze nu graag doorgeven 
met een breed assortiment aan ontbijtmogelijkheden. Ook de rest van de dag 
zit je hier perfect voor een lekkere lunch of een gezellige koffie met gebak. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een kommetje soep
• een broodje hummus 

met gegrilde groenten 
en feta OF een toast 
mozzarella met zalm 
of gerookte ham OF 
een croque met brie en 
perensiroop

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



63

DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:43: updated from admin
 
13/03/2019 16:16:09: updated from admin

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

 SINT-NIKL AAS

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
pasta of pizza

• een nagerecht van de 
chef

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

 
 
13/03/2019 10:29:05: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:29: updated from admin

 Eatalia in  Temse
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 EATALIA
 TEMSE

 Aan de oevers van de Schelde vind je aan de Wilfordkaai de historische 
watermolen van Temse. Hier heten Cindy en Geoffrey je welkom bij Eatalia. 
Zij hebben al jaren ervaring opgedaan in de horeca en weten dus als geen 
ander hoe zij hun gasten moeten verwennen. Het interieur is gezellig en 
modern ingericht, met als absolute blikvanger een prachtige plantenmuur. 
Op de kaart vind je het lekkerste uit de Italiaanse keuken, bereid met pure, 
biologische en echte Italiaanse ingrediënten. Ook aan de kleinsten wordt er 
gedacht. Op de bovenverdieping hebben zij een speelruimte ter beschikking. 
In het weekend houdt een nanny een oogje in het zeil, zodat de ouders met 
een gerust hart gezellig van hun maaltijd kunnen genieten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht naar 
keuze

• een hoofdgerecht: 
een pizza of pasta naar 
keuze

OF
• een hoofdgerecht: 

een pizza of pasta naar 
keuze

• een nagerecht

Exclusief dranken.

Opgelet: dit arrange-
ment is niet geldig op 
zondagmiddag.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 
 
13/03/2019 10:29:05: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:31: updated from admin3/14/2019 10:55:28: main_photo changed

 Plaasj food & drinks in  Antwerpen
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 PLAASJ FOOD & DRINKS
 ANTWERPEN

 Wie Antwerpen niet kent, kijkt vast vreemd op als er gesproken wordt 
over een strand in de grootstad. Langs de Schelde, op Linkeroever, ligt het 
Sint-Annastrand, of Sint-Anneke Plage zoals het door de Antwerpenaren 
genoemd wordt. Het recreatiegebied met strand aan de Schelde, wandeldijk 
en openluchtzwembad is al jaar en dag gekend als de badplaats van Antwerpen. 
Op de dijk vind je leuke brasseries en restaurantjes. Sint-Anneke heeft zo 
ook zijn eigen eetgelegenheid, Plaasj food & drinks. Het eigentijdse terras 
lonkt bij zonnig weer en het moderne bistro-interieur straalt een ontspan-
nen sfeer uit. Op de kaart vind je bekende klassieke gerechten en enkele 
seizoensgebonden menu's. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
pasta met truffel en 
portobello's

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

 New partner added
 
13/03/2019 10:31:29: updated from admin
 
13/03/2019 16:17:52: updated from admin3/14/2019 15:37:1: main_photo changed

 Ons Suzanne in  Antwerpen
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 ONS SUZANNE
 ANTWERPEN

 De hippe wijk het Eilandje is al lang geen schone onbekende meer. Tot ver 
buiten de landsgrenzen gooit deze prachtige buurt hoge ogen. Dat is niet 
enkel te danken aan de magistrale architecturale parels zoals het MAS en 
het nieuwe havenhuis, maar ook aan de vele hippe restaurants en bars die 
zich hier de laatste jaren wisten te vestigen. Ons Suzanne past perfect in dat 
rijtje. Deze moderne ontbijt- en lunchzaak combineert het beste van het 
heden en het verleden. Neem plaats in het eigentijdse interieur met enkele 
knipoogjes naar grootmoeders tijd en laat je verrassen door de (h)eerlijke 
gerechten en drankjes. Hier wordt uitsluitend met artisanale bioproducten 
uit eigen land en waar mogelijk met een korte keten gewerkt. En dat proef 
je in elke hap. Smakelijk! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soep van de dag
• een lunchpistolet naar 

keuze
• een dessert van de dag 

OF een koffie of thee 
naar keuze

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

 
 
13/03/2019 10:29:47: updated from admin
 
13/03/2019 16:16:13: updated from admin

 Basic Italian in  Antwerpen
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 BASIC ITALIAN
 ANTWERPEN

 Bij Basic Italian op het hippe Eilandje in Antwerpen kun je je pasta persona-
liseren met smaken die jij lekker vindt. Zo kun je kiezen uit maar liefst negen 
sauzen, aangevuld met kip, spek, gehaktballetjes of scampi's. Ook aan de 
vegetariërs is er gedacht met een ruime keuze aan groenten als topping. 
Parmezaanse of emmentalerkaas maken het pastaplaatje compleet. Verder 
vul je je maaltijd aan met een drankje of een koude thee, en een dessertje 
zoals tiramisu of chocomousse. Je kunt er vanop aan dat ze hier uitsluitend 
verse producten gebruiken. De pasta zit in een beker die je gemakkelijk 
meeneemt, maar je kunt ook plaatsnemen in het strakke, witte interieur, 
terwijl je de chefs aan het werk ziet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:45: updated from admin
 
13/03/2019 16:16:12: updated from admin

 B-NUT in  Antwerpen
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 B-NUT
 ANTWERPEN

 B-NUT, uitgebaat door een mama en haar twee dochters, biedt een gezond 
alternatief voor de populaire burgers. Hier serveren ze de zelf uitgevonden 
Wurger: een biologische burger tussen twee vegan wafeltjes. Deze zijn ge-
maakt op basis van butternut in combinatie met superfoods, speltbloem en 
kruiden. Kies bijvoorbeeld voor een smakelijke Chicky, Champy of Veggy. 
Op de menukaart staan ook Taffles (wafels als toast), ontbijtopties, salades, 
huisbereide zoetigheden, koffies en biologische dranken. Je geniet van al dat 
lekkers in een warm interieur met kleurrijke accenten. Het B-NUT-concept 
bestaat verder nog uit foodtruck Oscar en B&B-NUT, een appartement en 
een duplex op de Antwerpse Vrijdagmarkt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 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.

 
 
13/03/2019 10:29:05: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:30: updated from admin

 Den Boterham in  Antwerpen
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 DEN BOTERHAM
 ANTWERPEN

 Den Boterham is een ontbijthuis aan de Plantinkaai in Antwerpen. Kris heeft 
bewust gekozen voor een klein eethuisje om alles te kunnen aanbieden wat 
voor haar van belang is: warmte, gezelligheid, maar vooral persoonlijk con-
tact. Hier eet je rustig met vrienden of familie of drink je een lekkere koffie 
of thee, terwijl je de krant leest. Kris broedt voortdurend op vernieuwende 
ideeën en brengt alles op haar eigen originele manier. Voor de lunch of een 
tussendoortje is het moeilijk kiezen. Er zijn salades, originele en doodgewone 
broodjes en zelfs de klassieke boterhammen met choco, banaan en bruine 
suiker kregen een plaatsje op de kaart. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

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.

 
 
13/03/2019 10:29:55: updated from admin
 
13/03/2019 16:16:21: updated from admin3/18/2019 9:15:1: main_photo changed

 Brasserie Berlin in  Antwerpen
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 BRASSERIE BERLIN
 ANTWERPEN

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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13/03/2019 16:16:16: updated from admin

 Het Zand in  Antwerpen
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 HET ZAND
 ANTWERPEN

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een tweegangen-
verrassingsmenu

Exclusief dranken.
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 The IceShop Bagels & Burgers in  Antwerpen
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 THE ICESHOP BAGELS & BURGERS
 ANTWERPEN

 Anders dan de naam doet vermoeden, kun je bij The IceShop niet alleen 
van zoetigheden zoals ijsjes of wafels smullen, maar ook van rijkelijk belegde 
bagels en burgers. Een goede service en kwaliteit worden hier hoog in het 
vaandel gedragen. Op de kaart vind je diverse burgers met leuke namen: 
Jaws Burger met vis, Veggi Regi voor de vegetariërs of Chicken Run met 
kip. Wie hier binnenwandelt, kan zich verwachten aan een hartelijk welkom, 
een deugddoende pauze en een nieuw vast lunch- of snackadresje aan de 
Antwerpse Vlaamsekaai.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 TOTA in  Antwerpen
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 TOTA
 ANTWERPEN

 Een empanada is een heerlijk hapje dat vooral populair is in de Argentijnse 
en Zuid-Amerikaanse keuken. Het bestaat uit deeg met allerlei vullingen. Bij 
TOTA in Antwerpen ben je aan het juiste adres om deze smaak bommetjes 
op een gezonde wijze te ontdekken. Hier eet je namelijk huisgemaakte 
 empanadas die in de oven worden gebakken. Je hebt de keuze uit onder an-
dere rundvlees, kip en zoetzuur varkensvlees. Ook vegetariërs en veganisten 
komen hier niets tekort. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 New partner added
 
13/03/2019 10:31:23: updated from admin
 
13/03/2019 16:17:46: updated from admin3/14/2019 15:35:46: main_photo changed

 De Falafel Factory in  Antwerpen
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 DE FALAFEL FACTORY
 ANTWERPEN

 Falafel is al enkele jaren harten aan het veroveren in ons Belgenlandje. Ge-
lukkig maar, want deze klassieker uit het Midden-Oosten moet je zeker eens 
geproefd hebben. De vulling van falafelballetjes bestaat uit een smeuïge pasta 
van kikkererwten en geurige kruiden. De buitenkant is heerlijk krokant. Bij 
De Falafel Factory maak je uitgebreid kennis met deze lekkernij. De falafel 
wordt er elke dag met passie vers bereid. Bij het saladebuffet stel je op eigen 
smaak een frisse salade samen. Je kunt hier terecht voor een snelle lunch, 
maar je zit hier ook goed om uitgebreid te tafelen met vrienden in een gezellige 
sfeer. Op zonnige dagen ben je ook welkom op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
een falafelsalade met 
pittabroodjes

• 25 cl wijn OF een 
Sampa Iced Tea

Exclusief andere dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



75

DEZE BONGO

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

 New partner added
 
13/03/2019 10:31:47: updated from admin
 
13/03/2019 16:18:10: updated from admin3/14/2019 15:23:29: main_photo changed

 Ting Tong in  Antwerpen
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 TING TONG
 ANTWERPEN

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

 VOOR 2 PERSONEN:

•  een hoofdgerecht: een 
Thai street-schotel

•  een huisgemaakt ice-
tea OF een frisdrank

Exclusief andere dranken.
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 Nouna's Foodbar in  Antwerpen
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 NOUNA'S FOODBAR
 ANTWERPEN

 Bij Nouna's Foodbar in Antwerpen ben je aan het juiste adres voor een uit-
gebreid ontbijt of een smakelijke lunch. Neem plaats aan een van de tafeltjes 
in het kleurrijke decor en laat je verwennen met een lekkere maaltijd. Op 
het menu vind je croissants, quiches, koude en warme broodjes, smoothies, 
soep, salades… Alles wordt ter plaatse voor je klaargemaakt. Je kunt ook 
kiezen voor een van de regelmatig wisselende suggesties .

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 The Chocolate Box in  Anvers
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 THE CHOCOLATE BOX
 ANTWERPEN

 The Chocolate Box is een schattig chocoladewinkeltje waar het plezierig 
vertoeven is voor al je zintuigen. Het ruikt er heerlijk en overal waar je kijkt, 
zie je chocolade in alle vormen en kleuren. Het behang aan de muren brengt 
je naar Zuid-Frankrijk, op de achtergrond klinkt jazz. Regelmatig wordt het 
interieur aangepast, want kunstenaars krijgen er een tijdelijk podium om hun 
werk te tonen. Dit is een gedroomd plekje om bij te komen na een paar uurtjes 
shoppen of even te ontsnappen aan de drukte van de stad. Hoe doe je dat 
beter dan bij een lekkere lunch? De broodjes maaltijden bij The Chocolate 
Box zijn niet te versmaden. Proef ook zeker de quiche eens. Kom binnen en 
ervaar een heerlijk ontspannen vakantiegevoel in hartje Antwerpen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een huisbereide soep
• een halve belegde pan 

bagnat
• een kop koffie of thee

Exclusief andere dranken.
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 Kasteel Rivierenhof in  Deurne
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 KASTEEL RIVIERENHOF
 DEURNE

 Het park Rivierenhof ligt net buiten het centrum van Antwerpen in Deurne 
en wordt beschouwd als een van de mooiste parken van de stad. Het heeft elk 
seizoen wel wat te bieden, of je nu een fan bent van een winterse wandeling 
of graag een openluchtconcert bijwoont in de zomer. In het midden van het 
domein, tegenover de vijver, ligt het Kasteel Rivierenhof. Het restaurant 
ontvangt je het hele jaar door met een menukaart die evolueert op het ritme 
van de seizoenen en keer op keer garant staat voor een lekkere maaltijd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
seizoenssoepje

• een hoofdgerecht van 
de dag

• een koffie

Exclusief andere dranken. 

 V
LA

A
N

D
ER

EN



79

DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:06: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:31: updated from admin3/14/2019 10:55:55: main_photo changed

 Brasserie Anoot in  Deurne
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 BRASSERIE ANOOT
 DEURNE

 Hoewel Deurne flink moet opboksen tegen een grootstad als Antwerpen, 
zal een bezoek aan deze voorstad zeker niet teleurstellen. Met maar liefst 
drie parken op wandelafstand, is Brasserie Anoot een fijne stop tijdens een 
dagje te midden van de groene plekjes van het district. Uitbaters Koen en 
Elke weten wat stijlvol lunchen betekent. In hun elegante zaak met neutrale en 
warme kleuren proef je van frisse salades, verse broodjes, stevige maaltijden 
en suggesties die variëren naargelang het seizoen. Voor een warm ontvangst 
hoef je het niet enkel binnen te zoeken. Als de zon van de partij is, is het 
aangenaam vertoeven op het gezellige terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
verse dagsoep

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 Theatercafé Mortsel in  Mortsel
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 THEATERCAFÉ MORTSEL
 MORTSEL

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glas cava
• een hoofdgerecht: een 

pasta naar keuze OF 
een salade naar keuze 
OF een vrije keuze van 
de lunchkaart

• een koffie

Exclusief andere dranken.
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 De Jongste Telg in  Boechout
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 DE JONGSTE TELG
 BOECHOUT

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 Markt19 in  Lier
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 MARKT19
 LIER

 Word je graag verwend met mooi gepresenteerde lekkernijen? Dan is een 
uitje naar Lier een aanrader. In de stijlvolle ontbijt- en lunchzaak Markt19 
wordt alles tot in de puntjes verzorgd. Hier kun je terecht voor een ontbijt, 
een lunch, een kopje koffie, een frisdrankje of een lekker dessert. Alles wordt 
vers en met veel liefde bereid. De koffie is van het bekende Italiaanse merk 
Illy. De thee van Dammann wordt gepresenteerd in een leuk theezeefje in 
de vorm van een bloem met extra zoetigheden. Het interieur is landelijk 
getint met veel natuurlijke materialen en in de zomer profiteer je van het 
aangename terras met uitzicht op de Grote Markt en het stadhuis. De 
vriendelijke bediening maakt het plaatje compleet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
zuiderse tonijnsalade 
OF een salade met kip 
OF een vegetarische 
salade OF een koude 
schotel met ham OF 
focaccia met parma-
ham en mozzarella OF 
ciabatta met kip en 
sojascheuten

• een kopje koffie

Exclusief andere dranken.
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 't Oud Lier in  Lier
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 'T OUD LIER
 LIER

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
een pasta met kip 
en groentjes in een 
currysaus

Exclusief dranken. 
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 Au Fond Du in  Lier
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 AU FOND DU
 LIER

 Au Fond Du is een gezellige brasserie, gelegen in het hart van Lier. Wanneer 
de zon zich laat zien, is het heerlijk toeven op het terras met uitzicht op de 
Zimmertoren. Au Fond Du kreeg een stijlvolle inrichting waarin kaki- en 
grijstinten de boventoon voeren. Op de uitgebreide brasseriekaart is er 
voor ieder wat wils. Zoals de naam al verklapt, is fondue de specialiteit van 
de brasserie. Je vindt hier fondues met vis, vlees en kaas net als vegetarische 
varianten. Wie geen fan is van fondue, kan kiezen tussen een heleboel grill-
gerechten. Als afsluiter van een heerlijke maaltijd kun je je laten verleiden 
door een verfrissende ijscoupe of… een chocoladefondue natuurlijk. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: wok 
met kip en groentjes

Exclusief dranken. 
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 FRAÎCHE in  Kessel
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 FRAÎCHE
 KESSEL

 Kessel, het sympathieke dorpje dat verscholen ligt tussen Lier en Nijlen is de 
thuisbasis van een al even sympathiek ontbijtzaakje. FRAÎCHE is de naam 
en meteen een knipoog naar een van de belangrijkste voorwaarden voor al 
het lekkers dat er wordt aangeboden: onberispelijke versheid. FRAÎCHE 
is meer dan een klassieke bakkerij. Het is een lunch- en tearoom waar je 
terechtkunt voor het lekkerste brood en het smakelijkste gebak, maar ook 
voor belegde broodjes en een lekkere lunch. Op de zeer uitgebreide kaart 
vind je zeker iets naar je zin. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soep  
• een snack
OF
• een snack 
• een dessert

Exclusief dranken.
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 De Stenen Molen in  Putte
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 DE STENEN MOLEN
 PUTTE

 De Stenen Molen is gelegen op een centrale locatie net buiten het centrum 
van Putte. De uitgebreide menukaart, telkens aangevuld met seizoens-
gebonden suggesties, geeft je een waaier aan mogelijkheden. De brasserie 
beschikt ook over een uitgebreide drankkaart met verschillende bieren, 
geestrijke dranken, wijnen en cocktails. Een uitnodigende unieke houten 
toog is de ideale plek om na te genieten van een heerlijke lunch. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 Bistro Oliva in  Sint-Katelijne-Waver
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 BISTRO OLIVA
 SINT-KATELIJNE-WAVER

 Voor een culinaire reis naar Italië moet je op de Markt van Sint-Katelijne- 
Waver zijn. Bistro Oliva geeft er een nieuwe invulling aan het oude gemeente-
huis. Je schuift er je voeten onder tafel voor eerlijke en klassieke Italiaanse 
gerechten. In het sfeervolle decor kun je zowel terecht voor een snelle 
lunch, die binnen de dertig minuten op je bord wordt getoverd, als voor een 
avondje uitgebreid tafelen. Een selectie vis- en vleesgerechten vergezelt de 
typische pasta en risotto op de kaart. Ook voorgerechten als vitello tonnato 
of een millefeuille van aubergine en parmezaan mogen niet ontbreken, net 
als tiramisu en andere dessertklassiekers. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: anti-
pasti om te delen

• een hoofdgerecht: 
Pasta Rapido

• een koffie

Exclusief andere dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



88

DEZE BONGO

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

 New partner added
4/2/2019 8:53:16: main_photo changed
4/2/2019 8:53:30: main_photo changed

 Poule & Poulette Mechelen in  Mechelen
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 POULE & POULETTE MECHELEN
 MECHELEN

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening. Dit 
arrangement is enkel 
geldig tussen 11u30 en 
16 uur.
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66 

 BRASSERIE 3RI4EN
 RUMST

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
dagsoep

• een hoofdgerecht: een 
salade van de chef

Exclusief dranken.
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 PIZZA TONO
 BOOM

 Ben je in Boom en heb je zin in een bordje Italiaans? Familierestaurant Pizza 
Tono is er al twintig jaar lang de referentie voor typische lekkernijen van 
het Apennijs Schiereiland. In 2016 gaf eigenaar Kamil de zaak een flinke 
opknap beurt en sindsdien straalt ze terug in een modern kleedje. Op het bijna 
eindeloze menu staan allerhande pizza's, van de traditionele quattro stagioni 
tot minder klassieke varianten met barbecuesaus en gehaktballen of banaan 
en ananas. Ook aan pasta, kip- en vleesgerechten is er geen gebrek. Wie 
graag iets anders wil, kan smullen van een pitaschotel en voor de twijfelaars 
zijn er pizza's met shoarma of kebab. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht: 

een pizza of pasta naar 
keuze

Exclusief dranken.
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 Asian Kitchen in  Heist-op-den-Berg
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 ASIAN KITCHEN
 HEIST-OP-DEN-BERG

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een maandelijks wisse-
lend lunchmenu

• een koffie of thee

Exclusief andere dranken.
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 De Wijnhoeve in  Ramsel
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 DE WIJNHOEVE
 RAMSEL

 Fijnproevers zijn in De Wijnhoeve in Ramsel aan het juiste adres. Op de 
kaart prijken, naast klassiekers als spaghetti bolognese en garnaalkroketten, 
verrassende suggesties die garant staan voor een culinaire ontdekkingstocht. 
Een glaasje wijn kan in De Wijnhoeve uiteraard niet ontbreken. De uitgebreide 
wijnkaart wordt jaar na jaar aangepast en aangevuld. De gastvrouw staat je 
graag bij in je zoektocht naar de perfecte wijn bij je gerecht. In de zomer kun 
je plaatsnemen op het zonnige terras met uitzicht op de weilanden. In de 
winter word je ontvangen in het gezellige kader van de hoeve. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glas huiswijn, 
huisbier of frisdrank

• een hoofdgerecht naar 
keuze van de chef

• een koffie of thee

Exclusief andere dranken.
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 Brasserie De Schandpaal in  Brecht
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 BRASSERIE DE SCHANDPAAL
 BRECHT

 Brasserie De Schandpaal in het Noord-Antwerpse Brecht weet al meer 
dan tien jaar de inwoners van deze sympathieke Kempense gemeente in de 
watten te leggen. Maar ook van buiten Brecht komen jong en oud naar De 
Schandpaal om ongedwongen en lekker te lunchen of te dineren, rustig iets 
te drinken of om hun zondag te beginnen met een luxeontbijt. De brasserie 
ligt in een hoek van het gemeenteplein en heeft een groot tuinterras waar de 
zon een hele dag lang de belangrijkste gast is. Op je bord vind je eenvoudige, 
maar verzorgde gerechten. Elke dag maakt de chef een nieuwe dagschotel, 
voorafgegaan door een lekkere soep. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
verse dagsoep

• een hoofdgerecht: een 
dagschotel

Exclusief dranken. 
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 De Degustatie in  Oostmalle
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 DE DEGUSTATIE
 OOSTMALLE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
soep van de dag

• een hoofdgerecht: 
het lunchgerecht van 
de dag

Exclusief dranken.
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 Salpho in  Oostmalle
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 SALPHO
 OOSTMALLE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een salade naar keuze
OF
• een club sandwich 

met kip

Exclusief dranken.
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 Brasserie Bij Ons in  Westmalle
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 BRASSERIE BIJ ONS
 WESTMALLE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 Brasserie Marie in  Grobbendonk
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 BRASSERIE MARIE
 GROBBENDONK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 De Kadee in  Sint-Antonius-Zoersel
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 DE KADEE
 SINT-ANTONIUS-ZOERSEL

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: verse 
dagsoep

• een hoofdgerecht: 
pasta carbonara

Exclusief dranken. 

Opgelet: de lunch formule 
is geldig tot 16 uur.
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 Het Park in  Vosselaar
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 HET PARK
 VOSSEL AAR

 Het Park in Vosselaar is de droom van de gepassioneerde ondernemers Els 
en Wim die is uitgekomen. Toen er in 'hun' dorp een voormalige herberg 
vrijkwam, waagden ze hun kans. Ze creëerden er Het Park, een compromis-
loze zaak waar je gezellig iets kunt gaan eten of drinken, in een eigentijds, 
opgefrist kader. Op de uitgebreide kaart staan zowel zoetigheden, snacks, 
versnaperingen als traditionele brasseriegerechten. Van harte welkom! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 Couverture Koffie & Theehuis in  Oud-Turnhout
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 COUVERTURE KOFFIE & THEEHUIS
 OUD-TURNHOUT

 Couverture Koffie & Theehuis vind je in het centrum van Oud-Turnhout. 
Hier zit je goed voor een heerlijk ontbijt, een gezellige lunch of een zalig zoet 
vieruurtje. Het moderne interieur straalt een gastvrije warmte uit en bij mooi 
weer is het terras een populaire plek voor een hapje en een drankje. Op de 
kaart vind je verschillende belegde boterhammen, toasts, hartige gerechten, 
gebakjes, desserts en ijsbereidingen. Couverture biedt ook een waaier aan 
koffies, speciale koffiebereidingen en keuze uit meer dan honderd losse 
theesoorten aan. Wil je thuis verder genieten? Dan kun je in het bijhorende 
delicatessenwinkeltje terecht voor smaakvolle cadeaus, exclusieve producten, 
pralines en de specialiteit van het huis: ambachtelijke huisgemaakte koekjes. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
dagsoep

• een hoofdgerecht: een 
Couverture boterham 
van de chef

Exclusief dranken.
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 Que pasa? It's moor than koffie in  Retie

78 

 QUE PASA? IT'S MOOR THAN KOFFIE
 RETIE

 De tijd dat water nog werd opgewarmd met een echte moor is misschien wel 
voorbij, maar koffie is hipper dan hip. Bij Que pasa? It's moor than koffie kun 
je dan ook terecht voor koffies die smaken naar meer. Denk aan schuimende 
latte's en chocoladekoffie met appelsien en karamel. Verder kun je hier 
proeven van een smakelijk ontbijt of een verzorgde lunch.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
kipcocktail

• een hoofdgerecht: 
een pasta met spek en 
champignons

• een nagerecht: een 
ijsje

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een tweegangen-
verrassingslunch

Exclusief dranken.
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 Casa Fraquelli in  Mol
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 CASA FRAQUELLI
 MOL

 Casa Fraquelli is een gezellig Italiaans restaurantje in het hart van Mol waar 
je kunt genieten van een huiselijke, familiale sfeer en traditionele Italiaanse 
gerechten. Casa Fraquelli is eveneens het levenswerk van Inge en Massimo. 
Die laatste zette op dertienjarige leeftijd zijn eerste stapjes in de horeca, 
toen hij meehielp in het restaurant van zijn vader, en de horecamicrobe heeft 
hem sindsdien niet meer losgelaten. Casa Fraquelli is ondergebracht op twee 
verdiepingen, met elk een verschillende uitstraling. Op de kaart vind je een 
selectie assaggini (Italiaanse borrelhapjes) en een ruim aanbod aan pasta's, 
pizza's en seizoensgebonden vlees- en visgerechten. Wie achteraf graag een 
slaapmutsje drinkt, kan een keuze maken uit de uitgebreide grappakaart.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassingshoofd-
gerecht met keuze uit 
pasta of pizza

Exclusief dranken.

Opgelet: het restaurant 
is enkel op vrijdagmiddag 
open voor de lunch.
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 Pollismolen in  Bree
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 POLLISMOLEN
 BREE

 Restaurant De Pollismolen ligt midden in het groen en is ondergebracht 
in een gebouw met een rijke geschiedenis. Zaakvoerders Wim Doumen 
en Melanie Huyghe studeerden beiden af aan hotelschool Ter Duinen in 
Koksijde. In 2009 namen ze de uitdaging van de stad Bree aan om van 
domein Pollismolen een buitengewone locatie te maken en de molen om 
te toveren tot een unieke plek. Vandaag kun je hier terecht voor een hapje 
met een drankje, een brunch, lunch of een smakelijk diner. Op de kaart staan 
klassiekers als garnaalkroketten, vol-au-vent met frietjes, maar ook verfijnde 
gerechten als osso bucco en zeebaars. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glas cava
• een hoofdgerecht: een 

zacht gegaarde hoevekip 
met warme, jonge groentjes, 
portsaus en kroketjes

Exclusief andere dranken.
Opgelet: het arrangement is 
enkel 's middags geldig. Op 
zondagmiddag wordt geen 
lunch geserveerd. Je kunt er 
dan terecht voor de familie-
brunch, waarbij de waarde van 
de bon van de totale rekening 
afgetrokken wordt.
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 Bar & Bites 't Rondpunt in  Kinrooi
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 BAR & BITES 'T RONDPUNT
 KINROOI

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een  verse dagsoep OF 
een tomatenroomsoep 
met balletjes

• een  croque monsieur 
OF een  croque ma-
dame OF een croque 
Hawaï

Exclusief dranken.

Opgelet: deze formule 
is enkel mogelijk op 
zondagmiddag.
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 Bistro Chez Vie in  Kinrooi
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 BISTRO CHEZ VIE
 KINROOI

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassingslunch

Exclusief dranken.
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 Brasserie Café Manger in  Hasselt
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 BRASSERIE CAFÉ MANGER
 HASSELT

 Op het vernieuwde Capucienenplein, in het hart van de jeneverstad, vind 
je Brasserie Café Manger. Het is fijn vertoeven in het stijlvolle interieur van 
deze relatief nieuwe zaak, die overigens in een mum van tijd bekendstond voor 
haar overheerlijke luxeontbijt. Naast ontbijten kun je hier ook genieten van 
een gezonde lunch of jezelf trakteren op een lekkere pannenkoek of wafel. 
Of wat dacht je van een zuiderse cocktail? Vanaf de eerste zonnestralen 
geniet je van al dat lekkers op het gezellige terras. De vriendelijke bediening 
zorgt ervoor dat je niets tekortkomt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
verse vol-au-vent met 
frietjes OF een B&E 
Burger OF een Haute 
Dog naar keuze

• een nagerecht: een 
dame blanche met 
warme chocoladesaus

Exclusief dranken.
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 BAR tre in  Hasselt
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 BAR TRE
 HASSELT

 Apulië is een authentiek stukje Italië, dat zich helemaal in de 'hiel' van het 
land bevindt en dat nog nauwelijks werd aangetast door massatoerisme. 
Het is de streek van olijven en exclusieve wijnen. BAR tre is een rasecht 
Italiaans restaurant met roots in Apulië. Samen met zijn keukenteam tovert 
de Italiaanse chef warme zuiderse smaken en kleuren op je bord. Hiervoor 
worden enkel verse ingrediënten gebruikt. Onlangs werd de zaak helemaal 
vernieuwd. Architect en vriend van het huis Massimo Pignanelli tekende 
voor het nieuwe trendy interieur: een virtuoze combinatie van Italiaanse 
gezelligheid, strakheid en functionaliteit. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 Pasta e Pane in  Hasselt
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 PASTA E PANE
 HASSELT

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 El Bocado in  Hasselt
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 EL BOCADO
 HASSELT

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• mozzarella look broodjes
• serranoham-geiten-

kaasbroodjes met 
honing

• een empanada en 
tortilla met patatas 
bravas

Exclusief dranken.
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 Eetkaffee De Ploeg in  Diepenbeek
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 EETKAFFEE DE PLOEG
 DIEPENBEEK

 Eetkaffee De Ploeg in Diepenbeek verrast je met zijn ligging en veelvoud. 
Vanuit het eetcafé kun je fietsen op verzorgde paden, wandelen op uit-
gestippelde routes en toeren op landelijke wegen. Na je avontuur doorheen 
het natuurschoon van Limburg, geniet je van een stevige lunch in Eetkaffee 
De Ploeg. Het eigenzinnig eetcafé serveert later op de dag ook karaktervolle 
gerechten, bereid met dagverse producten van eigen bodem. Bovendien proef 
je er aparte smaken, verwerkt in originele menu's en suggesties. Tijdens de 
zomermaanden kun je even uitblazen op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: keuze 
tussen twee soepen

• een hoofdgerecht: 
keuze tussen vis, vlees 
en vegetarisch

• een nagerecht

Exclusief dranken.

Opgelet: op werkdagen 
wordt de lunch aange-
boden in buffetvorm, 
tijdens het weekend 
wordt de lunch aan tafel 
geserveerd.
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 Het Moment in  Alken
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 HET MOMENT
 ALKEN

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
soep van de dag

• een hoofdgerecht: een 
dagschotel

• een koffie

Exclusief andere dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



113

DEZE BONGO

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

 New partner added
 
13/03/2019 10:31:25: updated from admin
 
13/03/2019 16:17:48: updated from admin3/14/2019 15:36:10: main_photo changed

 B&B De Bloesem in  Hoeselt
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 B&B DE BLOESEM
 HOESELT

 Sofie en Dirk ontvangen je te midden van de Haspengouwse natuurpracht in 
hun bed and breakfast De Bloesem. De B&B is de perfecte uitvalsbasis om 
leuke uitstapjes te maken in de omgeving. Sofie en Dirk kennen de streek 
als hun broekzak en geven je met plezier tips voor voor een fijne activiteit. 
Ook wanneer je niet in de B&B overnacht ben je hier van harte welkom 
voor een smakelijk tussendoortje. B&B De Bloesem ligt namelijk vlak aan 
een fietsroute en is dus de ideale stopplaats voor een lunch, een high tea of 
een aperitiefje.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een tapasschotel om 
te delen

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN

©
 E

lke
 V

an
ru

ss
elt

 



114

DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:11: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:35: updated from admin

 Bazilik in  Tongeren
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 BAZILIK
 TONGEREN

 Tijdens een bezoek aan Tongeren, de stad van Ambiorix en tevens de oudste 
stad van België, is een stevige lunch bij brasserie Bazilik een ideaal tussen-
doortje. Dit vroegere Kanunnikenhuis, gelegen naast het Gallo-Romeins 
museum en het Teseum (schatkamermuseum), werd erg fraai ingericht, 
met warme materialen en een mix van moderne accenten en historische 
elementen. Naast de vaste kaart biedt brasserie Bazilik twee seizoenskaarten 
en een aantal originele suggesties aan. Om je lunch helemaal compleet te 
maken, kun je kiezen uit een verfijnde selectie betaalbare wijnen uit diverse 
landen. De versheid van de producten, gecombineerd met de creativiteit van 
het keukenteam, zorgen telkens voor een aangename culinaire belevenis. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
verse linguini met 
bospaddenstoelen en 
spekreepjes OF verse 
pasta met kipreepjes, 
verse champignons, 
look, peterselie en 
pijnboompitten

Exclusief dranken.
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 Hoeve Roosbeek in  Zepperen
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 HOEVE ROOSBEEK
 ZEPPEREN

 Hoeve Roosbeek staat voor zalig logeren, sfeervol relaxen, maar vooral ook 
voor gastronomisch genieten. In de open keuken van het restaurant neemt 
de authentieke houtoven een centrale plaats in. De chef-kok bereidt er 
smakelijke gerechten die hij, dankzij het gebruik van de houtoven en van 
dagverse producten, voorziet van een heerlijke smaak: het pure. Vlei je dus 
maar rustig neer in het rustieke, stijlvolle interieur en laat je zalig verwennen 
met een verrukkelijke maaltijd, terwijl je ogen smullen van het mooie uitzicht 
op de landelijke omgeving. Welkom in Haspengouw. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 El Bocado in  Sint-Truiden
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 EL BOCADO
 SINT-TRUIDEN

 El Bocado betekent 'hapje' of 'versnapering'. Na het succes van de eerste zaak 
in Hasselt opende onlangs een nieuwe vestiging in Sint-Truiden. Hier ben je 
dus aan het juiste adres voor heerlijke typische Spaanse tapas. Aanlokkelijke 
pintxos en lekkere montaditos kun je zo van de kaart kiezen. Voor de lief-
hebbers is er ook huisgemaakte empanada of tortilla. Rechtstreeks ingevoerd 
uit Spanje vind je hier serranoham, serberoham, chorizo en salchichón, alle-
maal van topklasse. Natuurlijk kun je hier ook terecht voor cava's en wijnen 
die met zorg werden gekozen bij Spaanse wijnhuizen .

 VOOR 2 PERSONEN:

• mozzarella-lookbrood-
jes

• serranoham-geiten-
kaasbroodjes met 
honing

• een empanada en 
tortilla met patatas 
bravas

Exclusief dranken.
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 Nea Plaka in  Diest
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 NEA PLAKA
 DIEST

 Nea Plaka brengt je een zuiderse keuken die werkt met gerechten en in-
grediënten uit Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk… Het restaurant focust dus 
niet op een bepaald land, maar verzamelt het beste van het Zuiden onder één 
dak. Veelgebruikte ingrediënten zijn verse vis en vlees, zuiderse groenten als 
courgette, paprika, aubergine en heerlijke kazen, olijven en tapenade. Typisch 
zijn de eenpansgerechten met keuze uit vlees en vis, gecombineerd met 
heerlijke groenten en kruiden. Op de kaart vind je bovendien grillgerechten 
en spiesjes die je zelf kunt samenstellen, maar ook pasta's, frisse salades, 
tapas, zuiderse soepjes en vegetarische schotels. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 Brasserie 'Tdorpsgenot in  Rillaar
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 BRASSERIE 'TDORPSGENOT
 RILL AAR

 In het centrum van Rillaar vind je de moderne Brasserie 't Dorpsgenot. Al 
vijftien jaar verwelkomen je de eigenaren in hun eigentijds ingericht eethuis. 
Hier kun je niet enkel terecht voor een uitgebreide maaltijd, maar ook voor 
een drankje, een koffie of een smakelijk vieruurtje. Bij mooi weer is het heerlijk 
toeven op het terras, waar je ook een fietsenstalling en een speeltuin voor 
de kleintjes treft. Op de kaart vind je het beste uit de traditionele brasserie-
keuken maar ook telkens wisselende seizoensgerechten. Specialiteit van het 
huis zijn de flinterdunne Dorpsgras-frietjes, die heerlijk smaken bij de diverse 
vleesgerechten die op de kaart staan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
dagsoep

• een hoofdgerecht: een 
Ardens hammetje met 
mosterdsaus

Exclusief dranken.
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 Intermezzo in  Tienen
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 INTERMEZZO
 TIENEN

 Intermezzo is een traditionele tearoom op de Grote Markt van Tienen. 
Vaste klanten of toevallige bezoekers komen in deze centraal gelegen zaak 
om te smullen van de heerlijke keuken. Het grote terras, waar je in de zomer 
kunt profiteren van het zonnetje, wordt tijdens de winter overdekt, zodat 
je kunt genieten van een buitengevoel zonder in de kou te zitten. Naast de 
traditionele pannenkoeken, wafels en ijsjes die je in een tearoom verwacht, 
heeft de keuken enkele verrassingen in petto. Neem een kijkje op de kaart 
en trakteer jezelf op een smakelijke lunch. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 De Passant in  Keerbergen
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 DE PASSANT
 KEERBERGEN

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 BISTRO LOUIS
 KEERBERGEN

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 GourmetBar by Novotel Leuven in  Leuven
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 GOURMETBAR BY NOVOTEL LEUVEN
 LEUVEN

 GourmetBar is het restaurant van Novotel Leuven, dat op wandelafstand 
van het hart van de stad ligt. Het restaurant richt zich naast hotelgasten op 
iedereen die in Leuven van de betere brasseriekeuken wil genieten. De vier 
hoofdingrediënten van GourmetBar zijn moderniteit, vriendelijke sfeer, 
smaak en tevredenheid. Je kunt hier kiezen voor een snelle hap, een uit-
gebalanceerd menu of een à-la-cartegerecht. Op de kaart staat een ruime 
keuze aan kleine hapjes, snacks en brasserieschotels die het beste van op het 
land en van in de zee eren. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassingslunch

Exclusief dranken.
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 Lasagnerie Löven in  Leuven
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 LASAGNERIE LÖVEN
 LEUVEN

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
lasagne naar keuze met 
brood

Exclusief dranken.
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 Restaurant Plein N°12 in  Dilbeek
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 RESTAURANT PLEIN N°12
 DILBEEK

 Restaurant Plein N°12 bevindt zich op het gemeenteplein van Dilbeek. Het 
restaurant is the place to be voor een lekkere hamburger. Op de kaart staan 
vooral Black Angus-rundsburgers, maar je vindt er ook een kipburger, een 
visburger en een vegetarisch exemplaar. Bij elke burger krijg je frietjes, een 
gemengd slaatje, koolsla of ajuinringen. Niet zo'n hamburgerfan? Je vindt 
hier ook enkele salades en Vlaamse klassiekers, zoals garnaalkroketten, 
 vol-au-vent, stoverij en balletjes in tomatensaus. Als je langskomt op een 
zonnige dag, kun je plaatsnemen op het terras, van waar je een goed uitzicht 
hebt op het indrukwekkende stadhuis van Dilbeek en het achterliggende park.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
een medium Classic 
Supreme- burger, 
geserveerd met 
frietjes, gemengde sla, 
koolsla of gefrituurde 
ajuinringen

Exclusief dranken.
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 Foodminute in  Strombeek-Bever
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 FOODMINUTE
 STROMBEEK-BEVER

 Foodminute is een foodbar met een vestiging in Brussel en Strombeek-Bever, 
waar je zowel voor een smakelijk ontbijt, een snelle lunch of een lekker diner 
terechtkunt. Op het menu staan onder andere diverse broodjes, salades, 
hamburgers, panini's, wraps en pasta's. Alle gerechten worden dagelijks vers 
bereid met enkel de lekkerste ingrediënten. Zo wordt bijvoorbeeld het brood 
vers van bij de ambachtelijke bakker gehaald, of wordt het vleesbrood altijd 
ter plaatse gemaakt. Vergeet dus zeker niet om deze specialiteit van het huis 
te proeven. Je vindt er ook heerlijke warme schotels en soepen waarvan je 
zowel ter plaatse als thuis kunt genieten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een dagsoep
• een sandwich of panini
• een taartje
• een frisdrank naar 

keuze

Exclusief andere dranken.
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 Het Geheim in  Sterrebeek
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 HET GEHEIM
 STERREBEEK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
wrap naar keuze OF 
spaghetti bolognaise 
OF vegetarische 
spaghetti

• een koffie of thee

Exclusief andere dranken.
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 BistroFM in  Machelen
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 BISTROFM
 MACHELEN

 FM staat voor Food en Music, zo weet je meteen waar het in BistroFM om 
draait: lekker eten in een trendy kader, een fris drankje, een uitgebreide gin- 
en wijnbar en leuke muziek. Op de kaart staan smakelijke klassiekers als steak 
tartaar en stoofvlees, maar ook salades, pasta's en vegetarische gerechten. 
Specialiteit van het huis zijn de diverse steaks. Op het suggestiebord vind je 
dagverse visgerechten en tijdens het seizoen uiteraard ook heerlijke mosse-
len, allemaal gebracht met de uitstekende FM-service. Regelmatig gaat de 
volumeknop de hoogte in en wordt de zaak omgedoopt tot een danstempel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken. 
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 Brasserie Onze Buur in  Tervuren
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 BRASSERIE ONZE BUUR
 TERVUREN

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
dagschotel

• een kopje huisgebrande 
koffie 'Breton Noir'

Exclusief andere dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



129

DEZE BONGO

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

 New partner added
 
13/03/2019 10:31:32: updated from admin
 
13/03/2019 16:17:55: updated from admin3/14/2019 15:40:44: main_photo changed

 Côté Gourmand in  Schaarbeek
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 CÔTÉ GOURMAND
 SCHAARBEEK

 Côte Gourmand is een bakkerij, ontbijt- en lunchadres aan de rand van het 
gezellige Josaphatpark. De zaak opende in 2015 en wou in de eerste plaats 
een kwaliteitsvolle bakkerij zijn voor de buurtbewoners. Daarnaast is iedereen 
er uiteraard welkom voor een lekker ontbijt, een kopje koffie of thee of een 
heerlijke lunch. Bij Côté Gourmand wordt alles met de grootste zorg bereid: 
koffiekoeken, versgeperste sapjes, quiches, brood, pralines… Kwaliteit komt 
hier op de eerste plaats en dat proef je meteen. Bij mooi weer is het trouwens 
aangenaam vertoeven op het terras, ver weg van de auto's.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
soep

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.

 BR
U

SSEL



130

DEZE BONGO

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

 New partner added
 
13/03/2019 10:31:31: updated from admin
 
13/03/2019 16:17:54: updated from admin3/14/2019 15:41:0: main_photo changed

 Le Palindrome in  Schaarbeek

107 

 LE PALINDROME
 SCHAARBEEK

 Een ongedwongen diner of lunch met vrienden, familie of je lief is de perfecte 
manier om te ontspannen. Le Palindrome serveert als vijftien jaar betaalbare 
en kwaliteitsvolle Belgisch-Franse gerechten in een gezellig decor zonder 
teveel franjes. Op de kaart staan gerechten, die een groot publiek kunnen 
bekoren zoals maaltijdsalades, stoofvlees, burgers en pastaklassiekers zoals 
carbonara en bolognaise. Nadien kun je je verlekkeren op een heerlijk dessert. 
Bij lekker eten hoort natuurlijk ook een drankje. De uitgebreide drankkaart 
loodst je langs aperitieven, frisdranken, bieren, wijnen en diverse warme 
dranken. Op warme dagen kun je plaatsnemen in de gezellige binnentuin.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht naar 
keuze

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een dagschotel
OF
• een hoofdgerecht naar 

keuze van de kaart

Exclusief dranken.
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 CHAMBON GOURMET BAR
 BRUSSEL

 In hartje Brussel, op een boogscheut van De Muntschouwburg en de Grote 
Markt, maar tegelijk ook ver weg van de toeristische drukte tref je een echte 
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

Exclusief dranken.
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 PEPPER MINT TEA ROOM
 BRUSSEL

 Pepper Mint Tea Room ligt verscholen in het hart van de Sint-Jacobswijk, 
op slechts enkele passen van de Grote Markt en Manneken Pis. In Pepper 
Mint Tea Room word je ontvangen met een assortiment aan lekkers: zoete en 
zoute taartjes, kleine potjes met pasteitjes en mousses, ambachtelijke cakes 
en een authentieke banketbakkerij. Meer dan veertig verschillende soorten 
thee nodigen je uit om te genieten van een heerlijk rustig theemoment. Ben je 
niet zo'n zoetekauw en hou je het liever hartig? Geen nood, de huisgemaakte 
quiches, broodjes en soepen zijn al even tongstrelend als al dat zoets. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
soep

• een hoofdgerecht: een 
quiche en een salade

Exclusief dranken.
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 COMOTAPAS BY COMOCOMO
 BRUSSEL

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• 10 pintxos (Baskische 
tapas) om te delen

Exclusief dranken.

Opgelet: enkel geldig 
tijdens de middag-
service.
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 I PRIMI PIATTI
 BRUSSEL

 I Primi Piatti is gelegen in het centrum van Brussel. Hier proef je de Italiaanse 
keuken in een interieur van rode en paarse muren, gouden kroonluchters, 
sierlampen en kandelaars. Je maaltijd smaakt nog beter bij de livemuziek 
en spektakels die er regelmatig gehouden worden. De kaart oogt al even 
 indrukwekkend als het interieur. Naast het aanbod aan pizza's kun je ook vlees-, 
vis- en pastagerechten krijgen of kiezen voor een suggestie van de chef. De 
typische Italiaanse voor- en hoofdgerechten, zoals carpaccio, parmaham, 
cannelloni, tortelloni, ravioli en ossobuco, ontbreken niet. Zoetekauwen 
kunnen hun buikje vullen met een tiramisu of sabayon. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangen-
verrassingslunchmenu

Exclusief dranken.  BR
U
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 LA CORTE GASTRONOMICA
 BRUSSEL

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
pizza margherita OF 
penne pomodoro

• een nagerecht: een 
karamelflan OF 
 chocolademousse

Exclusief dranken.
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 L'ALTRO MONDO
 BRUSSEL

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
pizza margherita OF 
penne pomodoro

• een nagerecht: een 
karamel flan OF 
 chocolademousse

Exclusief dranken.
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 VILLAGE DU PAIN
 ELSENE

 Wanneer je voor de etalage van Village du pain aan het Brusselse Georges 
Brugmannplein staat, wil je uren blijven staren naar al dat lekkers. Village 
du pain is huiselijk ingericht, met veel hout en zachtgele kleuren. Maak je 
keuze van het krijtbord: verse soep, quiches of een hartige pannenkoek 
met geitenkaas of zalm. Zet je neer aan een van de kleinere tafeltjes of aan 
de grote gastentafel waar je rustig je krant kunt lezen of een gesprek kunt 
aanknopen met je buur. Vooraan in de zaak is een kleine toog waar je brood, 
taarten, muffins en koekjes kunt kopen. Alles is artisanaal bereid, met veel 
aandacht voor de kwaliteit van de ingrediënten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een dagsoep
• een quiche van de dag 

OF een boterham naar 
keuze

• een drankje naar keuze

Exclusief andere dranken.
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 RESTAURANT VINCENT
 BRUSSEL

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een tweegangenlunch-
menu

Exclusief dranken.  BR
U
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 THE FOOD BOX
 BRUSSEL

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een burger naar keuze
OF
• een vrije keuze van de 

kaart voor een totale 
waarde van 29,90 euro 
om te keuzen

Exclusief dranken.
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 FOODMINUTE
 BRUSSEL

 Foodminute is een foodbar met een vestiging in Brussel en Strombeek-Bever, 
waar je zowel voor een smakelijk ontbijt, een snelle lunch of een lekker diner 
terechtkunt. Op het menu staan onder andere diverse broodjes, salades, 
hamburgers, panini's, wraps en pasta's. Alle gerechten worden dagelijks vers 
bereid met enkel de lekkerste ingrediënten. Zo wordt bijvoorbeeld het brood 
vers van bij de ambachtelijke bakker gehaald, of wordt het vleesbrood altijd 
ter plaatse gemaakt. Vergeet dus zeker niet om deze specialiteit van het huis 
te proeven. Je vindt er ook heerlijke warme schotels en soepen waarvan je 
zowel ter plaatse als thuis kunt genieten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een dagsoep
• een sandwich of panini
• een taartje
• een frisdrank

Exclusief andere dranken.
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 CHEZWAWA ROYAL
 BRUSSEL

 Bij CHEZWaWa in Brussel waan je je even onder de Mexicaanse zon. Dit unie-
ke concept stelt de Brusselse foodies met plezier de Californisch- Mexicaanse 
keuken voor. Alle ingrediënten komen zoveel mogelijk via de korte keten 
in de keuken terecht en worden met veel aandacht voor mens en milieu 
gekweekt. Hierdoor werd CHEZWaWA met het GoodFood label van het 
Brussels gewest onderscheiden. Op het menu staan heerlijke burrito's en 
taco's die volgens het Roll Your Own Way-principe bereid worden: je kiest 
zelf je favoriete ingrediënten en huisgemaakte salsa's en in handomdraai kun 
je smullen van je kakelverse lekkernij. Om je maaltijd te vervolledigen kun 
je er ook traditionele extra's zoals nacho's met guacamole en zalige zoete 
zondes bestellen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een small Cali-Mex 
voorgerecht om te delen 
(tortillachips, huisge-
maakte guacamole en 
salsa verde)

• een Roll-Your-Own-
Way Burrito Grande, 
Tacos, Naked Burrito 
of salade met extra 
guacamole

• een dessert of avocado-
milkshake om te delen

Exclusief dranken en 
extra's.
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 GATSU GATSU
 BRUSSEL

 Bij Gatsu Gatsu op de Brusselse Grasmarkt, vlak bij de Grote Markt, kun 
je naar eigen smaak je wokgerecht samenstellen. Het zoveelste ordinaire 
wokrestaurant in de rij, denk je nu misschien, maar niets is minder waar! In 
tegenstelling tot verschillende gelijkaardige zaken gaat Gatsu Gatsu er prat 
op alleen maar kwalitatieve ingrediënten te gebruiken: perfect gebakken 
vlees, versbereide sausjes, kraakverse seizoensgroeten… Niet alleen het 
eten, maar ook het interieur, dat trouwens verschillende prijzen won, voert 
je meteen naar het Verre Oosten. Zo eet je op het terras bijvoorbeeld op 
typische rode plastic krukjes. Gatsu Gatsu is bovendien een favoriet van 
vegetariërs en veganisten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofgerecht: een 
wokgerecht

• een nagerecht
• een frisdrank

Exclusief andere dranken.

 BR
U

SSEL



144

DEZE BONGO

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

 New partner added
3/25/2019 14:10:41: main_photo changed

 Monsieur Dam in  Brussel

121 

 MONSIEUR DAM
 BRUSSEL

 Tussen het Luxemburgplein en het Koninklijk Paleis heet ontbijt- en lunch-
zaak Monsieur Dam je van harte welkom voor een smakelijke pauze. Kies 
een plekje in het stijlvolle Scandinavisch geïnspireerde interieur met veel 
lichte tinten en natuurlijke materialen, en laat je smaakpapillen verwennen. 
De leuze van Monsieur Dam is "happy healthy food for happy people" en 
dat beschrijft ook perfect wat je op het menu terugvindt. Van verse salades, 
prachtig gepresenteerde lunchsuggesties tot onweerstaanbare taarten en 
gebakjes, je vindt het hier allemaal. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 POULE & POULETTE BRUSSEL
 BRUSSEL

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening. Dit 
arrangement is enkel 
geldig tussen 11.30 en 
16 uur.
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 WHITLOCK CAFÉ GRILL
 SINT-L AMBRECHTS-WOLUWE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
OF
• een vrije keuze van de 

kaart voor een totale 
waarde van 29,90 euro 
om te delen

Exclusief dranken.

 BR
U

SS
EL



147

DEZE BONGO

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

 New partner added
 
13/03/2019 10:31:35: updated from admin
 
13/03/2019 16:17:58: updated from admin3/14/2019 15:39:29: main_photo changed

 CHEZWaWa Châtelain in  Elsene

124 

 CHEZWAWA CHÂTELAIN
 ELSENE

 Bij CHEZWaWa in Brussel waan je je even onder de Mexicaanse zon. Dit unie-
ke concept stelt de Brusselse foodies met plezier de Californisch- Mexicaanse 
keuken voor. Alle ingrediënten komen zoveel mogelijk via de korte keten 
in de keuken terecht en worden met veel aandacht voor mens en milieu 
gekweekt. Hierdoor werd CHEZWaWA met het GoodFood label van het 
Brussels gewest onderscheiden. Op het menu staan heerlijke burrito's en 
taco's die volgens het Roll Your Own Way-principe bereid worden: je kiest 
zelf je favoriete ingrediënten en huisgemaakte salsa's en in handomdraai kun 
je smullen van je kakelverse lekkernij. Om je maaltijd te vervolledigen kun 
je er ook traditionele extra's zoals nacho's met guacamole en zalige zoete 
zondes bestellen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een small Cali-Mex 
voorgerecht om te delen 
(tortillachips, huisge-
maakte guacamole en 
salsa verde)

• een Roll-Your-Own-
Way Burrito Grande, 
Tacos, Naked Burrito 
of salade met extra 
guacamole

• een dessert of avocado-
milkshake om te delen

Exclusief dranken en 
extra's.
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 DECLERCQ CAFÉ-GARAGE
 ELSENE

 In hartje Elsene in Brussel tref je op een boogscheut van het bekende 
 Hortamuseum een van de meest unieke café-restaurants van Brussel: 
 Declercq Café-Garage. Hier kun je niet enkel aanschuiven in het moderne 
interieur voor een overheerlijke lunch of diner en een drink aan de bar, maar 
je kunt hier ook terecht om een fiets of auto aan te kopen. De zaak fungeert 
namelijk ook als toonzaal voor auto's van Peugeot en Citroën. In deze originele 
setting zal je vast een onvergetelijke tijd beleven, en wie weet ben je na je 
bezoek aan Declercq de trotse eigenaar van je droomwagen. Op de kaart 
vind je traditionele gerechten die net als de zaak zelf van de chef een originele 
noot aangemeten krijgen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
ravioli of pizza van het 
moment

Exclusief dranken.
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 WOK MINUTE
 ELSENE

 Wok Minute tref je in het kloppende hart van Elsene. Hier zit je goed voor 
een snelle lunch of diner. Op de kaart vind je het beste uit de Aziatische 
keuken, met diverse Thaïse, Japanse, Chinese en Indonesische rijst- en 
noedelgerechten. Je kan telkens een aantal ingrediënten kiezen, zoals kip, 
rundvlees, scampi, tofu en diverse groenten. Alles wordt à la minute bereid 
met smaakvolle, verse ingrediënten. Je kunt bovendien kiezen om ter plaatse 
van je maaltijd te genieten of om het mee te nemen. Zo kun je bij mooi weer 
bijvoorbeeld een plaatsje zoeken aan de nabijgelegen Vijvers van Elsene om 
van je etentje te genieten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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3/25/2019 12:42:34: main_photo changed

 Mama Thai in  Elsene
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 MAMA THAI
 ELSENE

 In Elsene zit je goed voor een snelle Thaise maaltijd bij Mama Thai. Stap 
binnen en laat je reukzin verwennen met de overheerlijke geur van de  Thaise 
gerechten. Op het menu staan enkele typische gerechten, waaronder dim-
sum, Tom-Kha soep, Aziatische sandwiches, en uiteraard de befaamde Thaise 
curries. Elke dag wordt er ook een smaakvolle dagschotel bereid, die je meteen 
doet wegdromen naar warmere oorden. Je maaltijd afsluiten kan met een van 
de desserts uit het Verre Oosten: jasmijntaart of kokosballetjes. Wil je liever 
thuis of op een rustig plekje in een van de parken in de buurt van je etentje 
genieten? Dan kun je hier ook alle gerechten komen afhalen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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4/2/2019 9:57:1: main_photo changed

 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 mezze van het 
moment

Exclusief dranken.  BR
U
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 Restaurant Volle Gas in  Elsene
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 RESTAURANT VOLLE GAS
 ELSENE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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3/19/2019 14:35:8: main_photo changed

 Le Pain du Châtelain in  Elsene
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 LE PAIN DU CHÂTELAIN
 ELSENE

 Le Pain du Châtelain is een tearoom waar iedereen zich thuis voelt. De 
vriendelijke eigenaar Fred zal van je ontbijt, lunch of vieruurtje de ideale 
pauze maken. De persoonlijke service in combinatie met de versheid van de 
bereidingen, geeft je ontbijt extra smaak. Zoetekauwen kunnen er genieten 
van heerlijke koffiekoeken, terwijl liefhebbers van hartig eten kunnen kie-
zen uit de vele huisbereide slaatjes, quiches en pasta's. Na je maaltijd kun 
je een bezoek brengen aan het prestigieuze Horta Huis, dat zich vlak bij de 
tearoom bevindt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soepje
• een bagel naar keuze
• een drankje
OF
• een hoofdgerecht: een 

dagschotel
• een nagerecht

Exclusief (andere) 
dranken.
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 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 samen-
komen. 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 mezza meshakal 
om te delen (combi-
natie van koude en 
warme voorgerechtjes)

Exclusief dranken.
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 La Kantine du Canal in  Anderlecht
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 LA KANTINE DU CANAL
 ANDERLECHT

 Wie graag originele gerechten proeft in een uniek decor, springt best eens 
binnen bij La Kantine du Canal in Anderlecht. Het restaurant is volledig 
ingericht met vintage meubels en gerecycleerde materialen die de zaak 
een bijzondere look geven. La Kantine du Canal is een echte familiezaak en 
dat merk je zodra je er binnenstapt. Gezonde en voornamelijk biologische 
streek- en seizoenproducten zijn de rode draad op de menukaart, die om 
de twee dagen verandert. Zelfgemaakte vis- en vleesgerechten worden 
afgewisseld met vegetarische en zelfs vegan opties. Zo is het telkens een 
verrassing wanneer je hier komt eten. Zoetekauwen kunnen zich tegoed doen 
aan overheerlijk gebak met een kopje dampende koffie. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
soep van seizoens-
groenten

• een hoofdgerecht: een 
quiche naar keuze

• een nagerecht
• een biologisch sapje 

OF een thee OF een 
koffie OF een draagtas 
om te delen
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4/2/2019 9:33:13: main_photo changed

 Abao in  Watermaal-Bosvoorde
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 ABAO
 WATERMAAL-BOSVOORDE

 Wie houdt van literatuur en zoetigheid hoeft bij Abao niet te kiezen. In de 
gezellige stripboekhandel vlak bij het Wienerplein in Watermaal- Bosvoorde 
vind je, naast (hoofdzakelijk) Franse boeken en strips, een uitgebreid assorti-
ment aan koude en warme dranken, zoetigheid, ontbijt en lunch. De koffie en 
thee komt van over de hele wereld. De interessante weetjes op de menukaart 
krijg je er zomaar bij. Geniet van de sfeer, de chocola en een broodje met 
een literaire naam voor een klein prijsje.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 La Baie de Tanger in  Ukkel
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 LA BAIE DE TANGER
 UKKEL

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een lunchgerecht
• een bordje met drie 

Marokkaanse gebakjes 
om te delen

Exclusief dranken.
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 Gri Gri in  Ukkel
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 GRI GRI
 UKKEL

 Je hoeft niet helemaal naar Afrika om te kunnen genieten van de lekkernijen 
van dat prachtige continent. In Ukkel bereidt Augustine in haar restaurant 
Gri Gri voor jou gerechten die je zo meenemen naar Congo. De kaart is 
uitgebreid en de namen van de specialiteiten klinken als muziek in de oren. 
Neem je tijd om te genieten, want alles gebeurt op een Afrikaans ritme. Het 
restaurant beschikt over een eigen parking. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 Sushiria Woluwe in  Sint-Lambrechts-Woluwe

136 

 SUSHIRIA WOLUWE
 SINT-L AMBRECHTS-WOLUWE

 Stel, je gaat met je partner of een vriend(in) uit eten, maar jullie raken het 
maar niet eens over het restaurant. Jij bent namelijk verzot op Aziatische 
specialiteiten, terwijl hij of zij de Zuid-Amerikaanse keuken verkiest. Om de 
goede vrede te bewaren, kiezen jullie uiteindelijk voor een klassieke Belgische 
brasserie. Dankzij Sushiria hoeven jullie niet langer een compromis te sluiten. 
Sushiria is een culinaire alliantie tussen de Japanse en de Mexicaanse keuken. 
In beide eetculturen staat rijst centraal. Vlees, vis, sushi, taco's, bowls… je 
vindt het allemaal bij Sushiria. Alles wordt bovendien in huis gemaakt met 
dagverse ingrediënten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een lunchformule 
• een frisdrank OF thee
OF
• een Suhimori Full Salmon 
OF
• een Sashimori Full Salmon
OF
• een ceviche
• een nagerecht
OF
• vrije keuze van de kaart 

voor een totale waarde van 
29,90 euro om te delen

Exclusief (andere) dranken. 
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 Flammkuchen in  Saintes
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 FLAMMKUCHEN
 SAINTES

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hapjesbord om te 
delen

• een artisanale flamm-
kuchen naar keuze

Exclusief dranken.
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 Comme à la Maison in  Waterloo
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 COMME À LA MAISON
 WATERLOO

 Als je op zoek bent naar een uniek kader voor een gezonde en lekkere lunch, 
dan is Comme à la Maison in Waterloo een absolute aanrader. De moderne, 
turquoise inrichting van dit gezellige restaurant is met geen andere te verge-
lijken. Uit de keuken komen zomerse, mediterrane en wereldse gerechten. 
Specialiteiten zoals truffelkroketjes, gevolgd door biologische zalm op een 
bedje van witloof met aardappelen zijn enkele blikvangers op de menukaart, 
naast de heerlijke huisgemaakte desserten. Je geniet van de verfrissende 
fusionkeuken waar de chef om bekendstaat met een jazzy muziekje op de 
achtergrond. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een kop koffie of thee

Exclusief andere dranken.
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 Wood Wayne Restaurant in  Eigenbrakel
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 WOOD WAYNE RESTAURANT
 EIGENBRAKEL

 Wood Wayne is een nieuw restaurant in Eigenbrakel. Je wordt er onder-
gedompeld in een typisch Western-sfeertje met heerlijke Texaanse smaken. 
Vooral vleesgerechten krijgen er de volle aandacht. Die werden dan ook 
zorgvuldig geselecteerd. Aan sappige ribbetjes, smakelijke hamburgers en 
verrukkelijke filet purs dus geen gebrek. Voor de liefhebbers worden ook 
vegetarische maaltijden en visgerechten voorzien. Wie dat wil, geniet intussen 
van een van de vele cocktails van het restaurant. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• drie tapas om te delen

Exclusief dranken.
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 Le Yakapasta in  Eigenbrakel

140 

 LE YAKAPASTA
 EIGENBRAKEL

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
een suggestie van de 
maand of week

• een koffie of thee

Exclusief andere dranken.
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 Vis ta Mine in  Rixensart
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 VIS TA MINE
 RIXENSART

 Restaurant Vis ta Mine vind je in Rixensart in de provincie Waals-Brabant. 
In het heldere en kleurrijke interieur voel je je meteen thuis. Elke dag kun 
je hier genieten van een gevarieerd buffet, een dagschotel, verse fruit- en 
groentesapjes, soep en gebak. Wie bekommerd is om zijn gezondheid, zal 
blij zijn om te horen dat Vis ta Mine ook veel gerechten zonder allergenen, 
gluten of koemelk serveert. De koks gebruiken zoveel mogelijk biologische 
producten en dat resulteert in heerlijke gerechten als gevulde courgettes 
met tartaar van aubergine, spinazierol gevuld met geitenkaas of zoete aard-
appelkoekjes. Smakelijk! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 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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 Brozen in  Wavre
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 BROZEN
 WAVRE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht van 
de lunchkaart

• een koffie

Exclusief andere dranken.
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 Citizen Kane in  Waver
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 CITIZEN KANE
 WAVER

 In het Waals-Brabantse Waver ligt de sympathieke bistro Citizen Kane, een 
bruisend plekje te midden van de gezellige winkelstraatjes. Het combineert 
een restaurant, een café en een groot terras. Hier zit je goed voor elke 
gelegenheid: familiebrunch, apero met vrienden of zelfs een werkdiner. Je 
geniet van een uitstekende keuken met zelfgemaakte recepten en drankjes 
van het huis. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• Le Belmondo: een glaas-
je bubbels, spiegeleitjes, 
krokant ontbijtspek, 
verloren brood van het 
huis, een koffiekoek en 
een chocolademuffin

OF
• Le Gabin: een glaasje 

bubbels, gekookte  eitjes, 
een sneetje gouda, 
een Chavignol van de 
kaasmaker "La Casière", 
yoghurt, muesli en vers 
fruit
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 L'Adagio in  Chaumont-Gistoux
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 L'ADAGIO
 CHAUMONT-GISTOUX

 L'Adagio is een kleine bar die elke week een dozijn wijnen aanbiedt die je per 
glas kunt bestellen. Uit respect voor de kleine wijnmakers en hun wijngaarden, 
zijn alle wijnen biologisch of biodynamisch. Om de wijnen te begeleiden, 
staan er op de kaart kaas- en charcuterieschotels en ook kleine gerechten 
die wijzigen op het ritme van de seizoenen. Liever een trendy cocktail of een 
lekker glas fruitsap, dat kan ook. Bij L'Adagio ontvangen Monique en Michel 
je in een warm kader. Op warme dagen kun je genieten van je wijn en hapjes 
op het zonovergoten terras in de tuin.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee soesjes met foie 
gras en vijgen

• een minihamburger
• een plankje met kaas, 

fijne charcuterie en 
brood om te delen

Exclusief dranken.

Het menu kan wijzigen 
in functie van de sugges-
ties of indien je dat zelf 
wenst.
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 ibis Styles Louvain-la-Neuve in  Louvain-la-Neuve
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 IBIS STYLES LOUVAIN-LA-NEUVE
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Louvain-la-Neuve is een stadje in Waals-Brabant van ongeveer dertig duizend 
inwoners. Het ibis Styles Louvain-la-Neuve ligt op achthonderd meter 
wandelafstand van het autovrije stadscentrum en in een park van zes hectare 
groot, een groene omgeving dus. Het bijbehorende restaurant heet je welkom 
in een moderne inrichting met veel natuurlijk licht. Geniet van je lunch op 
het zonovergoten terras in de zomer of schuif gezellig aan bij de open haard 
in de winter. De keuken serveert een smakelijke regionale keuken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassingslunch

Exclusief dranken.

Opgelet: de lunch gaat 
door van maandag tot en 
met zondag van 12 tot 
14 uur.
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 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 verschil-
lende pasta's, pizza's en enkele heerlijke vlees- en visgerechten wachten om 
ontdekt te worden. Uiteraard staat ook een selectie overheerlijke voor- en 
nagerechten op het menu. De echte levensgenieters krijgen bovendien nog 
de keuze uit maar liefst 130 verschillende Italiaanse wijnen. La dolce vita ligt 
hier waarlijk voor het grijpen! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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13/03/2019 16:16:12: updated from admin

 Mex y Co in  Louvain-la-Neuve
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 MEX Y CO
 LOUVAIN-L A-NEUVE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: 
nachos suprême om 
te delen

• een hoofdgerecht: een 
burrito OF drie taco's

• een margarita OF 
een niet-alcoholische 
drankje naar keuze

Exclusief andere dranken. W
A
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O
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 La Table d'Alexandre in  Nijvel
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 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 er 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 hoofdgerecht naar 
keuze

Exclusief dranken.
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 Eva Cosy in  Doornik
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 EVA COSY
 DOORNIK

 Eva Cosy is een charmant eethuisje in het centrum van Doornik, vlak bij de 
kathedraal. Het mag duidelijk zijn: hier eten is een ontspannende verwen-
belevenis. Het brood dat je bij Eva Cosy kunt krijgen, is op steen gebakken, 
zonder toegevoegde chemische stoffen. Ook de boter, kaas en confituur 
worden op grootmoeders wijze in de regio bereid. Elke dag worden er acht 
verschillende taarten gebakken volgens hetzelfde principe, op de meest 
natuurlijke, authentieke manier. Naast zoetigheden kun je hier ook quiches, 
sandwiches en soepen krijgen. Begin maar al te watertanden, want Eva Cosy 
is niet voor niets tot in de wijde omtrek ontzettend populair.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een keer langs het 
buffet met een groot 
bord

Exclusief dranken.
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 Le Royal Mons in  Bergen
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 LE ROYAL MONS
 BERGEN

 Op de Grote Markt van Bergen tref je het voortreffelijk gelegen Le Royal 
Mons. Hier zit je goed voor een smakelijk etentje. Op de kaart vind je snelle 
lunchgerechten alsook meer uitgebreide gerechten, zoals de befaamde 
Vlaamse stoverij en dé specialiteit van het huis: mosselen. De uitgebreide 
bierkaart en het rustieke interieur maken van deze brasserie een echte 
aanrader. Het vriendelijke en behulpzame personeel zal er alles aan doen om 
je een gezellige avond te bezorgen. In de zomer kun je van de zon genieten 
op het terras, met als decor de historische gebouwen van de Grote Markt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 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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 DIVINO E PASTA
 BERGEN

 Divino e Pasta in Bergen is een traiteur die verschillende Italiaanse delicates-
sen en klaargemaakte maaltijden verkoopt. Wie wil, kan ook plaatsnemen in 
de zaak voor een lekkere lunch. Eigenaars Sabrina en Christian bereiden vol 
enthousiasme gerechten uit de authentieke, Italiaanse keuken. Op de menu-
kaart sieren klassiekers, die je smaakpapillen zo meenemen op een mooie reis 
naar het Zuiden. Je proeft hier onder andere van cannelloni, lasagne, ravioli 
met een vlees-, groeten- of kaassaus en natuurlijk is de pasta vers gemaakt! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht van 
de klassieke kaart

• een nagerecht: 
tiramisu

Exclusief dranken.
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 Da Maxantoine in  Frameries
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 DA MAXANTOINE
 FRAMERIES

 Da Maxantoine is een gezellige Brasserie-Tearoom in het hartje van  Frameries, 
op slechts een boogscheut van Bergen. De zaak ligt te midden van winkel-
complex l'Epicentre en wordt uitgebaat door de familie Livolsi. Het interieur 
wordt gekenmerkt door het stijlvolle behang van de accentmuur en veel 
glaspartijen. Hier zit je goed voor een stevig ontbijt, een smakelijke lunch of 
een heerlijke zoete zonde zoals een pannenkoek of wafel. Laat je zeker ook 
verleiden door de ijscoupes, gemaakt met Mövenpick-ijs.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
dagschotel naar keuze 
uit de suggesties

Exclusief dranken.
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 LE 1974
 BINCHE

 Het Henegouwse Binche, vooral bekend van het wereldberoemde carna-
val, heeft er met Le 1974 een topadresje bij. Toen Mike zijn zaak eind 2011 
opende, zocht hij niet te ver om een leuke naam te vinden: 1974 is namelijk 
zijn geboortejaar. Met veel enthousiasme opende hij zijn eigen zaak en met 
veel toewijding ontvangt hij sindsdien iedereen die houdt van lekker eten in 
een bijzonder interieur. Voor de inrichting liet Mike zich inspireren door de 
oosterse zenfilosofie. Of je nu komt voor een lunch of een uitgebreid diner 
met een van de Italiaans getinte gerechten in de hoofdrol, je wordt hier 
steeds in de watten gelegd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
dagschotel

Exclusief dranken.
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 SAFRAN ET CARDAMOME
 CHARLEROI

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 O'Tacos in  Charleroi
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 O'TACOS
 CHARLEROI

 Wie aan Mexicaans eten denkt, die denkt natuurlijk onmiddellijk aan de 
overheerlijke taco's. Deze Zuid-Amerikaanse lekkernij veroverde de voorbije 
jaren de wereld in storm. Zo is deze trend ook in Frankrijk niet onopgemerkt 
gebleven en hebben zij daar onmiddellijk een eigen variant van gemaakt. Sinds 
2017 vind je deze Franse variant ook in Charleroi bij O'Tacos. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van taco's met cordon bleu of kipnuggets? Voor de zoetekauwen 
zijn er zelfs heerlijke zoete taco's. Het concept is voor alle soorten hetzelfde: 
je kiest zelf wat je er graag in wilt. Bovendien zijn er ook halalkeuzes, waardoor 
echt iedereen van O'Tacos kan genieten. Proef zeker ook de specialiteit van 
het huis, de frietjes met huisgemaakte kaassaus. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een taco L en een extra
• een portie frieten
• een nagerecht
• een drankje

Exclusief andere dranken.
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 Sweet Corner in  Charleroi
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 SWEET CORNER
 CHARLEROI

 Wie van zoetigheden houdt, moet beslist eens een bezoekje brengen aan 
Sweet Corner in Charleroi. Maar vergis je niet, liefhebbers van zoute gerecht-
jes zijn hier ook aan het juiste adres. In de vorm van zoete en zoute taarten 
probeert Sweet Corner iedereen voor zich te winnen. Op de menukaart vind 
je onder andere een crumble met kersen en pistachecrème, een exotisch 
taartje met passievrucht, en natuurlijk kan een chocolade-ganachetaart niet 
ontbreken. Bij de quiches heb je keuze uit onder meer een truffel-spek quiche, 
een groentetaart met lam, gegrilde paprika's en aubergines, en vegetarische 
opties. Of start hier je dag met een uitgebreid ontbijt, dat je helemaal klaar-
stoomt voor een geweldige dag. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje cava
• een stuk quiche met 

een slaatje
• een koffie of thee
OF
• een glaasje cava
• een dagsoep met kaas 

en charcuterie
• een koffie of thee

Exclusief andere dranken.  W
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 Limone in  Charleroi
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 LIMONE
 CHARLEROI

 Restaurant Limone vind je in 'Rive Gauche', hét winkelcentrum van Charleroi. 
Hier ben je heel de dag welkom voor een smakelijk ontbijt, een lekkere lunch of 
een delicieus diner. Neem plaats in het warme en elegant ingerichte interieur 
en laat je verrassen door de veelzijdige Italiaanse keuken van het restaurant. 
Specialiteit van het huis is de 'piadina', een zoute pannenkoekspecialiteit uit 
de regio Emilia-Romagna. Verder vind je hier uiteraard pasta's, karaktervolle 
Italiaanse wijnen en een perfect gezet kopje koffie om de maaltijd mee af te 
sluiten. In de keuken wordt zoveel mogelijk met verse en authentieke pro-
ducten gewerkt, die rechtstreeks vanuit Italië geïmporteerd worden. Proef 
zeker ook een van de heerlijke huisgemaakte desserts.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
traditionele piadina 
(andere piadina's kun-
nen mits supplement 
besteld worden)

• een glas wijn of fris-
drank

• een koffie

Exclusief andere dranken. W
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 DKLé in  Gembloers
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 DKLÉ
 GEMBLOERS

 In het centrum van Gembloers vind je Restaurant-Bar DKLé. Neem plaats 
in het fraaie moderne interieur dat verschillende stijlen moeiteloos met 
elkaar verbindt tot een harmonieus geheel. De zeer uitgebreide kaart com-
bineert het beste van de Belgische brasseriekeuken met gerechten uit de 
hele wereld, denk maar aan balletjes in tomatensaus, een heerlijke biefstuk 
met frieten, fajitas of exotische tajines. Bij DKLé zit je ook goed voor een 
vakkundig gemixte cocktail en een goed glas wijn. Tel daar nog de vriendelijke 
en warme bediening bij en je weet dat je hier aan het juiste adres bent voor 
een geslaagd culinair uitje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken
Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
Enkel geldig van maan-
dag tot zaterdag en op 
feestdagen.
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 Le Mas des Cigales in  Floriffoux
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 LE MAS DES CIGALES
 FLORIFFOUX

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
dagschotel

• een glas wijn
OF
• een vrije keuze van de 

kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om 
te delen. De waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.

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

 Een wirwar van straten en steegjes, het Waalse parlement, tal van musea en 
de citadel: Namen heeft heel wat te bieden. Wie tijdens een dagje sightseeing 
nood heeft aan een deugddoende pauze moet bij Les Délices du Grognon 
binnen wandelen. Dit charmante restaurant vlak bij de beroemde Place 
d'Armes zal je verwarmen met zijn sfeer en heerlijke zoete of hartige pannen-
koeken. Deze worden met echte boekweitbloem gemaakt. De vriendelijke 
bediening maakt het plaatje helemaal compleet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een boekweitpannen-
koek met keuze uit: 
La Jurassienne (ham, 
gruyère, prei, room), 
La Paysanne (spek-
blokjes, tomaat, ui, 
gruyère, look, room), 
OF een vegetarische 
pannenkoek (keuze van 
de kaart)

• een nagerecht: een 
bolletje ijs

Exclusief dranken.
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 La Piazza Ristorante in  Namen
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 LA PIAZZA RISTORANTE
 NAMEN

 In het hart van het oude Namen vind je de Place du Marché aux Légumes, 
het oudste plein van de stad. Het plein wordt omringd door leuke cafés 
en restaurants, waaronder La Piazza Ristorante. Hier geniet je van een 
aangename pauze in Italiaanse sferen. Op de kaart vind je diverse pizza's, 
verse pasta's, salades en antipasti. Elke week stelt de chef ook een aantal 
schotels en nagerechten als suggestie voor. Het terras heeft een perfecte 
ligging en laat je genieten van de eerste zonnestralen, terwijl je proeft van 
een welsmakend aperitiefje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht naar 
keuze (uitgezonderd 
suggesties)

• een koffie

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 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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 Tuning Burger in  Andenne
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 TUNING BURGER
 ANDENNE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 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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 Le Phénicien in  Philippeville
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 LE PHÉNICIEN
 PHILIPPEVILLE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een lunchgerecht: 
Libanees, vegetarisch 
of klassiek

• een muntthee

Exclusief andere dranken.
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 Tibetan Convention Teahouse Florennes in  Florennes
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 TIBETAN CONVENTION TEAHOUSE 
FLORENNES

 FLORENNES

 In het Waalse Florennes vind je in een verbouwde boerderij het  Tibetaanse 
centrum Dharma City, waar je je onderdompelt in de wereld van het 
 boeddhisme. Het Tibetan Convention Teahouse maakt deel uit van het 
centrum. Je proeft er een ruime selectie aan thee, waaronder de typisch 
Tibetaanse Pöcha. Artisanale vegetarische maaltijden uit de Tibetaanse, 
Italiaanse of oosterse keuken en huisgemaakt gebak doen je watertanden. 
Wanneer je thuis wilt nagenieten van gelijkaardig lekkers, kun je terecht 
in het biologische winkeltje van het theehuis. Ook een overnachting in de 
comfortabele slaapkamers behoort tot de mogelijkheden, zodat je 's morgens 
nog van het uitgebreide ontbijt kunt genieten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
• een nagerecht
• een koffie of een thee

Exclusief andere dranken.
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 Bella Italia in  Rochefort
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 BELLA ITALIA
 ROCHEFORT

 Net tegenover de statige kerk van Rochefort tref je Pizzeria Bella Italia. Dit 
knusse restaurant verwelkomt je in zijn rustieke interieur voor een gezellige 
Italiaanse maaltijd. Op de kaart vind je exact wat je kunt verwachten van 
een pizzeria: krokante pizza's, verse pasta's, Italiaanse vleesgerechten zoals 
saltimbocca of escaloppa milanese en verrassende visgerechten. Speciali-
teit van het huis zijn de kraakverse pizza's die in een authentieke houtoven 
gebakken worden. Laat je diner vergezellen door een glas – hoe kan het ook 
anders – Italiaanse wijn en geniet van la dolce vita. Voor de zoetekauwen 
staan er uiteraard ook diverse desserts op de kaart. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een aperitief van het 
huis

• een hoofdgerecht: 
een pasta of pizza naar 
keuze

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

 New partner added
 
13/03/2019 10:32:02: updated from admin
 
13/03/2019 16:18:25: updated from admin3/28/2019 10:52:13: main_photo changed

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 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.

 
 
13/03/2019 10:29:18: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:42: updated from admin

 Resto Les 3 Arcs in  Gedinne
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 RESTO LES 3 ARCS
 GEDINNE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
dagschotel

• een glas wijn

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

 New partner added
 
13/03/2019 10:31:51: updated from admin
 
13/03/2019 16:18:14: updated from admin3/14/2019 15:22:30: main_photo changed

 Carrément Bon in  Eghezée
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 CARRÉMENT BON
DIVERSE LOCATIES

 Al jarenlang is Carrément Bon een absolute specialist in zoete delicatessen. 
Wie houdt van de echte Parijse macarons en niet de tijd heeft even naar de 
stad aan de Seine te rijden, kan aankloppen bij een van de vier winkels in en 
rond Namen. Carrément Bon combineert een hemelse smaaktraditie met 
vernieuwing. In elke zaak vind je een eet- en theehoek, waar een gezellige 
en ontspannen sfeer heerst. Het is de ideale locatie voor een zoete of zoute 
lekkernij: van macarons, chocolade en patisserie van topniveau tot salades 
en tosti's, je geniet hier van een smakelijke pauze op elk moment van de dag. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

• een frisdrank of een 
koffie of thee

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

 
 
13/03/2019 10:30:06: updated from admin
 
13/03/2019 16:16:30: updated from admin

 Madame Butterfly in  Grâce-Hollogne
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 MADAME BUTTERFLY
 GRÂCE-HOLLOGNE

 Eten op de luchthaven heeft de reputatie van prijzig en van mindere kwa-
liteit te zijn. Gelukkig brengen de bezielers van de populaire sandwichbar 
Madame Boverie daar verandering in met de zusterzaak Madame Butterfly. 
Hier toveren ze net zoals in het Luikse evenknie smakelijke kunstwerkjes 
tevoorschijn op je bord, waarbij verse en kwaliteitsvolle producten in de 
verf worden gezet. Aan creativiteit is er geen gebrek want bij elke sandwich 
hoort een origineel recept. Wil je gewoon van de lekkernijen van Madame 
Butterfly komen proeven zonder dat je een vlucht moet halen? Dan kun je 
je wagen zelfs gratis achterlaten op de parking. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 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.

 New partner added
 
13/03/2019 10:31:30: updated from admin
 
13/03/2019 16:17:53: updated from admin3/14/2019 15:37:44: main_photo changed

 Chi-Chi's Rocourt in  Luik
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 CHI-CHI'S ROCOURT
 LUIK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
Chi-Chi's burger OF 
een burrito chili con 
carne

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

 
 
13/03/2019 10:29:18: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:42: updated from admin

 C Si Bon! in  Luik
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 C SI BON!
 LUIK

 De ontbijt- en lunchzaak C Si Bon! opende begin 2011 de deuren, op de 
bekende Boulevard d'Avroy in Luik. De boulevard is een aaneenschakeling 
van statige herenhuizen en daar is dit trendy eetadresje er één van.  Binnenin 
heerst een gezellig huiskamergevoel. Het historische pand is modern in-
gericht, met lichte kleuren, een mooie houten vloer, hippe meubels en 
kleurrijke decoratieve elementen aan de muur. Achteraan is bovendien een 
terras dat bij zonnig weer de levensgenieters op hun wenken bedient. De 
lunchkaart bestaat uit een waaier aan ovenverse broodjes, smakelijke wraps 
en knisperende salades. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 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.
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13/03/2019 16:15:42: updated from admin3/14/2019 11:14:19: main_photo changed

 Le Perron in  Luik
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 LE PERRON
 LUIK

 Pal op de markt van Luik prijkt het meest gekende symbool van de stad: de 
perroen. Het is een hoge, stenen zuil die verwijst naar de vrijheid, autonomie 
en gerechtigheid van de Vurige Stede. Vlak naast de perroen ligt een andere 
typisch Luikse gelegenheid: Le Perron. Deze brasserie ontvangt je voor ken-
merkend Luikse gerechten en onvervalste klassiekers. Wie graag opwarmt 
met een aperitiefje is daarvoor van harte welkom op het verwarmde terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofgerecht: een 
dagschotel

• een koffie OF een 
nagerecht

Exclusief andere dranken. 
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 La Roussette de Savoie in  Luik
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 LA ROUSSETTE DE SAVOIE
 LUIK

 La Roussette de Savoie tref je in hartje Luik. Het biedt je een authentieke 
en kwaliteitsvolle keuken in een warm kader. In de wintermaanden is het 
restaurant gespecialiseerd in fondue, raclette, tartiflette en ander lekkers. 
Tijdens de zomer kun je hier genieten van verschillende vlees- en visgerechten 
op de steengrill, in de vorm van sappige vleesgrillades ('chapeau savoyard') 
en gegrilde scampi's. Op de kaart staan ook klassiekers zoals hamburgers, 
salades en pasta's. Wie graag buiten luncht, kan plaatsnemen op het terras 
aan de achterzijde van het restaurant. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: de 
pasta van de dag OF 
de salade van de dag 
OF de dagschotel

• een frisdrank OF een 
glas wijn OF een bier

• een koffie of thee

Exclusief andere dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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13/03/2019 16:15:43: updated from admin

 Bruit Qui Court in  Luik
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 BRUIT QUI COURT
 LUIK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht naar 
keuze

• een thee of koffie OF 
een nagerecht

Exclusief andere dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Café République in  Luik
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 CAFÉ RÉPUBLIQUE
 LUIK

 Café République bevindt zich in het centrum van Luik aan de statige Place 
de la République française. Het is de ideale plek voor een lunchpauze tijdens 
het shoppen. In Luik is deze kleine brasserie gekend om zijn uitstekende 
Luikse 'bouletten' en vriendelijke bediening. Op de kaart staan onder meer 
typische Luikse heerlijkheden, hamburgers, salades, pasta's, vlees- en vis-
gerechten en een vol-au-vent om u tegen te zeggen. Een grote variatie aan 
kwalitatieve Belgische bieren (Orval, Triple Karmeliet, blauwe Chimay… ) 
maakt het rijtje af.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een dagschotel
• een koffie OF een 

nagerecht

Exclusief andere dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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13/03/2019 16:15:44: updated from admin3/14/2019 11:15:20: main_photo changed

 Le Foch in  Luik
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 LE FOCH
 LUIK

 Brasserie Le Foch bevindt zich op de prachtige Place de la République 
française, in het hart van Luik. Wie hier komt eten, bevindt zich op een 
historische plaats in de stad: de Place de la République française bestaat 
immers al eeuwen. Het plein had opeenvolgend verschillende namen: Place 
aux Chevaux, Place de la Comédie en Place du Spectacle. Bij brasserie Le 
Foch schuif je aan tafel voor lekkere Luikse klassiekers, zoals de befaamde 
Luikse balletjes. Wanneer de zon van de partij is, is het aangenaam tafelen 
op het terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
• een koffie OF een 

nagerecht

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

 
 
13/03/2019 10:29:20: updated from admin
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 Les Princes Évêques in  Luik
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 LES PRINCES ÉVÊQUES
 LUIK

 Les Princes Évêques ligt in het centrum van Luik en staat bekend voor het 
mooie interieur, de aangename sfeer en de uitgebreide menukaart. Zowel 
vroege vogels als nachtraven schuiven hier aan tafel, want het etablissement 
is open van 8 tot 22 uur. Elk moment van de dag is goed om hier binnen te 
stappen: voor een stevig ontbijt, een typische Luikse lunch met tête de veau, 
Luikse balletjes of een hammetje of voor een aperitiefje met vrienden. Bij 
mooi weer kun je van het zonnetje genieten op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
• een koffie OF een 

nagerecht

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

 New partner added
3/28/2019 11:41:14: main_photo changed

 Maxime Renard, Table Conviviale in  Luik
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 MAXIME RENARD, TABLE CONVIVIALE
 LUIK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 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.

 New partner added
 
13/03/2019 10:30:12: updated from admin
 
13/03/2019 16:16:35: updated from admin3/14/2019 15:7:1: main_photo changed

 Chi-Chi's Liège Médiacité in  Luik
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 CHI-CHI'S LIÈGE MÉDIACITÉ
 LUIK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een chili con carne
OF
• een burrito met kip

Exclusief dranken.
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site voor het actuele arrangement.

 New partner added
4/2/2019 10:48:51: main_photo changed

 Merlix The Cats Café in  Luik
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 MERLIX THE CATS CAFÉ
 LUIK

 Hou je van katten, maar woon je in een appartement waar je geen huisdieren 
mag houden? Of moet je nog overtuigd worden om een pluizige vriend in huis 
te halen? In beide gevallen moet je zeker eens langsgaan in het hippe Merlix 
The Cats Café. Hier pikten ze de Japanse hype met succes op. Bestel in dit 
prachtig gebouw met eikenhouten vloeren en antieke details een kwaliteits-
koffie of warme chocolademelk met luchtige Japanse pannenkoeken. Of kies 
voor een gezonde lunch met een trendy bowl en een smoothie. Intussen heb 
je vast wel een lieve asielkat op je schoot. Geniet van het knuffelmoment. 
Heb je een goeie klik met je nieuwe vriend? Adopteer hem gerust! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• "Lunch fait maison" 
(van de week)

Exclusief dranken.

Opgelet: lunch van 
12 tot 14 uur.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
 
13/03/2019 10:31:19: updated from admin
 
13/03/2019 16:17:42: updated from admin3/14/2019 15:8:21: main_photo changed

 Cuisine Ouverte in  Luik
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 CUISINE OUVERTE
 LUIK

 Misschien kende je Tartin'emoi al. Deze Luikse ontbijtbar biedt heerlijke 
biologische sandwiches, gevuld met lokale en seizoensgebonden produc-
ten. Bij zo'n gezonde lekkernij hoort steeds weer een gevarieerde salade. 
Intussen werd het restaurant overgenomen door Emmanuelle Horion, die 
het restaurant omdoopte tot Cuisine Ouverture. En hoe zit het dan met 
die verrukkelijke sandwiches, zal je zeggen? Geen zorgen! Het menu met 
overheerlijke sandwiches blijft ongewijzigd. Emannuelle biedt nu ook een 
seizoensgebonden suggestiekaart aan. Zoetekauwen vinden hier ongetwijfeld 
ook hun zin met de aangeboden desserts, waaronder dé beroemde brownie.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een sandwich naar 
keuze

• een nagerecht naar 
keuze

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

 
 
13/03/2019 10:29:20: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:44: updated from admin3/14/2019 11:15:37: main_photo changed

 Mad'in Home in  Luik
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 MAD'IN HOME
 LUIK

 Voor knapperige broodjes, artisanale recepten en heerlijk zoete tussen-
doortjes ben je bij Mad'in Home aan het juiste adres. Deze vrolijke zaak vind 
je in de Galerie Saint-Lambert in het centrum van Luik. Alles wordt vers in 
huis bereid met kwaliteitsingrediënten. Huisgemaakte pasta's, omeletten, 
salades, dagsoep… op de kaart staan alle klassiekers voor een geslaagde en 
gezellige lunch tijdens het shoppen. Voetjes onder tafel en genieten! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht naar 
keuze

• een glas rode wijn

Exclusief andere dranken.
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13/03/2019 10:29:34: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:58: updated from admin

 Frenz in  Luik
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 FRENZ
 LUIK

 Genoeg van saaie boterhammen als lunch? Bij Frenz in Luik breng je je 
middag pauze door op een lekkere en gezonde manier. In een decor geïnspi-
reerd op de jaren vijftig kun je kiezen uit een huisgemaakte burger, croque, 
quiche, pasta, wrap of salade. Ook de broodjes zijn er allesbehalve eentonig. 
Alle gerechten zijn bereid met verse en natuurlijke producten. Bovendien 
ga je er niet naar buiten zonder je dagelijkse portie vitamines: elke maaltijd 
bevat vijf soorten groenten of fruit. Zoetekauwen die zin hebben in een 
dessert kunnen smullen van een taartje of een dame blanche. Een thee uit 
de uitgebreide collectie of een dampende koffie maken je maaltijd helemaal 
compleet.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht naar 
keuze

Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 L'Antidote in  Luik
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 L'ANTIDOTE
 LUIK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht naar 
keuze 

Exclusief dranken.
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site voor het actuele arrangement.
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 Juliette in  Luik
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 JULIETTE
 LUIK

 Dat gezond eten voor velen soms een tijdrovende opgave is, is ook het Luikse 
Juliette niet ontgaan. Daarom geeft Juliette je gezonde levensstijl een  duwtje 
in de rug met heerlijke, gezonde maaltijden. Vanaf half acht 's ochtends 
je er terecht voor de belangrijkste start van de dag: een heilzaam ontbijt. 
Verder smul je hier van: sandwiches, salades, dagschotels, seizoenssoepen 
en desserts. Deze prachtige gerechtjes komen tot stand dankzij een nauwe 
samenwerking met verschillende lokale producenten en BioFresh. De koffie 
is milieuvriendelijk en de sapjes keer op keer vers. Bij Juliette beleef je het 
geluk van thuis eten, zonder de hele voorbereiding die erbij komt kijken in 
een modern en gezellig kader. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
dagschotel naar keuze 

• een nagerecht naar 
keuze

Exclusief dranken.

 W
A

LLO
N

IË



210

DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:53: updated from admin
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 Madame Boverie in  Luik
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 MADAME BOVERIE
 LUIK

 Het indrukwekkende Luikse La Boverie trekt elke kunstliefhebber wel aan. 
De bijhorende hippe sandwichbar, Madame Boverie, heeft ongetwijfeld net 
zoveel fans als het museum zelf. Hier tovert men smakelijke kunstwerkjes 
tevoorschijn op je bord, waarbij verse en kwaliteitsvolle producten in de verf 
worden gezet. Aan creativiteit is er geen gebrek want bij elke sandwich hoort 
een origineel, authentiek recept. Daarbovenop vertoef je in een prachtig 
decor met een botanische toets. Ook buiten is het prachtig en daar speelt 
Madame Boverie graag op in. Bij mooi weer kun je een gastronomisch gevulde 
picknickmand kopen voor een gezellige zomerdag in het park. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 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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 Les Jardins de Toscane in  Boncelles

188 

 LES JARDINS DE TOSCANE
 BONCELLES

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 L'Amarante in  Theux
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 L'AMARANTE
 THEUX

 De geur van bloemen en chocolade in één ruimte, dat vind je alleen maar bij 
L'Amarante, een tearoom gekoppeld aan een bloemen- en pralinewinkel van 
Leonidas. Eén ding is zeker: de bedenkers van dit originele concept weten 
wat fijnproevers willen. Je neemt plaats aan een van de houten tafels in een 
rustgevend decor. Bloemen sieren de volledige zaak en maken er een vrolijke 
bedoening van. In de warmere maanden is het heerlijk toeven in de prachtige 
binnentuin. De zaakvoerders hebben voor jou een mooi keuze-arrangement 
samengesteld dat voor elk wat wils bevat. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soepje, een 
croque naar keuze en 
een drankje (wijn of 
frisdrank)

OF
• een croque naar keuze, 

een nagerecht en 
een drankje (wijn of 
frisdrank)

OF
• een soepje en een 

quiche naar keuze

Exclusief andere dranken.
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 Bar & Restaurant UMAMI - R hotel experiences in  Remouchamps
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 BAR & RESTAURANT UMAMI -  
R HOTEL EXPERIENCES

 REMOUCHAMPS

 Bar & Restaurant UMAMI is het restaurant van R hotel experiences, maar 
ook als je niet in het hotel verblijft, ben je er meer dan welkom. De inrich-
ting is modern, elegant met hier en daar een natuurlijke touch. Chef-kok 
Alix Dumont serveert hier een verfijnde, bistronomische keuken die niet 
enkel je smaakpapillen weet te verrassen, maar ook als een waar kunstwerk 
op je bord verschijnt. Je kunt bij UMAMI ook terecht voor een gezellige 
borrel, een uitmuntende lunch of je kunt op zondag aanschuiven voor de 
uitgebreide brunch. Het grote terras is bij mooi weer de ideale plek om 
zowel van je maaltijd als van een weids uitzicht over de Ardense bossen en 
de Amblèvevallei te genieten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.

Opgelet: het arrange-
ment is niet geldig op 
zondag.
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 Le Randonneur in  Hockai
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 LE RANDONNEUR
 HOCKAI

 Le Randonneur is een gerenoveerde, charmante boerderij uit de achttiende 
eeuw, rustig en idyllisch gelegen in het dorp Hockai, aan de voet van de Hoge 
Venen. In deze rustieke bed and breakfast is het heerlijk om je af te zonderen 
met vrienden of familie. Je vindt hier bovendien het ideale startpunt voor 
een ontdekkingstocht door de Ardennen. In de brasserie met landelijke stijl 
voel je je meteen thuis, dankzij de houten balken aan het plafond, bakstenen 
muren, een bar in hout en rotanstoelen. Je lunch wordt samengesteld uit 
dagverse producten, een energierijke maaltijd die tijdens een stevige dagtocht 
goed van pas zal komen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een aperitief van het 
huis

• een huisgemaakte soep 
van de dag

• een broodlunch (plank 
met charcuterie en 
kaas)

• een koffie, thee en 
melk

Exclusief andere dranken.
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 Brasserie Saint-Georges in  Limbourg
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 BRASSERIE SAINT-GEORGES
 LIMBOURG

 In het middeleeuwse stadje Limbourg is de tijd als het ware blijven stilstaan. 
De laatste tweehonderd jaar is er nauwelijks iets veranderd aan het stads-
beeld en pittoreske straatjes wisselen er gezellige pleinen af. In het hart van 
de stad vind je Brasserie Saint-Georges. Hier reis je terug in de tijd tijdens 
een gezellige lunch of diner. Binnen kreeg de brasserie een hedendaagse 
inrichting. Op de menukaart vind je voornamelijk Belgische en regionale 
klassiekers terug. Een selectie van meer dan honderd speciaalbieren maakt 
je etentje compleet. Bij Brasserie Saint-Georges zit je goed voor een warme 
welkom, een vriendelijke sfeer en verse, lokale producten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
Luikse balletjes met 
groenten, frietjes en 
mayonaise

• een nagerecht: een 
bordje met streek-
kazen om te delen

Exclusief dranken. 
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 Le Bistrot des Saveurs in  Houffalize
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 LE BISTROT DES SAVEURS
 HOUFFALIZE

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
• een nagerecht
• een koffie

Exclusief andere dranken.
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 Le Relais de d'Artagnan in  Wibrin
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 LE RELAIS DE D'ARTAGNAN
 WIBRIN

 Le Relais de d'Artagnan ligt in het kleine dorpje Wibrin, vlak bij Achouffe, La 
Roche en Houffalize. Het is hier, in het hart van de Ardennen, waar je je mag 
verwachten aan een warme en familiale omgeving in het groen. Je voelt je 
meteen thuis na een hartelijk welkom van de jonge, gemotiveerde uitbaters. 
De gedreven chef-kok combineert nostalgische gerechten van haar thuisfront 
met moderne toetsen. Dit resulteert in een heerlijke maaltijd, bereid met 
verse, regionale en seizoensgebonden producten. Het zonovergoten terras 
maakt je beleving af. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 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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 Lunch Garden in  Nijvel
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 LUNCH GARDEN
DIVERSE LOCATIES

 Lunch Garden is de ideale plek voor een lekkere en snelle lunch. De  ruime 
keuze aan smakelijke schotels, warme en koude groentjes, een royaal 
desserten buffet en een uitgebreide drankenselectie zorgen ervoor dat je 
altijd wel iets naar je zin vindt. Lunch Garden staat voor lekker genieten van 
beproefde klassiekers. Of je nu kiest voor een goede portie vol-au-vent, 
stoofvlees of gegratineerd witloof met ham, je krijg steeds een maaltijd 
boordevol verse, kwaliteitsvolle ingrediënten. Ook de kleinsten worden zeker 
niet vergeten, met op maat gemaakte kindermenu's waar elk kinderhartje 
sneller van gaat slaan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een schotel ter waarde 
van 7,99 of 8,99 euro: 
balletjes in tomatensaus, 
vol-au-vent, zeesteak, 
hamrolletjes met witloof 
(tijdens het seizoen), Luik-
se balletjes (lokale scho-
tel), gehaktsteak, gegrilde 
kipfilet of een koude 
schotel met americain

• een drankje naar keuze 
dat binnen de menufor-
mule aangeboden wordt

• een nagerecht naar keuze
• een koffie
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 Le Mouton Noir in  Rombach-Martelange
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 LE MOUTON NOIR
 ROMBACH-MARTEL ANGE

 Le Mouton Noir onderscheidt zich meteen van de andere schapen in de stal. 
Je treft er een culinair universum en een kaart met dranken uit alle hoeken 
van de wereld. Speciaal georganiseerde evenementen, een gedurfd interieur 
vol karakter en een professionele, maar ook persoonlijke service maken van 
deze zaak een succes. Laat je onderdompelen in de sfeer, terwijl je de tijd 
vergeet en geniet van een gezellige lunch. Op de uitgebreide menukaart 
pronken heerlijke vlees- en visgerechten. Ook een dessert kiezen is dankzij 
de ruime keuze niet eenvoudig. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voor- of nagerecht
• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.

Opgelet: dit arrange-
ment is enkel geldig van 
maandag tot en met 
vrijdag.
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 Chez Max in  Weiswampach
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 CHEZ MAX
 WEISWAMPACH

 Chez Max, gelegen in Weiswampach in Luxemburg, is geen klassiek restau-
rant. Het is onderverdeeld in drie verschillende delen, elk met hun eigen 
specifieke sfeer, die harmonieus in elkaar overvloeien: een restaurant, een 
brasserie en een sandwicherie. In het salon met open haard is het heerlijk 
vertoeven op koude dagen. Aansluitend aan het salon bevinden zich de 
 bibliotheek en het restaurant. In de zomer kun je bovendien eten op een van 
de twee terrassen. Chez Max staat voor een evenwichtige en kwaliteitsvolle 
keuken. De gerechten variëren op het ritme van de seizoenen en de chefs 
proberen steeds creatief om te springen met hun producten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
soep

• een hoofdgerecht: een 
dagschotel

Exclusief dranken.
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 Cocoon Hotel Belair in  Bourscheid-Plage
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 COCOON HOTEL BELAIR
 BOURSCHEID-PL AGE

 Langs de rivier de Sûre, aan de voet van de middeleeuwse burcht van 
Bourscheid in Luxemburg, staat het viersterrenhotel Belair. De moderne 
architectuur van het hotel harmonieert perfect met de kuuroordstijl van het 
gerestaureerde negentiende-eeuwse paviljoen. Behalve 33 ruime kamers 
herbergt hotel Belair een zonneterras met uitzicht op de rivier en de burcht, 
een tuin, een ligweide aan de oever van de Sûre en een lounge met open 
haard. Het ontbijt wordt geserveerd in de sfeervolle brasserie. Je hebt er 
de keuze uit een ruim buffet, met alle hotelklassiekers zoals spek met eitjes. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• schuimwijn à volonté
• een ontbijtbuffet
• warme eitjes en spek
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 Museumcafé Mokum in  Amsterdam
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 MUSEUMCAFÉ MOKUM
 AMSTERDAM

 Even bekomen van de stadsdrukte midden in het bruisende centrum van 
Amsterdam, dat doe je bij Museumcafé Mokum. Op het sfeervolle terras 
in de binnentuin van het Amsterdam Museum laat je meteen al het stads-
gedruis achter je. Op deze plek, tussen de altijd drukke Kalverstraat en de 
 Nieuwezijds Voorburgwal, stonden vroeger de koeien van de zusters van 
het Sint  Luciënklooster op stal. Nu worden er in een typisch Amsterdamse 
sfeer oude recepten in een hedendaags jasje gestoken en geserveerd op 
echt Hollands servies. Heerlijke gerechten aangevuld met lokale biertjes 
of andere dranken: de ideale pauze tijdens een bezoek aan het museum of 
het stadscentrum. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soep van de dag
• een rundvleeskroket
• een broodje van de dag 

(keuze uit 2 soorten)
• een frisdrank naar 

keuze

Exclusief andere dranken.
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 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 gezel-
lig 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. Reserveren is verplicht, met onmiddellijke 
vermelding van je Bongo.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassingslunch
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 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 bistroklassiekers, 
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 keuken-
team tovert enkel op en top verse gerechten op je bord met ingrediënten 
van lokale leveranciers. Op de menukaart kom je te weten wat de herkomst 
is van het rundsvlees, het brood, de koffie en het bier. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een twaalfuurtje
• een drankje

Exclusief andere dranken.
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 De Wels Eten & Drinken in  Noordwijk
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 DE WELS ETEN & DRINKEN
 NOORDWIJK

 Op slechts enkele minuten van het strand van Noordwijk vind je het gezellige 
De Wels Eten & Drinken. De zaak bestaat al sinds 1951 en is een begrip in 
Noordwijk en omstreken. Je kunt er terecht voor snacks als tosti's, maar ook 
voor een snelle lunch of een diner. Op het terras is het heerlijk toeven in het 
zonnetje en in de winter wordt het terras verwarmd. Zo kun je het hele jaar 
door genieten van de zomerse sfeer. Maak na je etentje tijd voor een fikse 
wandeling langs de kust of rust uit op het strand. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
een luxesalade met 
visgerechten

• een glas rosé

Exclusief andere dranken.
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 Brasserie 't Regthuys in  Wassenaar
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 BRASSERIE 'T REGTHUYS
 WASSENAAR

 Martin en zijn vrouw Patricia toverden in 2010 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 met aarde-
tinten, roze pluchen banken, paarse barstoelen, een open haard en sobere 
kroonluchters. 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. Aan de goed gevulde wijnbar kun je 
uitstekende wijnen per glas verkrijgen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een high lunch: 
verschillende koude en 
warme lunchgerechten 
om te delen

Exclusief dranken.
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 Columbus in  Scheveningen
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 COLUMBUS
 SCHEVENINGEN

 Columbus in Scheveningen is een ware ontdekking voor iedereen die graag 
een hapje wil eten, gezellig wil borrelen of lunchen met vrienden. Op de 
boulevard tussen de pier en het Kurhaus ben je verzekerd van een fantastisch 
uitzicht op zee. In de zomer neem je plaats op het terras, in de winter is het 
binnen gezellig vertoeven aan het haardvuur. Op de kaart kun je kiezen uit 
verschillende tosti's, broodjes, uitsmijters, salades, burgers en hartige pannen-
koeken. Bierliefhebbers kunnen hier hun dorst lessen met een  Columbus-bier 
of bieren van Brouwerij Scheveningen en andere speciaalbieren. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 Brasserie Mauritshuis in  Den Haag
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 BRASSERIE MAURITSHUIS
 DEN HAAG

 Het Mauritshuis in Den Haag herbergt een heleboel topwerken van de 
Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw, zoals Vermeers' 'Meisje met 
de parel' en 'De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp' van Rembrandt. Met 
deze cadeaubon geniet je van een smakelijke lunch in de brasserie van het 
Mauritshuis. De menukaart bevat een mengeling van Hollandse ingrediënten 
en oosterse delicatessen. Wie na de lunch nog zin heeft in iets zoets zal zich 
makkelijk laten verleiden door de rijkelijk versierde taarten op de bar en de 
geur van versgemalen koffiebonen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een lunchgerecht naar 
keuze (salade, sand-
wich of warm gerecht)

• een drankje naar keuze 
(frisdrank, bier of 
huiswijn)

• een kopje koffie of 
thee

Exclusief andere dranken.
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 Bar Brasserie Engels in  Rotterdam
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 BAR BRASSERIE ENGELS
 ROTTERDAM

 Elke stad heeft zo z'n eigen ontmoetingsplek. Een plek om af te spreken 
voor een geurige cappuccino met een lekker stuk taart, om te lunchen of 
te borrelen aan de bar. In Rotterdam is Bar Brasserie Engels zo'n plek. Al 
sinds 1952 is deze zaak gevestigd aan het Rotterdamse Stationsplein, in het 
Groothandelsgebouw. Hier gaat de grandeur van de jaren vijftig samen met 
verrassende eigentijdse elementen. Engels is een levendige bar-brasserie 
waar het overdag een komen en gaan is van zakenlieden, dagjesmensen en 
rasechte Rotterdammers. In het restaurantgedeelte geniet je in een unieke 
ambiance van originele gerechten. Op het terras heb je een mooi uitzicht 
op de drukte van het Stationsplein. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
soep van de dag

• een hoofdgerecht: 
een Rotterdams of 
Hoek van Hollands 
twaalfuurtje

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

 Bar & Brasserie Water is een informele, trendy en vooral bruisende bar en 
brasserie die haar naam dankt aan de unieke locatie met uitzicht over de Maas 
en de Erasmusbrug. Je bevindt je hier op een van de mooiste plekken in het 
centrum van Rotterdam. De robuuste en eigenwijze bar met zijn panoramisch 
uitzicht zorgt voor een typisch Rotterdams gevoel: stoer, gedurfd en hip. 
Die lijn is ook doorgetrokken in de menukaart: no-nonsensegerechten zoals 
pasta's, salades en grillgerechten met pure ingrediënten, waar je de hele dag 
door van kunt proeven. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
maaltijdsalade naar 
keuze

• een kopje koffie of 
thee

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een lunchplatter

Exclusief dranken.  N
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 La Zia Maria in  Rotterdam
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 LA ZIA MARIA
 ROTTERDAM

 Stefano Campailla is even Italiaans als zijn naam doet vermoeden. Hij is 
geboren in Siracusa, in het zonovergoten Sicilië, en kreeg via zijn warme, 
Italiaanse familie de passie voor lekker eten met de paplepel ingegeven. In 
2004 emigreerde Stefano definitief naar Nederland, nadat hij er eerder al 
studeerde. In een gezellig interieur smul je van diverse traditionele gerechten 
zoals lasagne en tortellini, die stuk voor stuk met liefde en respect voor de 
pure smaken zijn klaargemaakt. Vergeet niet om ook even rond te neuzen 
in het bijhorende winkeltje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
antipasto

• een hoofdgerecht: een 
pasta naar keuze

• een nagerecht

Exclusief dranken.
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 Lunchroom de Jongens in  Rockanje
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 LUNCHROOM DE JONGENS
 ROCKANJE

 In een uithoek van Zuid-Holland ligt een stukje Nederland dat nog niet 
werd ontdekt door toeristen. Het eiland Voorne-Putte is omringd door het 
Haringvliet in het zuiden en de Rijnmond in het noorden, en bestaat uit 
eindeloze groene velden en uitgestrekte stranden. Toch liggen Rotterdam, 
Delft en Den Haag vlakbij. Helemaal in het westen van Voorne-Putte, aan 
de monding van de Noordzee, vind je het dorpje Rockanje aan Zee. Op het 
Dorpsplein opende Paul Roebroek onlangs Lunchroom de Jongens, een zaak 
waar je je dag goed kunt inzetten met een stevig ontbijt, welkom bent voor 
de lunch of gewoon kunt genieten van een kopje koffie met Franse patisserie. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soep van de dag
• een luxebroodje naar 

keuze
• een nagerecht: een 

macaron
• een kopje koffie of thee
OF
• een twaalfuurtje
• een nagerecht: een 

macaron
• een kopje koffie of thee

Exclusief andere dranken.
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 Lunchroom de Munt in  Dordrecht
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 LUNCHROOM DE MUNT
 DORDRECHT

 Lunchroom de Munt vind je in het mooiste en oudste pand van Dordrecht: 
De Munt. Je bent er van harte welkom voor een lekkere lunch, een high tea 
of een heerlijke break met een kopje koffie met gebak. Op het menu staan 
zowel zoete als hartige lekkernijen, overheerlijke theeën en smoothies. Een 
greep uit het aanbod: nacho's met kaas uit de oven, tosti's, omeletten, taart 
van de maand en belegde stokbroden. Krijg je al trek? Op warme dagen eet 
je van al dat lekkers op het gezellige terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassingslunch: 
een plankje met kleine 
gerechtjes

Exclusief dranken.
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 Tuincafé Intratuin Geleen in  Geleen
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 TUINCAFÉ INTRATUIN GELEEN
 GELEEN

 Als je van een bezoek aan het tuincenter een leuk uitje wilt maken, dan zit 
je helemaal goed bij Intratuin. Dit is namelijk veel meer dan slechts een 
tuincentrum. Hier vind je niet naast prachtige planten voor je tuin ook 
een groot aanbod aan tuinmeubels, kamerplanten, interieurartikels, leuke 
cadeau-ideetjes en alles voor je huisdieren. Om je bezoek aan Intratuin 
helemaal af te maken kun je even uitblazen tijdens een deugddoende pauze 
in het Tuincafé. Hier zit je goed voor een snack, een lunch, een twaalfuurtje 
en zelfs voor een typisch Engelse high tea. Zo wordt je bezoek aan Intratuin 
een hele belevenis! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 Tikkie Anders in  Venray
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 TIKKIE ANDERS
 VENRAY

 Midden in de driehoek van Nijmegen, Venlo, en Eindhoven vind je in hartje 
Venray lunchroom Tikkie Anders. Zoals de naam al aangeeft, gaat het in deze 
zaak aan het Henseniusplein net een tikkie anders aan toe. Het team van de 
lunchroom bestaat volledig uit mensen met een verstandelijke beperking, 
die bij het uitoefenen van hun taak begeleid worden door zorgprofessionals. 
Het spreekt dan ook voor zich dat je hier vol overgave en met passie en 
 enthousiasme onthaald en bediend wordt. Op de kaart vind je ambachtelijke 
gerechten die bereid worden met veel aandacht voor lokale producten. Je 
kunt er onder andere proeven van heerlijke gebakjes, smakelijke salades, 
unieke broodjes en traditionele lunchgerechten. Ook voor een energierijk 
ontbijt zit je bij Tikkie Anders goed. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een complete lunch

Exclusief dranken.
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 Cubico Caffè in  Maastricht
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 CUBICO CAFFÈ
 MAASTRICHT

 Aan het Maastrichtse Stationsplein, meteen naast het centraal station, 
is de Italiaanse Espressobar & Trattoria Cubico Caffè gelegen. Het is een 
 borrel- en eetgelegenheid in typisch Italiaanse stijl met een groot, deels door 
een zuilengalerij overdekt terras. Tijdens de zomermaanden is dit een heerlijk 
plekje om lekker lang te blijven hangen. Bij Cubico Caffè kun je naast een 
high tea, ontbijt en diner ook terecht voor een heerlijke lunch. Je proeft er 
van diverse lekkernijen, met een Italiaanse toets. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een kop 'crema di po-
modoro' (huisgemaak-
te tomatensoep)

• een panini tramezinni 
of ciabatta naar keuze

• een kop Cubico-koffie 
of een Dilmah-thee

• een glas vers fruitsap 
of frisdrank

Exclusief andere dranken.
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 Grand Café Maastricht Soiron in  Maastricht
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 GRAND CAFÉ MAASTRICHT SOIRON
 MAASTRICHT

 Maastricht bezoeken zonder te proeven van de typische gastvrijheid, gezellig-
heid en lekkernijen is zonde. Trek daarom naar het sfeervolle Grand Café 
Maastricht Soiron, dat zich onder hetzelfde dak bevindt als het Museum 
aan het Vrijthof. In het Grand Café kun je aangenaam genieten van je lunch 
op een heel bijzondere locatie. Het indrukwekkende gebouw, de overdekte 
Cour, de stijlhuiskamer met leestafel en de statige pilaren dragen allemaal 
bij aan een klassieke sfeer, die wordt gecombineerd met moderne, zwarte 
tafels. Op de kaart vind je lokale heerlijkheden, zoals een uitgebreide keuze 
aan 'bammekes', een 'teske sop' en 'slaoj'. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een huisgemaakte kop 
soep

• een 'bammeke' naar 
keuze

• een verse sinaas-
appelsap

• een aangeklede kop 
Maastrichtse koffie, 
cappuccino of verse 
thee

• een karaf tafelwater

Exclusief andere dranken.
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 Restaurant Bokes in  Maastricht
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 RESTAURANT BOKES
 MAASTRICHT

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
soep naar keuze van 
de kaart

• een hoofdgerecht: een 
salade naar keuze van 
de kaart

• een kop koffie of thee

Exclusief andere dranken.
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 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 oosters hapje. 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 hoofdgerecht: een 
Thaise curry met kip 
OF een sushi mix OF 
Tokyo kip noodles

Exclusief dranken.
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 Schnitzelparadies Maastricht in  Maastricht
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 SCHNITZELPARADIES
DIVERSE LOCATIES

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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Brasserie Kasteel Schaloen in  Schin op Geul 
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 BRASSERIE KASTEEL SCHALOEN
 SCHIN OP GEUL

 Omgeven door een beschermd natuurgebied ligt Brasserie Kasteel  Schaloen. 
Het is een uniek complex gelegen tussen landerijen aan de rand van  Valkenburg 
aan de Geul en is de ideale uitvalsbasis voor mooie  wandel- en fietstochten 
naar pittoreske dorpjes in de omgeving. De stijlvolle hotelkamers, gevestigd in 
het voormalige Tiendgebouw, kijken uit op het binnenterrein van het kasteel 
of over de kasteelgracht met achterliggende weide, bos en heuvelland. In 
Brasserie Schaloen in het Poortgebouw kun je lekker ont bijten, borrelen en 
lunchen met zicht op de prachtige omgeving. Kortom, bij Brasserie Kasteel 
Schaloen zit je goed voor een hele dag puur genieten en ontspannen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soepje
• een kleine salade
OF
• een soepje
• een broodje

Exclusief dranken.
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 Brasserie D'n Mert in  Son en Breugel
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 BRASSERIE D'N MERT
 SON EN BREUGEL

 Net buiten Eindhoven vind je de Meubelboulevard en Meubelplein Ekkersrijt. 
Hier ben je aan het juiste adres om een dagje ongeremd te shoppen. Zoals 
de naam het al verraadt vind je hier alle grote meubel- en interieurwinkels, 
gaande van grote ketens als Ikea en Leen Bakker, tot gespecialiseerde winkels 
zoals Goergen Keukens en Sijben. Tussen al dat shoppingplezier door kun je 
even tot rust komen bij Brasserie D'n Mert. In de gezellig ingerichte brasserie 
kun je proeven van diverse smakelijke koude en warme gerechten, alsook van 
enkele heerlijke zoete zondes. Dankzij het vriendelijke personeel vergeet je 
de shoppingstress in een handomdraai en ben je na een deugddoende pauze 
weer helemaal klaar om verder te winkelen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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 Roels in  's-Hertogenbosch
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 ROELS
 'S-HERTOGENBOSCH

 Roels, dat is een huiselijke sfeer op elk moment van de dag. Van een ver-
rassende lunch en een sfeervol diner tot een feestelijke borrel, het verloopt 
er allemaal in een ongedwongen sfeer en met een attente bediening. Je 
krijgt gegarandeerd hoge kwaliteit voor een redelijke prijs. Voor de lunch 
heb je hier een grote keuze aan klassieke lunchgerechten: Amerikaanse 
sandwiches, (warme) broodjes, burgers, salades, soepen en uitsmijters. Op 
donderdagavond kun je hier vanaf 22 uur naar live pianomuziek luisteren en 
op vrijdag- en zaterdagavond draaien dj's hier platen tot in de vroege uurtjes. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een tomaten- of 
dagsoep

• een sandwich met kip
• een Thaise salade

Exclusief dranken.
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 Lunchcafé Prins Heerlijk in  Tilburg
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 LUNCHCAFÉ PRINS HEERLIJK
 TILBURG

 In een van de mooiste winkelstraten van Tilburg plof je je bij Lunchcafé Prins 
Heerlijk neer voor een vorstelijke break. Alles is er kraakvers: van smaakvolle 
soepen, rijkelijk belegde broodjes en gevarieerde salades tot warme gerechten 
en zoete lekkernijen. Ook streekproducten spelen hier een belangrijke rol. 
De bijzondere sfeer die in dit lunchcafé heerst, is te danken aan de gemoti-
veerde medewerkers. Prins Heerlijk werkt namelijk samen met jongeren met 
een leerstoornis of een functionele beperking. Zo kunnen zij zich helemaal 
ontplooien, hun zelfstandigheid vergroten en mogelijk een diploma halen. 
Dit resulteert in een warme en unieke bediening! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een kopje soep
• een etagère met ver-

schillende broodsoor-
ten, beleg en slaatjes 
om te delen

Exclusief dranken.
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 Bar The Living in  Eindhoven
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 BAR THE LIVING
 EINDHOVEN

 Holiday Inn Eindhoven is een fris en modern viersterrenhotel met inter-
nationale allure en een uitstekende service. Het hotel ligt pal tegenover het 
Centraal Station van Eindhoven en is vanuit alle windstreken gemakkelijk 
te bereiken. Voor een heerlijke lunch kun je terecht in Bar The Living. Vlei 
je neer in een van de zetels voor een drankje of neem plaats voor de knusse 
open haard. Hier geniet je van gastronomie met kwaliteit, in een luxueuze 
maar informele sfeer. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassingslunch

Exclusief dranken.
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 At the Movies Restaurant & Bar in  Eindhoven
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 AT THE MOVIES RESTAURANT & BAR
 EINDHOVEN

 At the Movies Restaurant & Bar is een gezellig eetcafé in het bruisende hart 
van Eindhoven. In een ontspannen sfeer kun je hier vanaf elf uur terecht 
voor een lunch, warme of koude broodjes, een high tea in typisch Britse 
stijl, weelderige salades of een diner met culinaire invloeden van over de 
hele wereld. Op de kaart staan bijvoorbeeld een truffelburger, runderhaas, 
een vispannetje en een heerlijke kipsaté. At the Movies staat bekend om 
zijn snelle bediening en losse sfeer, en zeker ook om de unieke ambiance! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassingslunch
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 Sultan in  Breda
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 SULTAN
 BREDA

 Sultan is een sfeervol Turks restaurant in het centrum van Breda. Hier ben je 
aan het juiste adres voor een Turks getint etentje. De uitgebreide menukaart 
brengt het beste uit de Turkse en de internationale keuken samen tot een 
prikkelend en eclectisch geheel. Alle gerechten worden steeds bereid met 
pure en verse ingrediënten. Het restaurant werd in 2017 in een nieuw jasje 
gestoken en straalt sindsdien in een nieuwe glans. Je kunt van je lunch of 
diner genieten binnen in het restaurant of in de elegante loft. Bij mooi weer 
kun je ook plaatsnemen op het grote zonneterras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een soepje
• een salade

Exclusief dranken.
OF
• een vrije keuze van de 

kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:31: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:54: updated from admin

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

 Hotel Het Raedthuys is gesitueerd in het voormalige gemeentehuis uit 1628 
in Sint-Maartensdijk. 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 
Thoolse dikbil tot Oosterscheldekreeft. Het Raedthuys beschikt over een 
prachtige karakteristieke binnentuin en op het terras voor de zaak is het ook 
heerlijk vertoeven. Bovendien is het restaurant zeven dagen per week open. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht van 
de lunchkaart

• een kop koffie OF thee

Exclusief andere dranken. 
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DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:27: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:51: updated from admin

 Restaurant Arneville in  Middelburg
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 RESTAURANT ARNEVILLE
 MIDDELBURG

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de 
kaart voor een waarde 
van 29,90 euro om te 
delen

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde 
van de bon wordt in 
mindering gebracht op 
de totale rekening.
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DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:27: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:51: updated from admin

 Restaurant Rosaura in  Terneuzen
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 RESTAURANT ROSAURA
 TERNEUZEN

 Restaurant Rosaura is schitterend gelegen aan de Westerschelde, de druk 
bevaren scheepvaartroute van en naar Antwerpen. Het is de ideale locatie 
voor een lunchpauze tijdens een dagje uit. In het restaurant lunch je met een 
mooi uitzicht over de Westerschelde. Het centrum van Terneuzen is nabij en 
te voet gemakkelijk bereikbaar via een korte wandelroute over de Scheldedijk. 
Het restaurant is ook een uitstekend startpunt voor leuke fietstochten door 
Zeeuws-Vlaanderen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
tomatensoep

• een hoofdgerecht: een 
salade met vis

Exclusief dranken.
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DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:31: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:55: updated from admin

 In den Wijngaard in  Aardenburg
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 IN DEN WIJNGAARD
 AARDENBURG

 Aardenburg ligt in een van de mooiste hoekjes van Zeeuws-Vlaanderen. Het 
is een schilderachtige plaats met een keur aan prachtige gebouwen die heel 
wat kunstenaars aantrekt. In den Wijngaard laat je genieten van diverse grill-
gerechten en van verrukkelijke escargotspecialiteiten. De wijngaard slakken 
worden er met veel vakkennis gekweekt, wat op zich al een hele belevenis 
is. Het restaurant straalt een landelijke sfeer uit en bij mooi weer zal je aan-
genaam verrast worden door het onovertroffen terras. Dat in combinatie 
met een heerlijk grillgerecht in het zonnetje, kan niet anders aanvoelen dan 
als vakantie. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: 
een kippenspies met 
salade, frietjes en saus 
naar keuze

Exclusief dranken.
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DEZE BONGO

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

 
 
13/03/2019 10:29:30: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:54: updated from admin3/14/2019 14:0:42: main_photo changed

 De Lindenhoeve in  Sluis
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 DE LINDENHOEVE
 SLUIS

 Sluis staat bekend om zijn culinaire toprestaurants en sfeervolle winkelstraten 
en trekt jaarlijks zo'n vijf miljoen bezoekers. De Lindehoeve bestaat sinds 1969 
en is ondergebracht in een authentieke hoeve. Het interieur oogt fris en licht 
en de open keuken zorgt voor een gezellige sfeer. In de zomer is het heerlijk 
vertoeven op het mooie zuidelijke terras, terwijl de kinderen zich amuseren 
in de speeltuin. De restaurantkaart biedt zowel streekgebonden als klassieke 
maaltijden en op de uitgebreide brasseriekaart vind je een ruime keuze aan 
gerechten om de kleine honger te bestrijden. Bij het restaurant vind je ook 
De Lindenhoeve Lodge, waar je romantisch kunt overnachten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: een 
soep

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.

Opgelet: dit arrange-
ment is niet geldig op 
zondag.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 
 
13/03/2019 10:29:28: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:52: updated from admin

 Novotel Café in  Lille
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 NOVOTEL CAFÉ
 LILLE

 Lille werd gesticht in de elfde eeuw door Boudewijn V, graaf van Vlaanderen. 
De Franse stad is officieel al sinds de twaalfde eeuw Franssprekend, maar de 
Lillois zijn er nog steeds trots op Vlaming te zijn. In het historische centrum 
kun je ronddwalen in de steegjes met hun vele boetiekjes, restaurants en 
cafés. Het Novotel Lille Centre Grand Place is ideaal gelegen om het gezellige 
centrum te verkennen, vlak bij het Palais des Beaux Arts. In het Novotel Café 
kun je proeven van lokale specialiteiten en eenvoudige, lekkere en gezonde 
uitgebalanceerde lunchgerechten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een lunchgerecht naar 
keuze

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

 
 
13/03/2019 10:29:29: updated from admin
 
13/03/2019 16:15:53: updated from admin

 INNSIDE by Melia Aachen in  Aken
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 INNSIDE BY MELIA AACHEN
 AKEN

 Wie inspiratie zoekt voor een originele daguitstap, moet misschien het Duitse 
Aken eens overwegen. De stad bevindt zich op nog geen tien kilometer van 
de Belgische grens en combineert een dynamische vibe met een mooi aanbod 
aan bezienswaardigheden. In het viersterrenhotel INNSIDE by Melia Aachen 
ben je welkom voor een smakelijke lunch die je weer de nodig energie geeft 
om de stad verder te verkennen. Het hotel bevindt zich vlak bij het Couven 
Museum en de beroemde kathedraal. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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WETTELIJKE VERMELDINGEN

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

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

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

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

WAT HOUDT DE BELEVENISBON PRECIES IN?

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

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

HOE REGISTREER  JE  EEN BELEVENISBON?

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

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

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN  HET OMRUILEN VAN BELEVENISBONNEN?

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



BE-1048712-1-HG

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

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

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN

WAT VALT ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF?

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

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

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

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

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





LUNCH VOOR TWEE

1600
ADRESSEN

LUNCBE18N
1048710

3608117778170 3 608117 778170

1 HEERLIJK LUNCHMENU
Restaurants, brasseries, bistro’s, eetcafés...
2 personen
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1600 adressen 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: 1100 adressen
• ITALIË: 100 adressen

 • NEDERLAND: 110 adressen

Partners die voortdurend geselecteerd en 
geëvalueerd worden.

Regelmatig meldingen van nieuwe 
partneraanbiedingen.

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

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

BONGO, ZO MAKKELIJK!

NIEUW

B NOG MAKKELIJKER MET DE BONGO-APP!

CAFÉS RESTAURANTSBISTRO’SBRASSERIES

BOEKJE MET  
VOORBEELDEN VAN 

PARTNERAANBIEDINGEN

BE-1048712-1-HC

SPE-LUNCBE18N
1048712

3608117778194 3 608117 778194




