




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*



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.



 

HOE RESERVEER IK MIJN FILM?

Jouw Bongo heeft een vervaldatum. De geldigheid kun je nakijken op 
www.bongo.be. (Ik heb een Bongo/Bekijk geldigheid).

Je kunt je Bongo omruilen en verlengen op www.bongo.be. 
Je vindt op deze pagina’s ook de voorwaarden, kosten en 
procedure.

Surf naar www.bongo.be om je cadeaubon te registreren. 1

Je ontvangt een e-mail van Bongo met twee bioscoopcodes. Het kan zijn dat de 
e-mail in je spam terechtkomt, kijk daar dus even als je hem niet terugvindt in je 
inbox.

2

Surf naar www.kinepolis.be. Kies je Kinepolis-bioscoop, je film*, je tijdstip en je 
zitplaats. Vul je gegevens in.

1

Geef je cinema-codes in in het vakje ‘bioscoopcheques’ en sluit de reservatie af. Je 
ontvangt een e-mail met je tickets. 

2

Geef de tickets af aan de kassa van de Kinepolis om toegang te krijgen tot de film. 
Als je geen printer hebt, kun je gewoon de referenties noteren van de tickets die je 
ontvangen hebt op www.kinepolis.be en ze ingeven in een van de automaten in de 
Kinepolis-bioscoop zelf.

3

LET OP:

OMRUILEN/ 
VERLENGEN:

KIES JE BIOSCOOP EN JE FILM

* Enkel geldig voor gewone filmvoorstellingen, niet voor speciale events. Bij 3D-films, films die langer duren dan 2.15 uur en andere speciale 
vertoningen wordt een supplement aangerekend.
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Kies je restaurant in het boekje of op www.bongo.be. Je vindt er extra deelnemers en 
eventuele correcties.

1

Contacteer het restaurant van je keuze en maak een afspraak op basis van beschikbaarheid. 
Reserveer op tijd!

2

Overhandig bij aankomst je compleet ingevulde, originele cadeaubon.3

HOE RESERVEER IK MIJN ETENTJE?

GOED OM TE WETEN
• Je ben niet verplicht om de film en het etentje op dezelfde avond te combineren. Jij kiest!

• De registratie op www.bongo.be moet gebeuren alvorens je naar het restaurant gaat.

5



6

BIOSCOPEN
1  Kinepolis Antwerpen 10
2  Kinepolis Brugge 11
3 Kinepolis Brussel 12
4  Kinepolis Gent 13
5 Kinepolis Hasselt 14
6 Kinepolis Imagibraine  15
7 Kinepolis Kortrijk 16

8  Kinepolis Leuven 17
9 Kinepolis Luik 18
10 Kinepolis Oostende 19
11 Kinepolis Palace Luik 20
12 Moviemills Malmedy  22
13 Quai10 Charleroi  24
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KEUZE UIT  
DE VOLGENDE  

CINEMACOMPLEXEN:
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1

  KINEPOLIS ANTWERPEN
Kinepolis Antwerpen is een paradepaardje van Kinepolis, dat telkens weer streeft naar 
de hoogste beeld- en geluidskwaliteit en, dat met tal van bezoeken van nationale en 
internationale filmsterren, zich een ereplaats in het Antwerpse culturele leven wist 
te veroveren.

Aantal zalen: 24

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Antwerpen   
Groenendaallaan 394 • 2030 Antwerpen  
T + 32 (0)3 544 36 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES
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2

 KINEPOLIS BRUGGE
Met automatische controlesystemen, selfserviceshops en andere innovatieve 
faciliteiten staat dit complex voor de constante vernieuwing die Kinepolis hoog in 
het vaandel draagt.

Aantal zalen: 8

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Brugge 
Koning Albert l-laan 200 • 8200 Brugge 

T + 32 (0)50 30 50 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES
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3

  KINEPOLIS BRUSSEL
In 1988 opende deze eerste telg van de Kinepolis-bioscopen zijn deuren en het 
werd meteen het grootste megaplex ter wereld. In 2009 werd het complex grondig 
gerestyled. Bezoeken van nationale en internationale filmsterren zetten zowel 
Kinepolis Brussel als de Belgische hoofdstad op de kaart.

Aantal zalen: 24

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Brussel   
Eeuwfeestlaan 20 • 1020 Brussel  

T + 32 (0)2 474 26 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES
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4

 KINEPOLIS GENT
Toen Decascoop, zoals Kinepolis Gent vroeger heette, in 1981 de deuren opende, was 
het met zijn twaalf zalen en 3456 zetels revolutionair. Als partner van het Film Fest 
Gent speelt Kinepolis Gent vandaag nog steeds een belangrijke rol op wereldniveau.

Aantal zalen: 12

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Gent 
Ter Platen 12 • 9000 Gent 

T +32 (0)9 265 06 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES
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5

  KINEPOLIS HASSELT
In dit hypermoderne bioscoopcomplex, dat opende in 1996, geniet je van perfecte 
geluidskwaliteit en haarscherpe beelden – helemaal zoals een bioscoopervaring zou 
moeten zijn.

Aantal zalen: 13

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Hasselt   
Via Media 1 • 3500 Hasselt 

T +32 (0)11 29 86 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES
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6

 KINEPOLIS IMAGIBRAINE
Sinds 1998 is Kinepolis Imagibraine in Eigenbrakel de geliefkoosde bestemming voor 
elke filmliefhebber uit de Brusselse rand die van innovatie, dienstverlening en, bovenal, 
van een piekfijne beeld- en klankkwaliteit houdt.

Aantal zalen: 10

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Imagibraine 
Boulevard de France • 1420 Eigenbrakel  
T +32 (0)2 389 17 17 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES
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7

  KINEPOLIS KORTRIJK
Sinds de opening van Kinepolis Kortrijk in 1997 bezoeken steeds meer Kortrijkenaars 
de bioscoop. De grondige renovatie in 2007 maakte ook van dit cinemacomplex een 
top-notch filmparadijs, waar een perfecte klank, een helder beeld en een comfortabele 
omgeving samenkomen.

Aantal zalen: 10

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Kortrijk   
President Kennedylaan 100A • 8500 Kortrijk 

T +32 (0)56 26 66 66 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES
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8

 KINEPOLIS LEUVEN
Op de prestigieuze Bondgenotenlaan bevindt zich sinds 1997 Kinepolis Leuven. Met 
zijn centrale ligging, vlak bij het station van Leuven, heeft dit cinemacomplex – samen 
met een uitgekiende beeld- en geluidskwaliteit – meer dan één troef in handen.

Aantal zalen: 7

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Leuven 
Bondgenotenlaan 145-149 • 3000 Leuven 
T +32 (0)16 31 96 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES
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9

  KINEPOLIS LUIK
Kinepolis Luik vormt met zijn 5102 zitplaatsen de grootste Kinepolis-gigant van 
Wallonië. Hier zit je goed voor een ruim en gediversifieerd aanbod aan films en 
evenementen met telkens de beste geluids- en beeldkwaliteit.

Aantal zalen: 16

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Luik   
Chaussée de Tongres 200 • 4000 Luik 

T +32 (0)4 224 66 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES
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 KINEPOLIS OOSTENDE
Kinepolis Oostende opende in 2007 de deuren en vormt hiermee meteen de jongste 
Kinepolis-vestiging. Als partner van Filmfestival Oostende maakt dit cinemacomplex 
helemaal deel uit van het culturele leven aan zee.

Aantal zalen: 8

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Oostende 
Koningin Astridlaan 12 • 8400 Ostende 

T +32 (0)59 55 95 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES
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11

  KINEPOLIS PALACE LUIK
Wie op zoek is naar een intieme, eigentijdse bioscoop in het hart van de binnenstad, 
zonder in te moeten boeten aan comfort, onthaal, geluid en projectie, is bij Palace 
Luik aan het juiste adres.

Aantal zalen: 5

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Palace Luik   
Rue Pont d’Avroy 21 • 4000 Luik 

T +32 (0)4 224 66 50 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES





ADRES

22

MOVIEMILLS MALMEDY  
De MOVIEMILLS bioscoop is een complex van vijf zalen die samen 750 bezoekers 
kunnen ontvangen. Het complex opende de deuren op 30 oktober 2015. De 
programmatie wordt zorgvuldig bekeken en opgesteld om een zo breed mogelijk publiek 
aan te spreken. Iedere week heb je de keuze uit nationale releases zoals Amerikaanse 
blockbusters, Franse cinema, films voor kinderen maar ook meer alternatieve films. 
Maak het jezelf comfortabel en laat je leiden door je emoties.

Aantal zalen: 5

Moviemills Malmedy   
Avenue de la Libération 1 • 4960 Malmedy 

T +32 (0)80 87 00 00 • www.moviemills.be

HET AANBOD

ADRES

12

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.





ADRES

24

QUAI10 CHARLEROI
Quai10 vind je sinds 2017 in een ultramoderne setting in het centrum van Charleroi. 
Met zijn rijke en gevarieerde programmering biedt de bioscoop films in originele 
versie (ondertiteld) en vele kinderfilms. Om je filmbeleving nog leuker te maken, 
kun je bij Quai10 smullen van gastronomische popcorns, een nieuw Belgisch product 
gemaakt door My Be Pop.

Aantal zalen: 4

Quai10 Charleroi   
Quai Arthur Rimbaud 10 • 6000 Charleroi 

T +32 (0)71 31 71 47 • www.quai10.be

HET AANBOD

ADRES

13

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.
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DEZE BONGO

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

ADRES

 New partner added
 
29/05/2019 13:00:56: updated from admin6/3/2019 13:21:11: main_photo changed

 Cappuccino in  Oostende

1 

 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 minstens 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 de Kapellestraat, dé winkelstraat van Oostende. 

 Cappuccino 
 Ooststraat  22  •  8400  Oostende 

 T +32 (0)59 51 80 89 •  www.tearoom-cappuccino.be •  info@tearoom-cappuccino.be

 V
LA

A
N

D
ER

EN

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
Salade Hawaï met kip, 
verse ananas en gebakken 
spekreepjes met een  
lichte honingtoets

Exclusief dranken.
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DEZE BONGO

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

ADRES

 New partner added
 
29/05/2019 13:01:02: updated from admin6/3/2019 13:21:31: main_photo changed

 TAO in  Oostende

2 

 TAO
 OOSTENDE

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

 TAO 
 Langestraat  24-26  •  8400  Oostende 

 T +32 (0)59 43 83 73 •  www.tao-oostende.be •  info@tao-oostende.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een pasta TAO met 
een getoma teerde 
roomsaus en scampi's

OF

• een rundsburger met 
spek en frietjes

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.

ADRES

 New partner added
 
29/05/2019 13:00:56: updated from admin6/3/2019 13:22:48: main_photo changed

 Sint-Pietershoeve in  Damme

3 

 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. 

 Sint-Pietershoeve 
 Damse Vaart Zuid  15  •  8340  Damme 

 T +32 (0)50 35 75 60 •  www.sintpietershoeve.be •  info.sph@sintpietershoeve.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht:  
een dagsoep

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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DEZE BONGO

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

ADRES

 New partner added
 
29/05/2019 13:00:57: updated from admin6/3/2019 13:23:6: main_photo changed

 MI-DI in  Kortrijk

4 

 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! 

 MI-DI 
 Wijngaardstraat  46  •  8500  Kortrijk  

 M +32 (0)498 62 01 05 •  www.midi-kortrijk.be •  brasseriemidi@outlook.com

 V
LA

A
N

D
ER

EN VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht:  
een soep

• een hoofdgerecht
• een glas cava
• een kop koffie

Exclusief andere dranken.
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DEZE BONGO

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

ADRES

 New partner added
 
29/05/2019 13:00:59: updated from admin6/3/2019 13:23:25: main_photo changed

 Paul's Boutique Kortrijk in  Kortrijk

5 

 PAUL'S BOUTIQUE KORTRIJK
 KORTRIJK

 Het hamburgerrestaurant Paul's Boutique heeft intussen verschillende 
vestigingen in Gent, Antwerpen 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. 

 Paul's Boutique Kortrijk 
 Kleine Sint-Jansstraat  15  •  8500  Kortrijk 

 T +32 (0)56 29 00 31 •  www.paulsboutique.be •  paulsboutiquekortrijk@gmail.com

 V
LA

A
N

D
ER

EN

 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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DEZE BONGO

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

ADRES

 New partner added
 
29/05/2019 13:00:57: updated from admin6/3/2019 13:27:28: main_photo changed

 Augustijntje in  Gent

6 

 AUGUSTIJNTJE
 GENT

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

 Augustijntje 
 Sint-Margrietstraat  34  •  9000  Gent 

M +32 (0)496 92 44 40 •  www.augustijntjeresto.be •  info@augustijntjeresto.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht 
(keuze van de chef)

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.

ADRES

 New partner added
 
29/05/2019 13:01:00: updated from admin6/3/2019 13:27:53: main_photo changed

 Paul's Boutique Gent in  Gent

7 

 PAUL'S BOUTIQUE GENT
 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 studentenbuurt. Op de kaart 
staan originele hamburgers, die creatief en rijkelijk belegd zijn. De hamburgers 
zijn te verdelen in beefburgers, kipburgers, visburgers en 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. 

 Paul's Boutique Gent 
 Sint-Amandstraat  48  •  9000  Gent  

M +32 (0)477 82 32 62 •  www.paulsboutique.gent •  elise@paulsboutique.gent

 V
LA

A
N

D
ER

EN

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een keuze uit 40 burgers 
van de kaart (voor de 
burgers Bruno's, Saint-
Tropez, Big Boy en The 
Godfather wordt een toe-
slag van 2 euro gevraagd)

• een huisbereide  
chocomousse met  
speculooscrumble

• een glas wijn

Exclusief andere dranken.
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DEZE BONGO

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

ADRES

 New partner added
 
29/05/2019 13:01:04: updated from admin6/3/2019 13:28:9: main_photo changed
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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 sfeer- 
verlichting 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. 

 Pizza & Pasta Pittoresk 
 Vrijdagmarkt  3  •  9000  Gent  

 T +32 (0)9 225 06 76 •  www.pittoresk.be •  info@pittoresk.gent

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht:  
een pizza of pasta  
naar keuze

Exclusief dranken.
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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: Ara-
bo-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. 

 Restaurant Safi Safi 
 Reinaertstraat  101  •  9000  Gent  

M +32 (0)477 63 33 33 •  www.safisafi.be •  restaurantsafisafi@hotmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht:  
een soep

• een hoofdgerecht: 
couscous met één 
soort vlees OF een 
klassieke tajine met  
kip of lam

Exclusief dranken.
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 ANAR - PERSIAN CUISINE
 GENT

 Voor een magische avond moet je naar Anar in de Gentse binnenstad. De 
geuren en smaken nemen je mee naar het Perzische Rijk. Ingrediënten 
als granaatappel, saffraan, dadels en rozenwater vormden al de basis voor 
gerechten voor de sultans. Nu is het jouw moment om ervan te genieten!  

 Anar - Persian Cuisine 
 Sluizeken  15  •  9000  Gent  

 T +32 (0)92 73 63 53 •  www.anar.be •  info@anar.be

 VOOR 2 PERSONEN:

Een lunchmenu  
van de week:
• een kom soep  

van de dag
• een hoofdgerecht: 

keuze uit grill of 
stoofpotje

• een koffie of thee

Exclusief dranken.
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 PIMENTO
 ANTWERPEN

 Pimento is een gezellig en knus eethuisje waar drie woorden centraal staan: 
persoonlijk, warm en gezellig. Overal zie je de invloed van Zuid-Amerika, 
van de drankjes en de tapas op de kaart tot de latinomuziek. In de open 
keuken naast de bar kun je meekijken hoe al het lekkers dagvers wordt bereid. 
Een paar voorproefjes? Wat dacht je van chili con carne met huisgemaakte 
 guacamole, heerlijk zonnige tapas, knapperige burrito's of calamares met 
een pittige Pimento-saus. Bij Pimento geniet je altijd van een zomerse sfeer! 

 Pimento 
 Vlaamsekaai  72  •  2000  Antwerpen  

 T +32 (0)3 689 44 55 •  www.snack-pimento.be •  info@snack-pimento.be
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 VOOR 2 PERSONEN:

• een verrassingsbord tapas 
om te delen

• een glas huiswijn  
(rood of wit)

• een kop koffie of thee

Exclusief andere dranken.
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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. 

 Plaasj food & drinks 
 Wandeldijk  1  •  2050  Antwerpen  

 T +32 (0)3 722 19 19 •  www.plaasjkaffee.be •  kaffee@plaasj.be

  VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht:  
een pasta met truffel 
en portobello's

Exclusief dranken.

 V
LA

A
N

D
ER

EN



40

DEZE BONGO

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

ADRES

 New partner added
 
29/05/2019 13:01:00: updated from admin6/3/2019 13:29:58: main_photo changed

 Het Zand in  Antwerpen

13 

 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. 

 Het Zand 
 Sint-Jansvliet  9  •  2000  Antwerpen  

 T +32 486 860 374 •  www.hetzand.be •  phlippo@icloud.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een tweegangen- 
verrassingsdiner

Exclusief dranken.
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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. 

 Basic Italian 
 Londenstraat  45  •  2000  Antwerpen  

M +32 (0)491 18 20 67 •  www.basic-italian.be  

 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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 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 smaakbommetjes 
op een gezonde wijze te ontdekken. Hier eet je namelijk huisgemaakte em-
panadas die in de oven worden gebakken. Je hebt de keuze uit onder andere 
rundvlees, kip en zoetzuur varkensvlees. Ook vegetariërs en veganisten 
komen hier niets tekort. 

 TOTA 
 Prekersstraat  36  •  2000  Antwerpen  

M +32 (0)484 45 42 06 •  www.totaempanadas.be •  info@totaempanadas.be

 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 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! 

 Brasserie Berlin 
 Kleine Markt  1  •  2000  Antwerpen  

 T +32 (0)3 213 01 91 •  www.berlin-antwerpen.be •  berlin@brucan.be

 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 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: een 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. 

 The IceShop Bagels & Burgers 
 Vlaamsekaai  31  •  2000  Antwerpen  

 T +32 (0)3 237 10 03 •  www.the-iceshop.com •  nitte.vanoverloop@gmail.com

 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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 EL BOCADO
 HASSELT

 In het Spaans betekent 'el bocado' 'het hapje' of 'de versnapering'. In El Bo-
daco ben je dus aan het juiste adres voor heerlijke typische Spaanse tapas.  
Aanlokkelijke pintxos en lekkere montaditos kun je zo van de kaart kie-
zen. Voor de liefhebbers zijn er ook huisgemaakte empanada’s en tortilla’s. 
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. 

 El Bocado 
 Dokter Willemsstraat  10  •  3500  Hasselt  

 T +32 (0)11 87 43 33 •  www.elbocado.be •  jeffrey@elbocado.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een bord met 
aperitiefhapjes om 
te delen (calamares, 
kippenboutjes, patatas 
bravas, salsabroodjes…)

• een empanada  
om te delen

Exclusief dranken.
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 PASTA E PANE
 HASSELT

 In centrum Hasselt proef je van de traditionele Italiaanse keuken in het 
sfeervolle kader van Pasta e Pane, het restaurant van het YUP Hotel. Aan 
het roer staat een echte Italiaanse pastakoningin, die maar al te graag haar 
passie voor lekker eten deelt. In haar potten belanden enkel artisanale  
seizoensproducten 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. 

 Pasta e Pane 
 Thonissenlaan  52  •  3500  Hasselt 

 T +32 (0)11 23 11 11 •  www.pastaepanehasselt.be •  info@pastaepanehasselt.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 LA FOCACCIA
 GENK

 Restaurant La Focaccia is een trendy en gezellig Italiaans restaurant in het 
Limburgse Genk. De uitbaters hebben gekozen voor een pure, eenvoudige 
Italiaanse keuken met veel aandacht voor dagverse producten, zuiderse 
kruiden en pure smaken. Bovendien serveren ze uiterst betaalbare Italiaanse 
wijnen en proef je de passie van het koken. Ontdek de verse pasta's en de 
vele vlees- en visgerechten, laat je verleiden door huisgemaakte tiramisu als 
dessert en praat nog gezellig na bij een echte Italiaanse koffie. De sfeer van 
het authentieke Italië snuif je vanaf nu ook in België op. 

 La Focaccia 
 Fletersdel  1  •  3600  Genk  

 T +32 (0)89 32 10 10 •  www.la-focaccia.be •  info@la-focaccia.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een pastasuggestie  
van de dag

Exclusief dranken.
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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.  

 Restaurant Plein N°12 
 Gemeenteplein  12  •  1700  Dilbeek  

 T +32 (0)2 466 93 04 •  plein12.be •  info@plein12.be
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 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
 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 het brood vers bij de 
ambachtelijke bakker gehaald, of wordt het vleesbrood altijd ter plaatse ge-
maakt. 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. 

 Foodminute 
 Sint Annalaan  131  •  1853  Strombeek-Bever  

 T +32 (0)22 68 52 71 •  www.foodminute.be •  info@foodminute.be
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• een dagsoep
• een sandwich OF  

een panini
• een taartje
• een frisdrank naar keuze

Exclusief andere dranken.
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 CAFÉ MANGER
 LEUVEN

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

 Café Manger 
 Oude Markt  29  •  3000  Leuven  

 T +32 (0)16 58 48 62 •  www.cafemanger.be •  cafe.manger@hotmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een pasta
OF

• een salade naar keuze

Exclusief dranken.
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 PARK INN BY RADISSON LEUVEN
 LEUVEN

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

 Park Inn by Radisson Leuven 
 Martelarenlaan  36  •  3010  Leuven  

 T +32 (0)16 61 66 00 •  www.parkinn.com/hotel-leuven •  info.leuven@parkinn.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een Park Inn Burger 
met Vlaamse frietjes

Exclusief dranken.
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 GOURMETBAR BY NOVOTEL LEUVEN
 LEUVEN

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

 GourmetBar by Novotel Leuven 
 Vuurkruisenlaan  4  •  3000  Leuven  

 T +32 (0)16 21 32 00 •  restaurants.accorhotels.com •  gourmetbar.leuven@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht 
van de dag

Exclusief dranken.
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 LASAGNERIE LÖVEN
 LEUVEN

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

 Lasagnerie Löven 
 Parijsstraat  7  •  3000  Leuven  

 T +32 (0)16 90 15 66 •  www.lasagnerie-loven.be •  info@lasagnerie-loven.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht:  
een lasagne naar keuze 
met brood

Exclusief dranken.
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 CHINA'S CAPITAL
 KESSEL-LO

 China's Capital is een restaurant dat zweert bij de oosterse keuken en dat ruik 
en proef je meteen. In de keuken wordt ijverig gesneden, gewokt en afgekruid. 
China's Capital kookt op de traditionele Zuid-Chinese wijze. De toppers zijn 
gelakte eend, verse kreeft op diverse manieren, warme tie-pangerechten, 
gestoomde vissoorten en dimsums. Het interieur van dit restaurant heeft 
drie zalen, elk in een verschillende stijl: de vlinder zaal, de familiezaal en de 
classiczaal voor groepen. Het restaurant heeft ook een cocktailbar, met een 
waaier aan cocktails en longdrinks die met precisie bereid worden. 

 China's Capital 
 Tiensesteenweg  97  •  3010  Kessel-Lo  

 T +32 (0)16 25 55 44 •  www.chinacapital.be •  info@chinacapital.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht

Exclusief dranken.
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 LA CORTE GASTRONOMICA
 BRUSSEL

 In hartje Brussel kun je smakelijk eten in La Corte Gastronomica, het kleine 
zusje van het nabijgelegen Italiaanse restaurant L'Altro Mondo. 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. 

 La Corte Gastronomica 
 Grétrystraat  44  •  1000  Brussel  

 T +32 (0)2 218 50 36 •  www.cortegastronomica.be •  corte.gastronomica@skynet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een pizza margherita 
OF een penne  
pomodoro

• een karamelflan OF 
een 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. 

 L'Altro Mondo 
 Grétrystraat  46  •  1000  Brussel  

 T +32 (0)2 219 69 90 •  www.laltromondo.be •  laltromondobrussels@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
pizza margherita OF 
een penne pomodoro

• een dessert: een 
karamelflan OF een 
chocolademousse

Exclusief dranken.
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 LA BROUETTE
 BRUSSEL

 Een van de vroegere gildehuizen op de Grote Markt van Brussel is nu een 
gezellige, elegante brasserie: La Brouette of Den Cruywagen. Het weel-
derige, sfeervolle interieur van dit geklasseerde pand wordt bepaald door 
de bruine tafels en stoelen, de grote open haard, de oude kroonluchters en 
de mooie plankenvloeren. Van op de eerste verdieping heb je een prachtig 
uitzicht op de levendige Grote Markt. Het is van hieruit dat fotografen het 
gigantische bloementapijt vastleggen, dat elke twee jaar in augustus het plein 
inpalmt. Bij mooi weer kun je buiten plaatsnemen op het grote terras voor 
een sprankelend begin van de dag. 

 La Brouette 
 Grote Markt  2-3  •  1000  Brussel  

 T +32 (0)2 511 54 94 •  www.brouette.be •  info@brouette.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hamburger 
Brouette

Exclusief dranken.  BR
U
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 MATIATE DOCKS
 BRUSSEL

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

 Matiate Docks 
 Werkhuizenkaai  158  B25 •  1000  Brussel  

 T +32 (0)2 248 23 49 •  www.matiate.be •  info@matiate.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een pizza naar keuze

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 het brood vers bij de 
ambachtelijke bakker gehaald, of wordt het vleesbrood altijd ter plaatse ge-
maakt. 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. 

 Foodminute Brussel 
 Defacqzstraat  24  •  1000  Brussel  

 T +32 (0)2 537 40 01 •  www.foodminute.be •  info@foodminute.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een dagsoep
• een sandwich OF  

een panini
• een taartje
• een frisdrank
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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 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. 

 ComoTapas by Comocomo 
 Antoine Dansaertstraat  19  •  1000  Brussel  

 T +32 (0)2 503 03 30 •  www.comotapas.com •  comotapas@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 10 pintxos (Baskische 
tapas) om te delen

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 zoals Black Cherry, Ginger Ale, 
Creme en Cane Cola. Enjoy your meal!  

 The Food Box 
 Grétrystraat  47  •  1000  Brussel  

 T +32 (0)2 478 01 19 •  www.foodboxbrussels.com •  foodboxbrussels@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hamburger  
naar keuze

OF

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

Exclusief dranken.
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 VINTAGE BRUSSELS
 KOEKELBERG

 Op een steenworp van de Basiliek van Koekelberg vind je restaurant en  
pianobar Vintage Brussels. Het is de ideale plek om 's middags te genieten van 
een heerlijke lunch of na een lange werkdag te ontspannen met je partner, 
vrienden of collega's. Op de menukaart staan verschillende klassiekers uit de 
Frans-mediterrane keuken en ook voor een lekker glas wijn, een aperitiefje 
of een goeie trappist kun je hier terecht. Vintage Brussels is ingericht in 
verschillende stijlen uit verschillende periodes en dankzij de loungemuziek 
heerst hier steeds een intieme sfeer. In het weekend zijn het livemuzikanten 
die de show komen stelen. 

 Vintage Brussels 
 Henri Vanhuffelplein  1  •  1081  Koekelberg  

 T +32 (0)2 411 65 05 •  www.vintagebrussels.com •  info@vintagebrussels.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht 
(keuze van de chef)

Exclusief dranken. BR
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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.

 Restaurant Volle Gas 
 Fernand Cocqplein  21  •  1050  Elsene  

 T +32 (0)2 502 89 17 •  www.restaurant-volle-gas-bruxelles.be •  info@vollegas.be

 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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 LA NUOVA PIAZZA
 SCHAARBEEK

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

 La Nuova Piazza 
 Generaal Meiserplein  15  •  1030  Schaarbeek  

 T +32 (0)2 732 07 09 •  www.restaurantlanuovapiazza.be •  nathaliezoccolo@hotmail.com
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 VOOR 2 PERSONEN:

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

Exclusief dranken.

Opgelet: de waarde van 
de bon wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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 LE YAKAPASTA
 EIGENBRAKEL

 Le Yakapasta is een restaurant en loungebar in de gemeente Eigenbrakel, 
waar (en dat zal niemand verbazen) pasta's een groot deel van het menu uit-
maken. 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 comfortabele zetels. Bij de pasta's op de kaart horen uiteraard klassiekers 
als spaghetti bolognaise, macaroni met ham en kaas en lasagne, maar ook 
gerechten als tagliatelle met scampi's en cappellini gorgonzola aubergines. 

 Le Yakapasta 
 Chaussée Reine Astrid  77  •  1420  Eigenbrakel  

 T +32 (0)2 385 13 90 •  www.leyakapasta.be •  alain@leyakapasta.be
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 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht: een 
suggestie van de maand 
of week

• een kop koffie of  
een kop thee

Exclusief andere dranken.
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 WOOD WAYNE RESTAURANT
 EIGENBRAKEL

 Wood Wayne is een Amerikaans geïnspireerd restaurant in Eigenbrakel. 
Je wordt er ondergedompeld in een typisch westernsfeertje met heerlijke 
Texaanse smaken. Vooral vleesgerechten krijgen er de volle aandacht. Het 
vlees wordt dan ook zorgvuldig geselecteerd. Aan sappige ribbetjes, smakelijke 
hamburgers en verrukkelijke filets pur dus geen gebrek. Uiteraard zijn ook 
vegetarische maaltijden en visgerechten voorzien. Wie dat wil, geniet intussen 
van een van de vele cocktails van het Wood Wayne Restaurant. Kortom: de 
zon is hier nooit ver weg! 

 Wood Wayne Restaurant 
 Chaussée de Nivelles  29  •  1420  Eigenbrakel  

 T +32 (0)2 387 54 35 •  www.woodwayne.be •  restowoodwayne@hotmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een Bacon Burger
• een XL-frisdrank naar 

keuze

 W
A

LL
O

N
IË



67

DEZE BONGO

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

ADRES

 New partner added
 
29/05/2019 13:01:07: updated from admin6/3/2019 13:36:12: main_photo changed

 Divino e Pasta in  Bergen

40 

 DIVINO E PASTA
 BERGEN

 Divino e Pasta in Bergen is een traiteur die verschillende Italiaanse  
delicatessen en klaargemaakte maaltijden verkoopt. Wie wil, kan ook plaats-
nemen in de zaak voor een lekkere lunch. Eigenaars Sabrina en Christian 
bereiden vol enthousiasme gerechten uit de authentieke Italiaanse keuken. 
Op de menukaart 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! 

 Divino e Pasta 
 Rue de Nimy  20  •  7000  Bergen  

M +32 (0)496 48 27 07 •  www.divinoepasta.org •  cnogara@voo.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht van 
de klassieke kaart

• een tiramisu

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. Safran et Cardamome is naast een restaurant ook een 
expositieruimte: om de zoveel tijd stellen de eigenaars schilderijen van lokaal 
talent of gevestigde waarden tentoon. Neem plaats aan een van de kleurrijke 
tafeltjes en geef niet alleen je smaakpapillen, maar ook je ogen de kost! 

 Safran et Cardamome 
 Place de la Digue  27  •  6000  Charleroi  

 T +32 (0)71 33 43 89 •  www.safranetcardamome.be •  info@safranetcardamome.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht en 
een voor- of nagerecht

Exclusief dranken.
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 BRUIT QUI COURT
 LUIK

 Aan een van de grote Luikse boulevards staat een prachtig herenhuis waarin 
ooit een bank gevestigd was. Het huis heeft alle grandeur van de vorige eeuw 
bewaard, van mozaïekvloeren tot muurversieringen, en in de kelder kun je de 
voormalige kluisdeur van de koffertjeskamer nog zien. Vandaag baat Philippe 
Baelus samen met zijn zus Nathalie er het restaurant Bruit Qui Court uit. 
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.

 Bruit Qui Court 
 Boulevard de la Sauvenière  142  •  4000  Luik  

 T +32 (0)4 232 18 18 •  www.bruitquicourt.be •  info@bruitquicourt.be
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 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht  
naar keuze

• een thee of koffie OF 
een dessert

Exclusief andere dranken.
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 CHI-CHI'S LIÈGE MÉDIACITÉ
 LUIK

 Chili con carne, fajita's, caesarsalades … 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. 

 Chi-Chi's Liège Médiacité 
 Boulevard Raymond Poincaré  7  •  4020  Luik  

 T +32 (0)4 344 57 44 •  www.chichis.be •  info@chichis.be
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 VOOR 2 PERSONEN:

• een Jack Sparrow's Burger 
OF een caesarsalade

• een frisdrank OF een 
biertje

Exclusief andere dranken.
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 CHI-CHI'S ROCOURT
 LUIK

 Chili con carne, fajita's, caesarsalades … 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.

 Chi-Chi's Rocourt 
 Chaussée de Tongres  294  •  4000  Luik  

 T +32 (0)4 247 57 99 •  www.chichis.be •  info@chichis.be
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 VOOR 2 PERSONEN:

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

Exclusief dranken.
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 Frenz in  Luik
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 FRENZ
 LUIK

 Genoeg van saaie boterhammen als lunch? Bij Frenz in Luik breng je je mid-
dagpauze door op een lekkere en gezonde manier. In een decor geïnspireerd 
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.  

 Frenz 
 Rue de la Casquette  25  •  4000  Luik  

M +32 (0)497 54 67 05 •  www.frenz-bar.be •  info@frenz-bar.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht  
naar keuze

Exclusief dranken.
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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 gepassioneerde 
chef van L'Antidote zorgt ervoor dat ook de gerechten hier op niveau zijn. 
De menukaart heeft verschillende Belgische, Franse en Italiaanse klassie-
kers 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.

 L'Antidote 
 Rue Souverain Pont  4  •  4000  Luik  

 M +32 (0)475 24 62 67 •  www.lantidote.be •  antidoteliege@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht  
naar keuze 

Exclusief dranken.
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 Les Jardins de Toscane in  Boncelles
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 LES JARDINS DE TOSCANE
 BONCELLES

 Les Jardins de Toscane verwelkomt je elke dag met een grote glimlach in 
het hart van Boncelles. Je kunt hier lekker Italiaans eten in een modern 
en gezellig kader. Uiteraard vind je op de menukaart een ruime selectie 
aan klassieke pizza's en pasta's. 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. 

 Les Jardins de Toscane 
 Route du Condroz  6  B •  4100  Boncelles  

 M +32 (0)495 18 00 87 •  www.lesjardinsdetoscane.be •  info@lesjardinsdetoscane.be

 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'Entrepôt in  Verviers
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 L'ENTREPÔT
 VERVIERS

 Hotel-Restaurant Verviers opende in augustus 2009 de deuren. Daarvoor 
werd het oude station van Verviers volledig opgeknapt. Tijdens de bijzonder 
geslaagde renovatie werden er voldoende oude aspecten van het gebouw 
behouden. Het resultaat is een prachtige harmonie tussen klassiek en modern.  
Het viersterrenhotel ligt vlak naast een winkelcentrum en bioscoop en dicht 
bij het charmante centrum van Verviers. In restaurant L'Entrepôt krijg je 
uitstekende gerechten uit de internationale keuken voorgeschoteld, zowel 
à la carte als in menuvorm. Als het weer het toelaat, kun je met een drankje 
tot rust komen op het grote terras.

 Hotel-Restaurant Verviers 
 Rue de la Station  4  •  4800  Verviers  

 T +32 (0)87 30 56 56 •  www.hotelverviers.be •  reception@hotelverviers.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht 
(keuze uit drie voor- 
gestelde gerechten)

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 een aankoopbewijs gevraagd.

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN HET OMRUILEN VAN BELEVENISBONNEN?

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



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

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

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN

WAT VALT ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF?

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

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

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

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

15. Voor meer informatie kunt u onze volledige verkoopvoorwaarden raadplegen op www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden/ 
of onze rubriek veelgestelde vragen op www.bongo.be/nl/veelgestelde-vragen. 
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1 FILM 1 ETENTJE 
Een bioscoopcomplex 
en nabijgelegen restaurant
2 personen
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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*

Deze Bongo is geldig voor TWEE PERSONEN en gee�  recht op een FILM in een van de geselecteerde 
bioscopen en een ETENTJE (exclusief dranken) in een van de geselecteerde restaurants.

11 BIOSCOPEN EN 50 RESTAURANTS OM TE ONTDEKKEN

CINEMA’S
Vlaanderen (7), keuze uit 
• Antwerpen: Kinepolis Antwerpen
• Brugge: Kinepolis Brugge
• Gent: Kinepolis Gent
• Hasselt: Kinepolis Hasselt
• Kortrijk: Kinepolis Kortrijk
• Leuven: Kinepolis Leuven
• Oostende: Kinepolis Oostende

Brussel (1)
• Kinepolis Brussel

Wallonie (3), keuze uit 
• Eigenbrakel: Kinepolis Imagibraine
• Luik: Kinepolis Liège, Kinepolis 

Liège Palace

1   Maak je keuze op bongo.be     2   Reserveer rechtstreeks bij de partner     3   Overhandig ter plaatse je cadeaubon

De volledige partnerlijst vind je op bongo.be

restaurants bioscopen

BOEKJE MET  
VOORBEELDEN VAN 

PARTNERAANBIEDINGEN

SPE-CIBUBE16N
1052113

3608117780722 3 608117 780722
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