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Bongo België 
Kronenburgstraat 27 
2000 Antwerpen 
T +32 (0)3 202 16 60 
info@bongo.be

   Bongo Belgium 
   @Bongo_live

Bij vragen of opmerkingen kun je ons bereiken op het volgende adres:

KijK, Kies en beleef !

Maak je klaar voor een onvergetelijke ervaring. Hoe die er precies zal uitzien, dat 
beslis je helemaal zelf. Kijk eerst rustig in dit boekje. Je vindt er een opsomming van 
de brasseries waar je kunt reserveren, samen met leuke foto’s en een beschrijving 
van de arrangementen waar je recht op hebt. Zo krijg je een duidelijk beeld van 
wat je mag verwachten. Alle deelnemers werden ook persoonlijk door één van 
onze medewerkers bezocht. 

Zodra je gekozen hebt, maak je een reservering op basis van beschikbaarheid. Dat 
doe je rechtstreeks bij de brasserie. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je op de volgende 
bladzijde en op de cadeaubon.

Veel plezier !
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Hoe gebruiK je deze bongo ? 

Maak een keuze uit het boekje.1

Activeer je bon door je met het Bongo-nummer te registreren op de web-
site www.mybongo.be. Je Bongo-nummer vind je op de achterzijde van 
de cadeaubon. Niet geactiveerde bonnen worden niet geaccepteerd door 
onze partners. Lukt activeren niet online, dan kan het ook telefonisch: 
+32 (0)3 242 81 36.

2

Neem rechtstreeks contact op met de brasserie van je keuze en vermeld 
het nummer van je cadeaubon.

3

Op de door jou gekozen dag meld je je aan bij de brasserie en overhandig 
je ter plaatse je ingevulde, originele cadeaubon.

4

Let op: jouw Bongo heeft een vervaldatum. De voorwaarden, kosten en procedure 
om je bon te verlengen vind je op www.bongo.be/omruilen.
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belAngrijK

•	 Deze	Bongo	geeft	twee personen recht op een verrassings-tweegangenmenu 
(hoofdgerecht met voor- OF nagerecht), exclusief dranken, in één van de vol-
gende brasseries. De geldigheidsdatum vind je terug op de cadeaubon.

•	 Je	kunt	pas	reserveren	nadat	je	je	bon	geactiveerd	hebt.	Dat	doe	je	door	je	met	
je Bongo-nummer te registreren op www.mybongo.be.

•	 Sommige	deelnemers	vragen	als	garantie	een	creditcardnummer	of	vragen	om	
de cadeaubon vooraf op te sturen. Je doet dit best aangetekend en je maakt ook 
een kopie van de bon voor jezelf.

•	 Om	er	zeker	van	te	zijn	dat	je	terechtkunt	in	de	brasserie	van	je	keuze,	raden	we	
je aan om tijdig te reserveren.

•	 Vermeld	steeds	dat	je	reserveert	met	een	Bongo.

•	 Tenzij	anders	vooraf	overeengekomen,	is	de	waarde	van	de	Bongo	niet	aftrekbaar	
van een ander arrangement dan beschreven of van een globale rekening.

•	 De	datum	van	je	reservering	wijzigen,	kan	alleen	in	overleg	met	de	brasserie.	
Indien je niet komt opdagen, wordt de cadeaubon als opgenomen beschouwd.

goed om te weten

•	 Je	originele	cadeaubon	geldt	als	enige	betalingsbewijs.

•	 Je	hebt	recht	op	het	arrangement	zoals	beschreven	in	dit	boekje.	Eventuele	
extra’s (dranken…) betaal je rechtstreeks bij de aanbieder.
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•	 Surf	naar	www.bongo.be/omruilen om je Bongo om te ruilen of te verlengen.

•	 Alle	aanbiedingen	in	het	boekje	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen	en	druk-
fouten.	Eventuele	errata	of	wijzigingen	worden	steeds	op	www.usebongo.be 
vermeld. Klik in het menu op ‘Correcties’.

•	 Bongo	geeft	geen	garantie	tot	opname	bij	één	bepaalde	brasserie.	Indien	je	op	
de datum van je keuze in een bepaalde brasserie geen tafel kunt reserveren, 
bieden wij immers andere mogelijkheden aan.

•	 Het	goede	verloop	van	je	etentje	is	de	verantwoordelijkheid	van	de	aanbieder.	In	
geval iets niet naar wens zou zijn, kan Bongo hiervoor niet aansprakelijk gesteld 
worden.

een bongo Kopen ?

•	 Surf	naar	www.bongo.be 

•	 Bel	naar	+32	(0)3	202	16	60.

•	 In	onze	Bongo-shops	in	Anderlecht,	Antwerpen,	Brussel	(City	2),	Gent,	Leuven,	
Louvain-la-Neuve,	Luik,	Kortrijk,	Sint-Lambrechts-Woluwe	en	Wijnegem.	Voor	de	
juiste adressen, kijk op www.bongo.be.

•	 Een	actueel	overzicht	van	de	verkooppunten	kun	je	vinden	op	www.bongo.be.
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 24/02/2014 14:33:29: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: maandag (behalve tijdens het hoogseizoen en de vakantieperiodes).
Opgelet: 's avonds is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:33:29: Copied theme & 
themepartners from another theme beAufort

 Koninklijk Plein  6  
 8420  De Haan 
 België 
 T +32 (0)59 23 63 33 
 info@beaufort.be 
 www.beaufort.be

	Wie	ooit	in	De	Haan	was,	herinnert	het	zich	waarschijnlijk	als	een	ongelooflijk	
charmante Belgische badplaats. Met een beetje fantasie voel je je teruggeworpen 
naar lang vervlogen tijden. De talrijke art-decovilla's zitten daar zeker voor iets tus-
sen. Beaufort is er daar één van. Het honderdjarige gebouw begon haar leven als 
hotel en werd later tearoom-brasserie Beaufort. De plek ademt gewoon nostalgie. 
Het strand en de zee liggen vlakbij, dus je kunt er meteen een daguitstapje van 
maken. Na een deugddoende, misschien wel romantische strandwandeling, kun 
je	bij	Beaufort	genieten	van	uitstekende	gerechten.	Er	is	een	uitgebreide	bierkaart	
en er zijn ook een aantal voortreffelijke wijnen.

 de bongo geeft recHt op

 een voorgerecht (twee garnaalkroketten) en een hoofdgerecht (salade van gerookte 
vis uit de Noordzee) voor twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:29:55: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: dinsdag en woensdag, met uitzondering van schoolvakanties. 
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:29:55: Copied theme & 
themepartners from another theme bistro gAlAxy

 Zeedijk  231  
 8430  Middelkerke 
 België 
 T +32 (0)59 30 23 37 
	bistrogalaxy@hotmail.com	

	Acht	kilometer	zandstrand,	De	Rotonde	en	Villa	Zéphyrs	ontworpen	door	art-
nouveau-architect	Henri	Van	de	Velde:	Middelkerke	heeft	alles	om	te	bekoren.	
Bovendien zijn er in het badstadje eet- en drinkgelegenheden genoeg om de 
liefhebbers	te	plezieren.	Eentje	daarvan	is	Bistro	Galaxy,	dat	pal	op	de	dijk	ligt.	
Dankzij de combinatie van houtwerk met rood- en chocoladetinten dineer je hier 
in	een	gezellig	en	warm	interieur.	Vanaf	het	overdekte,	verwarmde	terras	heb	je	een	
mooi uitzicht op de zee. Door haar nabijheid spelen vis en schaal- en schelpdieren 
vanzelfsprekend een prominente rol op de kaart. Liefhebbers van vleesgerechten 
worden echter niet vergeten en vinden op de kaart zeker iets naar hun zin.

 de bongo geeft recHt op

 vrije keuze van de kaart voor een hoofdgerecht met voor- OF nagerecht voor twee 
personen, voor een totale waarde van 49,90 euro (exclusief dranken).



14 | 

 24/02/2014 14:32:45: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:32:45: Copied theme & 
themepartners from another theme cHArles lindbergH

 Nieuwpoortsesteenweg  945  
 8400  Oostende 
 België 
 T +32 (0)59 80 27 77 
 info@charleslindbergh.be 
 www.charleslindbergh.be

	Wie	in	Oostende	even	wil	ontsnappen	aan	de	drukte	van	het	centrum,	moet	beslist	
eens bij Charles Lindbergh langsgaan. Deze brasserie vind je op het grondgebied 
van de luchthaven van Oostende. De hoge ramen en het grote terras aan de achter-
kant, waar je in alle rust kunt eten, geven je een uniek uitzicht op de vliegtuigen die 
opstijgen	en	landen.	Op	de	kaart	staan	vooral	typische	brasseriegerechten	die	elke	
week worden aangevuld met verrassende suggesties. De Belgische keuken staat 
voorop, maar zoals je van een brasserie naast een luchthaven mag verwachten, is 
een	internationale	toets	nooit	veraf.	En	uiteraard	krijgen	visgerechten	hier	aan	de	
kust ook de nodige aandacht.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu van de chef (hoofdgerecht met voor- OF na-
gerecht) voor twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:33:28: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/20/2014 12:14:49: goodtoknow_
text changed
3/21/2014 11:18:24: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen:	maandagavond	en	dinsdag.	Van	december	tot	maart	gesloten	op	maan-
dag en dinsdag gedurende de hele dag.
Opgelet: op zaterdagavond en zondagmiddag is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:33:28: Copied theme & 
themepartners from another theme cHez freddy

 Albert I Promenade  67F  
 8400  Oostende 
 België 
 T +32 (0)59 70 49 47  
	www.restaurant-chezfreddy.be

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

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:33:23: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Reserveren is niet mogelijk.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:33:23: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/26/2014 11:59:29: voucher_value 
changed
2/26/2014 12:17:50: introduction changed

 cAppuccino 

 Ooststraat  22  
 8400  Oostende 
 België 
 T +32 (0)59 51 80 89 
 info@cappuccino.be 
 www.cappuccino-oostende.be

 Cappuccino ligt midden in de belangrijkste winkelstraat van Oostende. Het interieur 
werd	onlangs	volledig	gerestyled,	waardoor	de	zaak	een	moderne	en	trendy	sfeer	
uitstraalt. Hier weten ze perfect wat 'verwennen' betekent. Cappuccino staat bekend 
om zijn uitstekende ontbijt, maar je bent er ook op de juiste plaats voor lekkere 
brasseriegerechten. De chef-kok werkt daarbij enkel met de beste producten. Dat 
de zee niet veraf is, merk je aan de kaart en aan heerlijk geurende borden die uit 
de	keuken	tevoorschijn	komen.	De	bediening	is	ongedwongen,	zoals	je	van	West-
Vlaanderen	mag	verwachten.	Cappuccino	is	zo'n	adresje	waar	je	snel	op	je	gemak	
bent en graag nog eens zult terugkomen.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met vast voor- OF nagerecht) 
voor twee personen, exclusief dranken.

•	 voorgerecht: tomaat mozarella
•	 nagerecht: Dame Blanche
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 New partner added
2/25/2014 14:19:11: photo_4 changed
2/25/2014 14:19:19: photo_1 changed
2/25/2014 14:19:27: photo_2 changed
2/25/2014 14:19:33: photo_3 changed
2/28/2014 11:43:24: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: dinsdag en woensdag.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 New partner added
2/28/2014 11:45:1: introduction changed
2/28/2014 11:45:35: voucher_value 
changed
2/28/2014 11:46:4: voucher_value changed

 bistro cHopin

 Louisastraat  1  
 8400  Oostende 
 België 
M +32 (0)475 94 08 62 
 bistrochopin@hotmail.com 
 www.bistrochopin.be

 In het hart van de koningin der badsteden, op een zucht van de zeedijk, vind je de 
gezellige	Bistro	Chopin.	Schuif	aan	tafel	en	laat	je	verrassen	door	chef-kok	Chris	
die in een handomdraai de lekkerste dagverse vis- en vleesgerechten op je bord 
tovert. Uiteraard gaat er veel aandacht naar streekgebonden producten.

Gastvrouw	Vi	staat	je	graag	te	woord	en	zorgt	voor	een	onberispelijke	bediening	
in de zaal. Bij mooi weer geniet je op het gezellige en zonnige terras. Daarnaast 
beschikt de bistro genoemd naar de grote Franse componist ook over een praatcafé 
waar	je	gezellig	een	aperitief	of	pintje	kunt	drinken.	Wie	de	kleine	honger	wil	sussen	
kan er diverse kleine hapjes eten.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassingsmenu (hoofdgerecht en een voor- OF nagerecht) voor twee per-
sonen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:34: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/11/2014 15:57:57: goodtoknow_
text changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandag tot en met donderdag (laagseizoen van september tot en met 
juni), dinsdag en woensdag (hoogseizoen in juli en augustus).
Opgelet: op zaterdag wordt er met duurdere menu’s gewerkt en geldt een supplement 
van 10 euro per persoon.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 23

 24/02/2014 14:30:34: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/28/2014 11:48:19: introduction 
changed

 de Kotee jArdin

 Langestraat  42  
 8370  Blankenberge 
 België 
 T +32 (0)50 41 71 41 
 info@kotee-jardin.be 
 www.kotee-jardin.be

 De côté jardin is een term uit de theaterwereld die verwijst naar de linkerkant 
van het podium. Zo weet je meteen in welke sfeer je terechtkomt wanneer je een 
tafeltje reserveert bij dit restaurant in Blankenberge. Kotee Jardin hoort namelijk 
bij	het	Witte	Paard,	de	variétézaal	waar	tijdens	de	zomermaanden	de	beroemde	
revueshows	met	allerlei	bekende	Vlamingen	plaatsvinden.	Bij	Kotee	Jardin	schuif	
je	aan	bij	de	tafels	van	de	sterren.	Elke	tafel	heeft	de	naam	van	een	artiest.	

Het interieur combineert strakke, moderne accenten met fraaie art-nouveau-
elementen. Het restaurant verwijst op verschillende manieren naar de showbizz, 
met spullen van bekende artiesten die netjes geïntegreerd zijn in het decor. Op 
de kaart vind je de Franse en Belgische gastronomie terug. Het spreekt voor zich 
dat de vis specialiteiten hier aan zee uiterst vers zijn. Ook de rest van de kaart is 
de moeite waard, met regionale specialiteiten en seizoensgebonden suggesties.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



24 | 

 24/02/2014 14:32:54: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen. 
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:32:54: Copied theme & 
themepartners from another theme de rotonde brAsserie-teAroom

 Zeedijk  12  
	8420		Wenduine 
 België 
 T +32 (0)50 42 63 00  
 www.rotonde-wenduine.be

	Brasserie-Tearoom	De	Rotonde	vind	je	pal	op	de	dijk	van	Wenduine.	Met	deze	
ligging biedt het restaurant natuurlijk uitzicht op de Noordzee. Binnen wordt de 
nostalgische maritieme sfeer mooi onderlijnd door het gebruik van veel hout. 
Op	de	kaart	staan	een	typisch	Vlaamse	keuken	en	lekkere	dagmenu's	af	te	lezen.	
Bovendien is er aan het restaurant ook een ijssalon verbonden en staan er dus 
ook	ijsspecialiteiten	op	het	menu.	Specialiteit	van	het	huis	zijn	-	hoe	kan	het	ook	
anders - heerlijke mosselen waarbij een gratis glas witte wijn wordt geserveerd. 
Je leest het al, bij De Rotonde wordt er alles aan gedaan om je een aangenaam 
diner aan te bieden.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



26 | 

 New partner added
2/28/2014 12:3:34: goodtoknow_text 
changed
3/25/2014 12:12:54: photo_4 changed
3/25/2014 12:13:1: photo_1 changed
3/25/2014 12:13:11: photo_2 changed
3/25/2014 12:13:25: photo_3 changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdag: maandag (uitgezonderd feestdagen).

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 New partner added
2/28/2014 12:2:34: voucher_value changed bistrAnt spAnje

	Veldstraat		1	 
 8680  Koekelare 
 België 
 T +32 (0)51 46 79 94 
 info@bistrantspanje.be 
 www.bistrantspanje.be

	Bistrant	Spanje	is	een	charmante	brasserie	in	Koekelare	waar	je	zowel	met	een	kleine	
als	grote	honger	terechtkunt.	De	naam	Spanje	verwijst	nog	naar	het	vroegere	Café	
Spanje,	dat	op	dezelfde	locatie	in	de	Veldstraat	gevestigd	was.

Wie	vandaag	Bistrant	Spanje	binnenloopt,	wordt	verwelkomd	door	Tine.	Zij	maakte	
er een strakke, maar gezellige zaak van waarin grijze en beige tinten de boventoon 
voeren. 's Middags kun je in haar zaak genieten van een knapperige én gezonde 
lunch. 's Avonds is het gezelligheid troef voor het diner. Het beste uit de zee wordt 
gecombineerd	met	al	het	lekkers	van	het	land.	Wat	denk	je,	bijvoorbeeld,	van	
scampi's	in	een	romig	currysausje	of	een	côte	à	l'os	met	een	lekker	sausje	en	versie	
frietjes? Beide klassiekers die volledig volgens de regels van de kunst worden 
bereid. Tine verwelkomt je alvast met open armen.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassingsmenu (voor- en hoofdgerecht OF een hoofd- en nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



28 | 

 New partner added
3/18/2014 11:19:24: goodtoknow_text 
changed
3/18/2014 11:37:5: photo_4 changed
3/18/2014 11:37:36: photo_1 changed
3/18/2014 11:37:42: photo_2 changed
3/18/2014 11:38:2: photo_3 changed
3/18/2014 11:38:11: photo_3 changed
3/21/2014 14:18:44: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: maandagavond, dinsdag en woensdag.

Telefonisch reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie. 
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 29

 New partner added
3/18/2014 11:20:26: introduction changed
3/18/2014 11:20:46: voucher_value 
changed
3/18/2014 11:21:25: introduction changed
3/21/2014 14:20:33: voucher_value 
changed

 de reygAerd 

	Reygaerddijkstraat		22	 
 8630  Avekapelle 
 België 
 T +32 (0)58 31 73 31 
	info@dereygaerd.be 
	www.dereygaerd.be

	Het	landelijke	Avekapelle,	een	deelgemeente	van	Veurne,	is	een	prachtige	omge-
ving voor ontspannende fiets- en wandeltochtjes, met als hoogtepunt een heerlijk 
diner	bij	De	Reygaerd.	In	2003	kochten	Anja	Vantroyen	en	haar	man	Steven	het	
charmante pand waarin een dorpsschooltje was ondergebracht, om het in twee 
jaar tijd om te toveren tot een stemmig eetcafé.

Binnen is de inrichting modern en ingetogen, met zachte grijstinten, strakke meu-
bels	en	veel	lichtinval.	Er	is	een	buitenterras	en	een	tuin,	ideaal	om	in	de	mooie	
natuur te ontspannen en te genieten van een gezonde lunch of diner. Het eetcafé 
is open vanaf 11 uur en je kunt er terecht voor een snelle hap of een volwaardige 
maaltijd; een lichte salade, een voortreffelijke pasta, een stevig stuk vlees, smaak-
volle tapas of een pannenkoek. Op de kaart vind je ook lekkere streekproducten. 
Alles	wordt	met	liefde	én	dagverse	producten	bereid.	Daar	waakt	Steven	over.	
Kwaliteit en versheid zijn absolute prioriteit.

 de bongo geeft recHt op

 een voor- en hoofdgerecht van het maandmenu voor twee personen, exclusief 
dranken.



30 | 

 24/02/2014 14:31:43: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: dinsdag en donderdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie. Je kunt reserveren via 
info@debeiaard.be met vermelding van je Bongonummer en activatiecode.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:31:43: Copied theme & 
themepartners from another theme de beiAArd

 Markt  2  
 8820  Torhout 
 België 
 T +32 (0)50 22 13 45 
 info@debeiaard.be 
 www.debeiaard.be

	In	het	centrum	van	het	West-Vlaamse	Torhout	gaat	een	eenvoudig	hotelletje	schuil	
achter een prachtige gevel. Naast acht kamers, beschikt De Beiaard ook over een 
restaurant en een bar. Je kunt er proeven van heerlijke streekgerechten bereid 
met	dagverse	ingrediënten.	Specialiteiten	van	het	huis	zijn	de	varkenswangen	
'Flandrien', parelhoenfilet op Torhoutse wijze en steaks. Het suggestiebord evolu-
eert op het ritme van de seizoenen en staat dus garant voor eerlijke smaken. Bij 
De Beiaard is de vrouw des huizes ervoor verantwoordelijk dat de bediening naar 
wens	verloopt.	Samen	met	het	zaalpersoneel	zorgt	ze	voor	een	gemoedelijke,	
persoonlijke service.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-driegangenmenu voor twee personen, exclusief dranken.
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 New partner added
2/25/2014 15:3:49: photo_4 changed
2/25/2014 15:4:4: photo_1 changed
2/25/2014 15:4:15: photo_2 changed
2/25/2014 15:4:21: photo_3 changed
3/6/2014 16:18:56: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 New partner added
3/6/2014 16:19:48: introduction changed
3/6/2014 16:20:20: voucher_value changed

 't VAgeVuur

	Sint-Amandstraat		23	 
 8000  Brugge 
 België 
 T +32 (0)50 33 96 62  
 www.restaurant-vagevuur.be

	Restaurant	't	Vagevuur	ligt	op	een	steenworp	van	de	Markt	en	de	bekende	winkel-
straten, dus tijdens je ontdekking van Brugge kom je sowieso eens voorbij dit 
gezellige	restaurant.	't	Vagevuur	is	de	ideale	plaats	om	even	heerlijk	tot	rust	te	
komen	tijdens	je	bezoek	aan	het	Venetië	van	het	Noorden.

Zaakvoerder	Tom	Valcke	en	zijn	medewerkers	staan	al	ettelijke	jaren	garant	voor	
een	eerlijke	keuken,	waar	typisch	Vlaamse	en	Brugse	specialiteiten	hand	in	hand	
gaan met invloeden uit de wereldkeuken, zoals wokgerechten en pastagerechten. 
Het warme interieur, met een duidelijke verwijzing naar de Brugse glorie periode 
van weleer, charmeert je meteen wanneer je binnenkomt.

 de bongo geeft recHt op

een tweegangenmenu voor twee personen (exclusief dranken), bestaande uit:

•	 voorgerecht: kaas- OF garnaalkroket OF toast met zalm
•	 hoofdgerecht:	stoverij	OF	konijn	op	z’n	Vlaams	OF	waterzooi



34 | 

 24/02/2014 14:33:15: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:33:15: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/20/2014 10:9:22: introduction 
changed

 foodsquAre brugge

 Katelijnestraat  65B  
 8000  Brugge 
 België 
 T +32 (0)50 33 75 33  
 www.accor.com

	Een	dagje	Brugge	staat	meestal	gelijk	aan	een	gevuld	programma	van	bezienswaar-
digheden	bezoeken,	een	beetje	winkelen	en	struinen	in	de	historische	straatjes.	Een	
stijlvolle locatie om de dag in schoonheid af te sluiten, is restaurant Foodsquare in 
het Novotel Brugge Centrum, een restaurantconcept dat staat voor een vriende lijke 
bediening, vrolijkheid en voor verrukkelijke aroma's. De chef bereidt gebalanceerde 
menu's en à-la-carte gerechten onder de noemer van een internationale keuken. 
Van	al	dit	lekkers	smul	je	in	een	elegant	en	modern	interieur	met	veel	wit,	lichte	
houten vloeren en rode en donkerbruine accenten.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



36 | 

 24/02/2014 14:30:32: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/17/2014 11:23:7: photo_4 changed
3/17/2014 11:23:14: photo_1 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: donderdag, vrijdag en zondagavond.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:32: Copied theme & 
themepartners from another theme licHtscHip mAyflower

 Bargeweg  13  
 8000  Brugge 
 België 
 T +32 (0)50 38 03 56 
	lichtschipmayflower@skynet.be 
	www.lichtschipmayflower.be

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

 de bongo geeft recHt op

 een driegangen 'smoefelmenu' voor twee personen, exclusief dranken. Je hebt de 
keuze uit drie voorgerechten, drie hoofdgerechten en dessert of koffie.
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 24/02/2014 14:31:52: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen : donderdag. 
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:31:52: Copied theme & 
themepartners from another theme grill de Vette os

 Zuidstraat  1  
	8630		Veurne 
 België 
 T +32 (0)58 31 31 10 
 info@grilldevetteos.be 
 www.grilldevetteos.be

	In	het	centrum	van	Veurne,	op	een	steenworp	van	de	historische	Grote	Markt,	
baten	Stefaan	Devriendt	en	Sonja	Vandenbosch	De	Vette	Os	uit.	Dit	traditionele	
vleesrestaurant	staat	in	de	Westhoek	bekend	om	de	gemoedelijke	sfeer	en	de	
eerlijke burgerkeuken. Hier primeert gezelligheid boven een stijve bediening, en 
dat	merk	je.	Op	de	menukaart	zul	je	weinig	vis	aantreffen,	want	de	De	Vette	Os	
richt zich duidelijk op vleesgerechten. De traditionele gerechten worden in ruime 
porties geserveerd. Hier vind je bijvoorbeeld nog mergpijpen of bereide vette 
darmen,	maar	ook	diverse	stoofpotjes.	Een	bijzonder	paradepaardje	van	Stefaan	
is de wijnkaart. Op de kaart staan zo'n driehonderd wijnen uit bijna dertig landen.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassingsmenu (hapje, hoofdgerecht en nagerecht) voor twee personen, 
exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:33:07: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandagavond en dinsdag.
Opgelet: op zaterdagavond en zondagnamiddag is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.

  foto’s: © photojoost.com
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 24/02/2014 14:33:07: Copied theme & 
themepartners from another theme pAcific eilAnd

	Eiland		2	 
 8900  Ieper 
 België 
 T +32 (0)57 20 05 28 
 info@pacificeiland.be 
 www.pacificeiland.be

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

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:13: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/18/2014 9:23:40: photo_3 changed
3/18/2014 9:23:47: photo_4 changed
3/18/2014 9:24:54: photo_3 changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: maandagavond en dinsdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:13: Copied theme & 
themepartners from another theme eetHuis trAnsVAAl

	Sijslostraat		127	 
 8020  Ruddervoorde 
 België 
 T +32 (0)50 70 81 91 
info@eethuistransvaal.be 
www.eethuistransvaal.be

Eethuis	Transvaal	is	een	gezellig	eethuis	waar	passie,	charme	en	beleving	centraal	
staan!	Een	unieke	locatie,	variatie	en	heerlijke	gerechten	in	een	charmant	kader	
waar	gastvrouw	Aaike	Vanhove	en	Chef	Stefaan	Dekerf	je	graag	verwelkomen.	
Het restaurant straalt rust en romantiek uit. De antieke meubelstukken en sfeer-
verlichting maken dit allemaal compleet. 

Eethuis	Transvaal	is	de	plaats	voor	een	snelle	lunch,	een	gastronomisch	diner	
met je partner of een gezellige avond met vrienden of familie. De kaart bied een 
gevarieerd aanbod met wereldinvloeden en een maandelijks wisselend menu met 
creatieve gerechten volgens seizoen.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met nagerecht) voor twee 
personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:33:21: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: donderdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 45

 24/02/2014 14:33:21: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/27/2014 16:0:27: introduction 
changed

 brAsserie 't stropKe

 Kraanlei  1  
	9000		Gent 
 België 
 T +32 (0)9 329 83 35 
 info@brasserietstropke.be 
 www.brasserietstropke.be

	Tegenover	het	Gravensteen,	in	het	hart	van	het	toeristische	centrum	van	Gent,	
ligt	Brasserie	't	Stropke.	In	het	middeleeuwse	pand	zorgen	de	houten	balken	en	
veel rode tinten samen met het wit geschilderd hout voor een verrassend fris 
interieur. De tafeltjes - waarop ooit oude naaimachines stonden die met de voet 
werden aangedreven - en enkele moderne accenten, zoals barokke kroonluchters, 
maken	het	geheel	af.	De	naam	Brasserie	't	Stropke	verwijst	naar	de	bijnaam	van	
de	Gentenaars:	stroppendragers.	't	Stropke	is	dan	ook	een	typisch	Gentse	zaak,	
waar	zowel	Gentenaars	graag	over	de	vloer	komen	als	toeristen	die	de	authentieke	
sfeer	willen	opsnuiven.	Op	de	brasseriekaart	prijken	typisch	Gentse,	traditionele	
gerechten die in de open keuken worden bereid met dagverse producten.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



46 | 

 24/02/2014 14:31:35: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: zon- en feestdagen.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:31:35: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/26/2014 11:40:40: introduction 
changed

 cAffè cAffee 

 Nederkouter  129  
	9000		Gent 
 België 
 T +32 (0)9 224 06 51  
 www.caffecaffee.be

	Dit	koffiehuis	annex	eetcafé	heeft	in	Gent	een	stevige	reputatie	opgebouwd	als	
favoriete pleisterplaats van twintigers en toeristen met een neus voor kwaliteit 
en gezelligheid. Caffè Caffee houdt zich schuil tussen de winkelpanden aan de 
Nederkouter,	dé	doorgangsstraat	naar	het	Gentse	winkelcentrum.	Binnen	beland	
je in een oase van rust. De inrichting oogt speels en groen. De tafeltjes en stoelen 
lijken	gerecycleerd	uit	een	ouderwets	buurtcafé,	maar	zijn	perfect	geïntegreerd	in	
dit leuke no-nonsense interieur. Aan het raam kun je ongestoord voorbijgangers 
gadeslaan.	Wil	je	helemaal	ontspannen,	dan	is	het	zonnige	tuinterras	een	absolute	
aanrader. Hier waan je je in één klap op een zuiderse hacienda. De enthousiaste 
eigenaar biedt een gesorteerd palet broodjes, ciabatta's, salades en pasta's. Ontzeg 
je geen van de verse fruitsappen die in overvloed op de kaart prijken.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassingsmenu voor twee personen (samengesteld volgens het markt aanbod, 
bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht), exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:31:33: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:31:33: Copied theme & 
themepartners from another theme cAfé de pAris

	Vrijdagmarkt		4	 
	9000		Gent 
 België 
 T +32 (0)9 233 03 08  
 www.cafedeparisgent.be

	De	Vrijdagmarkt	in	Gent	is	één	van	de	oudste	pleinen	van	België	en	is	getuige	ge-
weest van bijzondere stukjes geschiedenis. Met zijn vele cafés en restaurants is het 
vandaag	de	dag	één	van	de	gezelligste	pleinen	van	Gent	en	dus	de	uitgelezen	plek	
voor	een	lekker	etentje.	Het	Café	de	Paris	heeft	zijn	naam	niet	gestolen.	Wanneer	je	
het restaurant binnenstapt, waan je je meteen in een café op het Parijse Montmarte. 
Daar zorgen de bakstenen wanden, de houten lambrisering en de geruite tafel-
lakens voor. De kaart is wel uiterst Belgisch, want biergerechten zijn de absolute 
specialiteit van het huis. Bovendien heeft elk seizoen ook zijn specialiteit, in de 
zomer kun je hier heerlijke mosselen eten en in de winter echte Zwitserse raclette.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-driegangenmenu (voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



50 | 

 24/02/2014 14:30:17: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: dinsdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:17: Copied theme & 
themepartners from another theme brAsserie pittoresK

	Vrijdagmarkt		3	 
	9000		Gent 
 België 
 T +32 (0)9 225 06 76  
 www.pittoresk.be

	Pittoresk	vind	je	op	de	Vrijdagmarkt	in	Gent.	Op	de	kaart	staan	gerechten	die	wisse-
len op het ritme van de seizoenen en die dan ook uitsluitend met dagverse produc-
ten worden bereid. Brasserie Pittoresk staat bekend voor zijn streek gerechten. Begin 
je	al	te	watertanden	als	je	aan	een	authentieke	Gentse	waterzooi	met	hoevekip	
denkt of aan stoverij van varkenswangetjes met trappistenbier? Dan zul je je hier 
de koning te rijk voelen. De bouillon en verse groenten zijn zo doordrongen van 
smaak,	dat	je	er	niet	genoeg	van	zult	krijgen.	Wie	met	de	auto	naar	het	centrum	
van	Gent	afzakt,	kan	in	de	parkeergarage	onder	de	Vrijdagmarkt	zijn	auto	kwijt	
aan een democratische prijs. Deze blijft de hele nacht geopend, dus na je etentje 
kun	je	nog	gaan	proeven	van	het	bruisende	Gentse	nachtleven.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-driegangenmenu voor twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:31: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: dinsdag
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:31: Copied theme & 
themepartners from another theme brAsserie de jAcob

	Vrijdagmarkt		16	 
	9000		Gent 
 België 
 T +32 (0)9 224 20 40 
	dejacob@skynet.be 
 www.dejacob.be

	Gent,	de	bruisende	hoofdstad	van	Oost-Vlaanderen,	staat	bekend	om	haar	authen-
tieke	en	historische	stadskern.	Struinend	door	de	binnenstad	val	je	van	de	ene	verba-
zing in de andere wanneer je je oog laat glijden over de drie torens, de majestueuze 
Korenmarkt	en	even	verderop	de	Vrijdagmarkt.	Op	dit	plein	vind	je	de	trendy	en	gezel-
lige Brasserie De Jacob. Onder het toeziend oog van Jacob van Artevelde die tijdens 
de	Honderdjarige	Oorlog	bemiddelde	in	het	conflict	rond	de	Gentse	Lakennijverheid,	
verwelkomt deze brasserie je om je buikje rond te eten. De chef bereidt er eerlijke 
gerechten uit de klassieke keuken, zoals vlees-, vis-, kip- en vegetarische gerechten. 
Het uitgebreide wijnaanbod geeft een extra elan aan het etablissement.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



54 | 

 New partner added
3/19/2014 10:24:39: goodtoknow_text 
changed
3/25/2014 12:20:19: photo_4 changed
3/25/2014 12:20:25: photo_1 changed
3/25/2014 12:20:31: photo_2 changed
3/25/2014 12:20:41: photo_3 changed
3/25/2014 12:20:46: photo_2 changed
3/27/2014 11:56:30: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: gesloten op dinsdag en woensdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 New partner added
3/19/2014 10:24:53: title_address_city 
changed
3/19/2014 10:25:3: voucher_value changed
3/19/2014 10:30:28: introduction changed
3/20/2014 9:31:24: voucher_value changed

 restAurAnt lucifer

 Hundelgemsesteenweg  1242  
 9820  Merelbeke 
 België    
www.luciferfondue.be 
T +32 (0)9 233 91 97

	Lucifer	was	ooit	het	eerste	fondue-	en	steengrillrestaurant	van	Gent.	In	2008	be-
sloten de eigenaars	om	te	verhuizen	naar	de	rust	van	de	Vlaamse	Ardennen.	Zo	
openden ze Lucifer in Horebeke en in 2012 Lucifer in Merelbeke. Lucifer Merelbeke 
is gespecialiseerd in fondue en steengrill. Met een ruime keuze aan vlees-, vis- en 
kaasfondue en steengrill heeft Lucifer een uniek concept in de streek. Bij mooi 
weer is het zalig om buiten te vertoeven in de afgesloten tuin met zonnig terras. 
Je kijkt hier uit over groene velden en ervaart de rust. De kleintjes kunnen zich 
naar hartenlust uitleven in de speeltuin of speelweide.

 de bongo geeft recHt op

 soep, saladbar, vleesfondue of vleessteengrill à volonté en koffie voor twee per-
sonen, exclusief dranken.

Voor	vis	of	scampi's	en	schaaldieren	op	de	steengrill	of	bij	de	fondue	betaal	je	een	
supplement van 3 tot 5 euro per persoon.
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 24/02/2014 14:31:09: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandag en dinsdag. Open van woensdag tot zaterdag vanaf 18 uur. 
Zondag van 12 tot 15 uur en vanaf 18 uur.
Opgelet:	op	zaterdagavond	is	het	aantal	beschikbare	tafels	beperkt.	Eventuele	extra's	en	
dranken kun je alleen cash betalen.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:31:09: Copied theme & 
themepartners from another theme cAsA buscemi

	Stationsstraat		42	 
 9400  Ninove 
 België 
M +32 (0)478 80 11 00 
 pinabuscemi@hotmail.com 
 www.casabuscemi.be

 Lekkere wijnen, heerlijke olijven, geurige kruiden en natuurlijk stevige pasta's vor-
men	het	geheim	van	de	Siciliaanse	gastronomie.	En	dat	geheim	heeft	Pina	Buscemi	
meegebracht naar Ninove waar ze in haar restaurant, Casa Buscemi, gasten laat 
kennismaken	met	de	echte,	authentieke	Italiaanse	en	Siciliaanse	keuken.	Samen	
met haar team zorgt Pina ervoor dat er zonnige bereidingen op de borden verschij-
nen.	Met	gerechten	als	ossobuco	en	Siciliaanse	arancini	lijkt	het	alsof	het	mooie	
terras van Casa Buscemi aan de Middellandse Zee ligt. De uitgebreide wijnkaart 
zorgt voor een passende begeleiding. Casa Buscemi vind je in een fraai en statig 
pand met hoge plafonds. Het is ingericht met weelderige lusters, grote spiegels 
aan de muren en warme, zuiderse kleuren.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:31:36: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag : maandag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:31:36: Copied theme & 
themepartners from another theme KAsteel wAlburg

	Walburgstraat		35	 
	9100		Sint-Niklaas 
 België 
 T +32 (0)3 766 21 15 
 info@kasteelwalburg.be 
 www.kasteelwalburg.be

	Kasteel	Walburg	is	een	fraai	kasteel	in	het	hartje	van	Sint-Niklaas.	Het	ligt	tussen	
het	groen	van	het	weelderige	De	Vidtspark,	aan	de	rand	van	de	prachtige	vijver.	
Het	De	Vidtspark	is	absoluut	een	bezoek	waard.	Het	kasteel	werd	gebouwd	in	1550	
en	werd	door	ridder	Willem	van	Waelwijck	genoemd	naar	zijn	vrouw	Walburgis.	De	
keuken	van	Kasteel	Walburg	heeft	voor	iedere	bezoeker	een	gepaste	snack	of	een	
lekkere maaltijd op de menukaart. Je treft er vooral gerechten uit de Belgische en 
Franse keuken aan, aangevuld met enkele zuiderse pasta's en oosterse accenten. 
De combinatie van de diverse kaart met het prachtige decor maken van Kasteel 
Walburg	een	niet	te	missen	aanrader.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:59: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:59: Copied theme & 
themepartners from another theme scAldiAnA

	Gelaagstraat		55	 
 9150  Rupelmonde 
 België 
 T +32 (0)3 774 45 56 
 info@scaldiana.be 
 www.scaldiana.be

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

 de bongo geeft recHt op

 een introductiemaaltijd voor twee personen, exclusief dranken, bestaande uit:

•	 voorgerecht: scampi scaldiana
•	 hoofdgerecht: krokant gebakken varkenshaasje met gebakken witloof en na-

tuurlijke jus OF op vel gegrilde zalmfilet met vermoutsaus en puree
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 24/02/2014 14:32:39: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/24/2014 10:30:15: photo_4 
changed
3/24/2014 10:30:27: photo_1 changed
3/24/2014 10:30:34: photo_2 changed
3/24/2014 10:30:41: photo_3 changed
3/24/2014 10:31:54: photo_2 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: woensdag, zaterdagmiddag en zondag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. Reserveren kan alleen 
via de website www.hetverschil.com/bongo.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be. 
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 24/02/2014 14:32:39: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/28/2014 10:33:15: introduction 
changed
3/4/2014 16:19:25: introduction changed
3/4/2014 16:19:52: introduction changed

 Het VerscHil

	Gentsestraat		70	 
 9300  Aalst 
 België 
M +32 (0)474 98 16 98 
 info@hetverschil.com 
 www.hetverschil.com

	Restaurant	Het	Verschil	heeft	zijn	naam	niet	gestolen,	want	de	chef	maakt	er	inder-
daad	echt	het	verschil.	Van	Het	Verschil	maakte	hij	een	eethuis	waar	je	je	zowel	
tegoed doet aan klassiekers (aan tafel bereide Américain) als aan gastronomische 
pareltjes (kalfszwezeriken, kreeft, pasta met truffels). De kaart is uitgebreid en ver-
andert elke maand, met tal van lekkere gerechten, ruime porties en democratische 
prijzen. Je geniet hier gewoon van lekker eten, van de ontspannen sfeer en van de 
vriendelijke	bediening.	Het	Verschil	wordt	in	diverse	magazines	en	toonaangevende	
gidsen getipt als niet te missen restaurant en wordt geprezen om de uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding van haar gerechten. Niet voor niets een referentie in 
Aalst. Op slechts twee minuten wandelen van het restaurant vind je een ruime 
parking aan de Keizershallen.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



64 | 

 24/02/2014 14:30:14: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen. 
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Minimum één dag op voorhand telefonisch reserveren is verplicht, met vermelding 
van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:14: Copied theme & 
themepartners from another theme Het duVels genot

	Sint-Aldegondiskaai		56-58	 
 2000  Antwerpen 
 België 
 T +32 (0)3 485 59 55 
 info@hetduvelsgenot.be 
 www.hetduvelsgenot.be

	Het	Duvels	Genot	vind	je	pal	in	het	hart	van	Het	Eilandje	in	Antwerpen.	Deze	
brasserie	ligt	immers	op	de	Sint-Aldegondiskaai	tussen	het	Napoleondok	en	het	
Willemdok	met	uitzicht	op	het	MAS	(Museum	Aan	de	Stroom).	Jong	en	oud,	vlees-
eter en vegetariër: of ze nu komen om een grote of een kleine honger te stillen, 
iedereen	vindt	op	de	kaart	van	Het	Duvels	Genot	spek	naar	zijn	bek.	Niet	alleen	kun	
je	bij	Het	Duvels	Genot	lekker	eten,	maar	je	kunt	er	ook	van	heerlijke	bieren	van	
brouwerij Duvel Moortgat proeven (maar dat had je zelf al wel uit de naam afgeleid).

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voorgerecht) voor twee 
personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:32: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:32: Copied theme & 
themepartners from another theme plAAsjKAffee

	Wandeldijk		1	 
 2050  Antwerpen 
 België 
 T +32 (0)3 722 19 19  
 info@plaasjkaffee.be 
 www.plaasjkaffee.be

	Wie	Antwerpen	niet	kent,	kijkt	vast	vreemd	op	als	gesproken	wordt	over	een	strand	
in	de	grootstad.	Langs	de	Schelde,	op	de	Linkeroever,	ligt	het	Sint-Annastrand,	
of	Sint-Anneke	plage	zoals	de	Antwerpenaren	zeggen.	Het	recreatiegebied	met	
strand	aan	de	Schelde,	wandeldijk,	openluchtzwembad	en	tal	van	faciliteiten	voor	
jong en oud, is al jaar en dag gekend als de badplaats van Antwerpen. Aan de kust 
vind	je	op	de	dijk	leuke	brasserieën	en	restaurantjes,	Sint-Anneke	heeft	zo	ook	zijn	
eigen eetgelegenheid, Plaasjkaffee. Het eigentijdse terras lonkt bij zonnig weer, 
en het moderne bistro-interieur straalt licht en een ontspannen sfeer uit. Op de 
kaart vind je bekende klassieke gerechten en enkele seizoensgebonden menu's 
en de wijnkaart heeft een correct aanbod.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:33:31: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen : geen. 
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Telefonisch reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:33:31: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/26/2014 15:28:52: introduction 
changed

 cAfé exter

	Eksterlaar		3	 
 2100  Deurne 
 België 
 T +32 (0)3 422 66 35  
 www.cafe-exter.be

	In	de	zestiende	eeuw	was	d'Exterke	één	van	de	zeven	brouwerijen	van	Deurne.	De	
brouwerij	werd	tijdens	de	Spaanse	bezetting	volledig	vernield,	daarna	opnieuw	op-
gebouwd	en	in	1644	werd	een	herberg	opgericht.	Brasserie-café	Exter	is	gevestigd	
in	deze	herberg,	die	waarschijnlijk	de	oudste	is	van	Deurne	en	omstreken.	Exter	is	
al sinds jaar en dag een trekpleister met zijn prachtige ligging en historische gevel 
en in de zomer kun je postvatten op het terras onder de bomen. Op de uitgebreide 
menukaart van de brasserie vind je klassieke gerechten uit grootmoeders tijd, maar 
ook moderne gerechten met een zuiderse toets zoals tapas en pasta's.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:48: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/27/2014 15:54:55: goodtoknow_
text changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Minstens een dag op voorhand reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo 
Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.

Opgelet: het restaurant zal gesloten zijn in 2014 en opent terug in januari 2015.
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 24/02/2014 14:30:48: Copied theme & 
themepartners from another theme tot strAKs

 Bredabaan  332  
 2170  Merksem 
 België 
 T +32 (0)3 647 25 34  
 www.tot-straks.be

	Tot	Straks	is	een	restaurant	waar	vriendelijkheid	nog	hoog	in	het	vaandel	gedragen	
wordt.	Patron	Guy	Philips	staat	afwisselend	in	de	keuken	en	het	restaurant.	Zo	kan	
hij vasthouden aan de familiale band die hij heeft opgebouwd met zijn gasten. 
De	keuken	van	Tot	Straks	wordt	vooral	geroemd	om	haar	uitstekende	verhouding	
tussen prijs en kwaliteit. De gerechten zijn een mix van dagverse producten en een 
gezonde dosis creativiteit. Je geniet van het resultaat in een sobere, maar daarom 
niet	minder	gezellige	omgeving.	De	huiselijke	sfeer	is	een	grote	troef.	Bij	Tot	Straks	
krijg je kwaliteit op je bord.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:25: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: maandag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:25: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/27/2014 14:52:15: voucher_value 
changed

 brAsserie feestzAAl KwAdrAAt

 Leugenberg  141  
	2180		Ekeren 
 België 
 T +32 (0)3 665 17 00 
 info@brasserie-kwadraat.be 
 www.brasserie-kwadraat.be

	Een	vriendelijk	onthaal,	een	sfeervol,	warm	interieur,	een	gevarieerde	kaart	en	ge-
rechten bereid met verse seizoensproducten: alles bij Brasserie Feestzaal Kwadraat 
nodigt uit tot gezellig tafelen. Kranten en tijdschriften liggen er ter beschikking 
en	sympathieke	toogtafels	en	warm	hout	onderstrepen	de	gezelligheid	en	gast-
vriendelijkheid. Met een combinatie van klassieke en eigentijdse gerechten, neemt 
de	kaart	je	op	reis	door	de	Franse	en	Belgische	keuken.	Er	worden	steeds	verse	en	
seizoensgebonden producten gebruikt. Bij het eerste zonnestraaltje kun je terecht 
op het prachtige tuinterras. Het ruime terras is rustig gelegen midden in het groen.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken. 

Je kunt ook vrij kiezen uit de gerechten op de kaart, de waarde van de bon wordt 
dan in mindering gebracht op de rekening.



74 | 

 24/02/2014 14:31:24: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:31:24: Copied theme & 
themepartners from another theme grAnd cAfé ÇA VA

 Doornstraat  203  
	2610		Wilrijk 
 België 
 T +32 (0)3 889 31 00 
 info@grandcafe-cava.be 
 www.grandcafe-cava.be

	Grand	Café	Ça	Va	vind	je	op	een	boogscheut	van	de	Bist	en	de	A12,	dicht	bij	het	
centrum	van	Wilrijk.	Je	kunt	er	elke	dag	al	vroeg	(vanaf	9	uur)	terecht	in	een	mooi	
en	gezellig	kader.	Er	is	een	zonnig	terras,	maar	ook	binnen	is	het	bij	mooi	weer	
heerlijk vertoeven dankzij de grote schuiframen. In de winter zorgt de open haard 
dan weer voor extra gezelligheid. Je eet er in een interieur dat klassiek is ingericht 
met hier en daar een modern accent. Op de menukaart tref je een arsenaal aan 
gerechten met hoofdzakelijk een klassieke, Franse inspiratie. Ook wat de wijnen 
betreft,	is	Grand	Café	Ça	Va	een	aanrader.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



76 | 

 24/02/2014 14:31:31: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: dinsdag en woensdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 77

 24/02/2014 14:31:31: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/27/2014 11:56:31: introduction 
changed

 de degustAtie

 Dorpsplaats  19  
 2390  Oostmalle 
 België 
 T +32 (0)3 311 82 44 
	dedegustatie@skynet.be 
 www.dedegustatie.be

 In een stijlvol gerestaureerde brouwerij tegenover het oude gemeentehuis van 
Oostmalle charmeert De Degustatie iedereen met zijn gevarieerde kaart. Omdat 
alles kraakvers en à la minute wordt bereid, kiest De Degustatie steeds voor een 
kleine menukaart. Maar aan smaakervaringen is er geen gebrek. De patron com-
bineert	oosterse	invloeden	naadloos	met	Vlaamse	en	Franse	gastronomie.	Hij	is	
patissier van opleiding en zijn ambachtelijke patisserie is steeds een voltreffer. 
Tegelijkertijd is De Degustatie een klassevol wijnatelier. Je kunt er proeven van een 
degustatiemenu met aangepaste wijnen. De zaak is tijdloos en gezellig ingericht. 
Een	zomers	terras	nodigt	uit	om	heerlijk	te	genieten.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



78 | 

 New partner added
2/25/2014 14:42:51: photo_4 changed
2/25/2014 14:42:59: photo_1 changed
2/25/2014 14:43:6: photo_2 changed
2/25/2014 14:43:14: photo_3 changed
2/28/2014 11:22:40: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdag: maandag.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 79

 New partner added
2/28/2014 11:15:47: voucher_value 
changed
2/28/2014 11:20:32: introduction changed

 lArgo dox

	Koningin	Elisabethlei		92	 
 2300  Turnhout 
 België 
 T +32 (0)14 45 00 00 
 info@largo.be 
 www.largo.be

 Largo Dox is sinds de zomer van 2013 terug een hotspot in Turnhout. Deze brasserie 
aan de oude kaai werd terug omgetoverd naar een grand café, een plek waar ieder-
een zich welkom voelt. Het restaurant werd stijlvol ingericht met donkere meubels. 
Kaarslicht en indirect licht zorgen voor een warme sfeer, waarin het aangenaam 
tafelen is. Op de kaart vind je een klassieke, eerlijke brasseriekeuken met heerlijke 
gerechten zonder al te veel franjes. Bij mooi weer word je op het terras bediend, 
waar je kunt genieten van je uitgebreide lunch of diner. Ook boven het restaurant 
werd een mooi terras ingericht, dat afgehuurd kan worden.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 New partner added
2/25/2014 14:44:28: photo_4 changed
2/25/2014 14:44:41: photo_1 changed
2/25/2014 14:45:0: photo_2 changed
2/25/2014 14:45:12: photo_3 changed
2/28/2014 15:48:0: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: geen.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 81

 New partner added
2/28/2014 15:48:53: voucher_value 
changed

 sAlpHo food & drinKs

	Salphensebaan		1	 
 2390  Malle 
 België 
 T +32 (0)3 689 33 44 
 info@salpho.be 
 www.salpho.be

	Salpho	Food	&	Drinks	is	een	uniek	horecaconcept	dat	de	degelijkheid	van	een	
bistro combineert met een modern biljartcenter. In deze zaak in Malle kun je dan 
ook niet alleen terecht voor een lekkere hap, maar ook voor een spannend partijtje 
biljart.	Daarnaast	beschikt	Salpho	over	drie	feestzalen.

Met	deze	Bongo	kies	je	ervoor	om	je	te	laten	verrassen.	En	wees	gerust:	het	zal	je	
aan niets ontbreken. Het keukenteam combineert jarenlange ervaring met jeugdig 
enthousiasme.	Vertrekkende	vanuit	verse	seizoensproducten	worden	steeds	op	nieuw	
verrassende	creaties	ontwikkeld.	Salpho	beschikt	over	een	uitgebreide	menukaart	
waaruit	de	chef	een	lekker	diner	voor	jullie	beiden	samenstelt.	Wat	het	wordt	is	nog	
een verrassing, dat het lekker zal zijn is dat niet!

 de bongo geeft recHt op

 een verrassingsmenu (voor- en hoofdgerecht OF een hoofd- en nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:31:14: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 83

 24/02/2014 14:31:14: Copied theme & 
themepartners from another theme de KAdee

 Handelslei  164  
	2980		Sint-Antonius-Zoersel 
 België 
 T +32 (0)3 464 25 42  

	Een	brasserie-restaurant	waar	kwaliteit	nog	betaalbaar	is:	met	dat	idee	in	het	achter-
hoofd probeert het enthousiaste en gepassioneerde 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, 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. Daar slagen ze zo 
goed in, dat je achteraf, wanneer je er aan terugdenkt, het water in de mond krijgt.

 de bongo geeft recHt op

 een vastgelegd tweegangenmenu (voorgerecht en hoofdgerecht OF hoofd gerecht 
en dame blanche als nagerecht) (per tafel dezelfde keuze graag) voor twee per-
sonen, exclusief dranken. 

Het is niet mogelijk om à la carte te kiezen, ook niet mits opleg. Indien er gerechten 
zijn die u echt niet mag, gelieve dit bij de reservatie te vermelden.
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 New partner added
3/6/2014 16:23:36: goodtoknow_text 
changed
3/7/2014 11:30:11: photo_1 changed
3/7/2014 11:30:30: photo_2 changed
3/7/2014 11:30:40: photo_3 changed
3/7/2014 11:30:50: photo_4 changed
3/13/2014 11:11:36: photo_1 changed
3/13/2014 11:11:45: photo_2 changed
3/13/2014 11:11:57: photo_4 changed
3/13/2014 11:42:23: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdag: maandag.
Opgelet: op	zaterdag	en	zondag	is	het	aantal	beschikbare	tafels	beperkt.	Enkel	cash	
betalen is mogelijk.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.

  foto’s: © fotobox.info
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 New partner added
3/6/2014 16:24:36: voucher_value changed
3/6/2014 16:25:55: introduction changed
3/12/2014 11:31:28: voucher_value 
changed

 brAsserie de scHAndpAAl

	Hendrik	Schoofsstraat		6	 
 2960  Brecht 
 België 
 T +32 (0)3 293 81 68 
 info@deschandpaal.be 
 www.deschandpaal.be

	Brasserie	De	Schandpaal	in	het	Noord-Antwerpse	Brecht	weet	al	meer	dan	zeven	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	ongedwon-
gen 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 tuin terras 
waar de zon een hele dag lang de belangrijkste gast is. De ideale compagnon dus voor 
je lekkere lunch of diner. Op je bord vind je eenvoudige, maar verzorgde gerechten. 
Elke	dag	maakt	de	chef	een	nieuwe	dagschotel,	voorafgegaan	door	een	lekkere	soep.

 de bongo geeft recHt op

 een tweegangenmenu voor twee personen, exclusief dranken bestaande uit:

•	 duo van huisgemaakte kaas- en garnaalkroketten OF verse tomatenroomsoep 
EN	
•	 varkenshaasje met warme groenten en een zachte graanmosterdsaus OF gegrilde 

zalmfilet met warme groenten en choronsaus
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 24/02/2014 14:34:18: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/26/2014 10:39:1: photo_4 changed
3/26/2014 10:39:27: photo_1 changed
3/26/2014 10:39:34: photo_2 changed
3/26/2014 10:39:45: photo_3 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: maandag.
Opgelet: het aantal beschikbare tafels is beperkt tijdens het weekend. 

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:34:18: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/28/2014 16:5:3: introduction 
changed
2/28/2014 16:10:41: introduction changed
2/28/2014 16:15:56: introduction changed

 't Kempens KieKeKot

 Liersebaan  350  
	2240		Viersel 
 België 
 T +32 (0)3 234 02 39 
 info@kempenskiekekot.be 
 www.kempenskiekekot.be

	't	Kempens	Kiekekot	vind	je	in	Viersel	(Zandhoven)	vlak	bij	het	Albertkanaal.	 
't Kempens Kiekekot serveert heerlijke kippen, vers van 't spit, of wat had je ge-
dacht! Daarbij heb je de keuze uit diverse sauzen. Denk aan voor de hand liggende 
bereidingen	als	natuur	of	champignonsaus,	maar	ook	stroganoff,	curry,	Mexicain,	
Roquefort, choron en pindasaus. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Alle ge-
rechten worden met de grootste zorg bereid.

Het grote terras is een pluspunt, want het is er aangenaam vertoeven met uitzicht 
op een natuurgebied.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:18: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: maandag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 89

 24/02/2014 14:30:18: Copied theme & 
themepartners from another theme de repertoire

 Poederleeseweg  15  
 2200  Herentals 
 België 
 T +32 (0)14 86 97 97 
 info@derepertoire.be 
 www.derepertoire.be

 De Repertoire ligt aan de rand van het Netepark, een mooie natuurlijke omgeving 
voor rust en recreatie. Binnen is het restaurant sober maar stijlvol ingericht, met een 
strak en hedendaags interieur. Op de menukaart prijken veelbelovende klassieke en 
eigentijdse gerechten met Franse accenten en wereldse invloeden. De Repertoire 
heeft ook een uitgebreide wijnkelder. Tot drie maal toe kregen de eigenaars, Joris en 
Margo, de Horeca Award voor 'Beste Brasserie van België'. In 2012 is De Repertoire 
zelfs uitgeroepen tot 'Horeca Ambassadeur van België'.

 de bongo geeft recHt op

 volgend menu voor twee personen, exclusief dranken:

•	 voorgerecht: salade met gebakken scampi en mangodressing
•	 hoofdgerecht: steak uit de houtskooloven met kruidenboter en frietjes
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 24/02/2014 14:30:35: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/20/2014 9:10:3: goodtoknow_text 
changed
3/20/2014 9:59:24: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: dinsdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:35: Copied theme & 
themepartners from another theme zuid-west

 Antwerpsesteenweg  330  
 2500  Lier 
 België 
 T +32 (0)3 489 13 00 
 zuid-west@telenet.be 
 www.zuid-west.be

	Vanuit	welke	windstreek	je	ook	komt,	bij	brasserie	Zuid-West	vind	je	de	juiste	
smaken in een mooi groen kader. De zaak ligt aan de rand van het historisch stads-
centrum van Lier. Ideaal voor een dagje winkelen of voor een bezichtiging van deze 
culturele stad aan de Nete. Het restaurant serveert gerechten die je meenemen op 
een culinaire wereldreis. Zo staan er schotels met Franse en zuiderse invloeden op 
de kaart, maar ook pasta's en wokgerechten. De wijnkaart brengt eveneens een 
variëteit uit de hele wereld. Je eet in een stijlvol interieur, met rustige kleuren, en 
prachtige kroonlusters. Bij zonnig weer neem je plaats op het terras, en de kinderen 
kunnen spelen in de speeltuin of het springkasteel in de achtertuin.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



92 | 

 New partner added
3/21/2014 9:34:11: goodtoknow_text 
changed
3/21/2014 9:35:43: goodtoknow_text 
changed
3/21/2014 10:31:24: goodtoknow_text 
changed
3/25/2014 12:25:21: photo_4 changed
3/25/2014 12:25:28: photo_1 changed
3/25/2014 12:25:44: photo_2 changed
3/25/2014 12:25:52: photo_3 changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: gesloten op maandag en dinsdag van april tot en met oktober en gesloten 
van maandag tot en met donderdag van november tot en met maart.

Telefonisch reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be. 
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 New partner added
3/21/2014 9:41:48: voucher_value changed 3 ri4en

	Vissersstraat		91	 
 2840  Rumst 
 België 
 T +32 (0)3 888 79 43 
 info@3rivieren.be 
 www.drierivieren.be

 Brasserie 3 Ri4en vind je aan de Rupel in het mooiste hoekje van Rumst. Door een 
unieke ligging tussen een park en het water heb je op het terras en in het restau-
rant een prachtig uitzicht van bijna 360 graden. Binnen vertoef je in een familiale 
sfeer en eet je in een strak modern en warm interieur met oranje en zwarte tinten. 
De voorbijvarende plezierboten en binnenschepen zorgen voor een rustgevend 
gevoel tijdens je brunch, lunch of diner. Op je bord vind je gerechten uit de tijd 
van toen met een vleugje van nu. De menukaart bevat soepen, vegetarische ge-
rechten, Aziatische wok, pasta's en frisse salades zoals een appel-rozijnenslaatje 
met geitenkaas en spek of een salade met gerookte scampi.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu van de chef (hoofdgerecht met voor- OF na-
gerecht) voor twee personen, exclusief dranken.



94 | 

 New partner added
3/11/2014 12:18:42: goodtoknow_text 
changed
3/11/2014 12:18:59: goodtoknow_text 
changed
3/11/2014 12:25:25: goodtoknow_text 
changed
3/11/2014 12:26:37: goodtoknow_text 
changed
3/11/2014 12:50:5: photo_4 changed
3/11/2014 12:50:35: photo_1 changed
3/11/2014 12:50:46: photo_2 changed
3/11/2014 12:50:54: photo_3 changed
3/27/2014 10:47:16: photo_1 changed
3/27/2014 10:47:21: photo_2 changed
3/27/2014 10:47:28: photo_3 changed
3/27/2014 10:47:38: photo_4 changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: maandag en dinsdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be. 
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 New partner added
3/11/2014 12:19:58: introduction changed
3/11/2014 12:34:23: introduction changed

 sAccHetti's

	Sasplein		9	 
	2830		Klein-Willebroek 
 België 
 T +32 (0)3 888 14 88 
 info@sacchettis.be 
 www.sacchettis.be

	Willebroek	ligt	in	de	provincie	Antwerpen	halverwege	tussen	Antwerpen	en	Brussel,	
op	twee	minuten	van	de	A12/N16	en	op	10	minuten	van	de	E19.	Het	kleine	dorpje	ligt	
vlak	bij	de	Rupel	aan	het	zeekanaal	Brussel-Schelde.	In	het	pittoreske	Klein-Willebroek	
geniet	je	van	de	keuken	van	Sacchetti's.	Dit	eet-	en	dessertkaffee	maakt	van	elk	diner	
een gezellig moment, dankzij de combinatie van een gevarieerde brasseriekaart, een 
gezellig en vernieuwd interieur, een persoonlijke bediening en de nabijheid van het 
water. Bram en zijn team zorgen ervoor dat het je aan niets ontbreekt. Ze serveren 
een	Frans-Italiaanse,	seizoensgebonden	keuken.	Zoetekauwen	kunnen	bij	Sacchetti's	
bovendien hun hart ophalen aan de huisbereide desserten. Bij mooi weer geniet je 
van al dit lekkers op het terras dat een indrukwekkend uitzicht biedt over de oude 
arm van het kanaal, het vierhonderd jaar oude sashuis, de oude sluis en het bruggetje.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.

Het Bongo hoofdgerecht volgt het marktaanbod en is dagelijks variërend of je 
kunt de vegetarische gerechten van de kaart kiezen als alternatief.
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 24/02/2014 14:31:29: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: woensdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:31:29: Copied theme & 
themepartners from another theme brAsserie intermezzo

 IJzerenleen  36  
 2800  Mechelen 
 België 
 T +32 (0)15 27 34 00 
 info@brasserie-intermezzo.be 
 www.brasserie-intermezzo.be

 Brasserie Intermezzo is een stijlvol eetadres op de IJzerenleen, in het centrum van 
Mechelen. Deze brasserie huist achter één van de schitterende historische gevels 
die de IJzerenleen rijk is. Intermezzo is ideaal gelegen om een ontbijt te combineren 
met een dagje in de omringende winkelstraten. De zaak is langwerpig ingedeeld, 
met in het achterste deel een mooie lichtkoepel die tijdens elk seizoen de zon 
binnenlaat. Kinderen krijgen hier alle aandacht die ze verdienen, dat merk je aan 
de	ruime	speelhoek	en	de	aangepaste	menukaart	voor	kids.	Verder	bestaat	de	
kaart uit heerlijke ontbijten, verschillende vlees- en visgerechten, pasta's, salades 
en wokgerechten, maar ook uit een uitgebreide keuze aan wafels, pannenkoeken 
en ijscoupes.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:31:13: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: zondagavond.
Opgelet: op vrijdag- en zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:31:13: Copied theme & 
themepartners from another theme 't oud conserVAtorium

	Wollemarkt		16	 
 2800  Mechelen 
 België 
 T +32 (0)15 56 95 21  
 info@oud-conservatorium.be 
 www.oud-conservatorium.be

	Mechelen	moet	op	kunsthistorisch	vlak	niet	onderdoen	voor	steden	als	Brugge,	Gent	
of Antwerpen. De stad beschikt over een cultureel erfgoed dat getuigt van zijn his-
torisch	belang.	Zo	is	er	de	prachtige	Sint-Romboutskathedraal,	vooral	beroemd	om	
de 97 meter hoge toren met zijn twee beiaarden. Tel tot 538 en Mechelen ligt aan je 
voeten. De sfeervol ingerichte brasserie 't Oud Conservatorium werd ondergebracht 
in het voormalige conservatorium van Mechelen. Ze maakt samen met Hotel Den 
Wolsack	deel	uit	van	een	prachtig	gerestaureerd,	neo	classicistisch	gebouw	gelegen	
in	hartje	Mechelen,	aan	de	voet	van	de	majestueuze	Sint-Rombouts	toren.	Naast	
de uitstekende ligging en een aangenaam kader biedt 't Oud Conservatorium een 
(h)eerlijke brasseriekeuken.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:33:40: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/28/2014 10:31:8: photo_4 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: maandag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:33:40: Copied theme & 
themepartners from another theme brAsserie bAsic

 C-mine  10 b 4  
	3600		Genk 
 België 
 T +32 (0) 89 35 18 38 
 reservaties@basic-brasserie.be 
 www.basic-brasserie.be

	Geen	noeste	mijnwerkers	of	ijverige	arbeiders	te	vinden	in	deze	voormalige	mijn-
site.	Vandaag	zie	je	hier	enkel	hippe	en	trendy	gasten	die	genieten	van	een	hapje	
of een drankje in de brasserie. Brasserie Basic werd ondergebracht in C-mine, het 
cultuurcentrum	van	Genk	dat	gehuisvest	is	op	de	fundamenten	van	de	voormalige	
mijn	van	Winterslag.

Er	werd	gekozen	voor	een	strak	en	modern	interieur	met	een	industriële	look.	
De bakstenen muren, de ruwe afwerking en de hoge plafonds geven dit pand 
een unieke uitstraling. De lange toog nodigt je uit om een glaasje te drinken en 
gezellig bij te kletsen. 

Op de kaart vind je een ruime keuze aan koude en warme voorgerechten, frisse 
salades en versbereide vis- en vleesgerechten. Als je nog niet voldaan bent, kun je nog 
nagenieten	met	een	lekker	dessert.	Voor	de	kinderen	is	er	een	speciaal	menu	voorzien.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



102 | 

 24/02/2014 14:30:11: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 103

 24/02/2014 14:30:11: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/25/2014 14:8:39: introduction 
changed

 bAziliK

 Kloosterstraat  1-3  
 3700  Tongeren 
 België 
 T +32 (0)12 21 33 24 
 info@bazilik.be 
 www.bazilik.be

 Tongeren, de stad van Ambiorix en de oudste stad van België, ademt een rijk ver-
leden.	Wanneer	je	een	bezoek	brengt	aan	het	pas	gerenoveerde	Gallo-Romeins	
museum	of	de	grootste	antiekmarkt	van	Europa,	die	elke	zondag	op	de	Veemarkt	
plaatsvindt, is een lekker etentje bij Brasserie Bazilik een leuk extraatje. De versheid 
van de producten, gecombineerd met de creativiteit van het keukenteam, zorgt 
telkens voor een aangename belevenis. Bazilik schuilt achter een opvallende gevel 
in de Kloosterstraat. Dit vroegere kanunnikentehuis werd erg fraai ingericht, met 
warme materialen, moderne accenten en historische elementen die het geheel 
een tijdloos karakter geven. In de imposante ruimte vallen de indrukwekkende 
trap,	grote	toog	en	verschillende	niveaus	meteen	op.	Wil	je	er	een	weekendje	weg	
van maken, dan kun je overnachten in het bijhorende Boutique Hotel Caelus VII.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



104 | 

 24/02/2014 14:32:04: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: gesloten van maandag tot en met donderdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:32:04: Copied theme & 
themepartners from another theme belle-Vie

	Stationsstraat		12	 
	3800		Sint-Truiden 
 België 
 T +32 (0)11 68 70 38 
 info@belle-vie.be 
 www.belle-vie.be

	Genieten	van	het	mooie	leven,	dat	doe	je	in	Sint-Truiden	bij	Belle-Vie.	Zoals	de	naam	
van deze brasserie laat vermoeden, word je hier zoveel mogelijk ondergedompeld 
in	een	aangename,	gezellige	sfeer.	Voor	hun	gasten	stellen	uitbaters	Chris	en	Jan	
alles in het werk om het mooie leven te laten rijmen met aangenaam tafelen. Bij 
Belle-Vie	ben	je	niet	alleen	aan	het	juiste	adres	om	lekker	te	genieten.	Ook	een	
vlotte,	persoonlijke	service	krijg	je	hier.	En	de	Limburgse	gastvrijheid?	Die	staat	
niet op de kaart, maar krijg je er à volonté bij. Jong en oud zijn dus welkom in dit 
restaurant. Rokers mogen altijd op het terras een sigaretje opsteken. Naast lekker 
eten	en	genieten	van	een	drankje,	kun	je	ook	overnachten	in	Belle-Vie.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:32:12: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandag en dinsdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:32:13: Copied theme & 
themepartners from another theme de Hof

 Daalstraat  1  
 3530  Houthalen 
 België 
 T +32 (0)11 60 01 99 
	dehof@skynet.be 
 www.dehof.be

	Een	gastvrij	onthaal,	een	ruime	à-la-cartekeuze,	democratische	prijzen	en	een	Frans-
Belgische brasseriekeuken: dat is wat je mag verwachten bij De Hof in Houthalen. 
Achter de deur van de imposante villa gaat een warm, sfeervol en vernieuwd 
interieur schuil; een plaats waar tafelen extra gezellig is. Het taverne-restaurant 
wordt uitgebaat door Jean en Mia Hellings en hun zoon, Roel, die de chef is. Op de 
menukaart heeft hij enkele vaste waarden uit de brasseriekeuken staan, maar ook 
eigen variaties van klassieke gerechten. Bij De Hof wordt niemand over het hoofd 
gezien: voor kinderen is er een kidsmenu en een speeltuin; en voor vegetariërs 
zijn er uiteenlopende gerechten voorzien.

 de bongo geeft recHt op

 vrije keuze van de kaart voor een waarde van 49,90 euro voor twee personen, 
exclusief dranken.



108 | 

 New partner added
3/12/2014 16:6:9: goodtoknow_text 
changed
3/27/2014 9:6:27: photo_4 changed
3/27/2014 9:6:37: photo_1 changed
3/27/2014 9:6:43: photo_2 changed
3/27/2014 9:6:49: photo_3 changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: maandag en dinsdag.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 109

 New partner added
3/12/2014 16:5:37: introduction changed
3/12/2014 16:6:30: voucher_value changed
3/20/2014 9:26:14: voucher_value changed

 pollismolen

 Molenstraat  56  
 3960  Bree 
 België 
 T +32 (0)89 86 69 39 
 info@pollismolen.be 
 www.pollismolen.be

 Restaurant De Pollismolen is ondergebracht in een gebouw met een rijke geschie-
denis midden in het groen. Hier eten is een echte beleving in een oase van rust. 

Zaakvoerders	Wim	Doumen	en	Melanie	Huyghe	studeerden	beiden	af	aan	hotel-
school Ter Duinen in Koksijde. In 2009 namen ze de uitdaging van de stad Bree 
aan om van domein Pollismolen een unieke locatie te maken en de molen om te 
toveren tot een unieke plek.

Je kunt 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. Op mooie 
dagen is het heerlijk tafelen op het gezellige terras.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken OF vrije keuze van de kaart voor de waarde 
van de bon.
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 24/02/2014 14:30:16: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: van maandag tot en met donderdag. In juli en augustus ook open op 
dinsdag, woensdag en donderdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:16: Copied theme & 
themepartners from another theme3/3/2014 
11:53:43: introduction changed

 ons gedAcHt

 Daalstraat  17  
 3740  Rosmeer (Bilzen) 
 België 
 T +32 (0)12 44 16 22 
 info@onsgedacht.be 
 www.onsgedacht.be

	Stap	met	je	Bongo	Ons	Gedacht	in	Bilzen	binnen.	Ons	Gedacht	vind	je	er	in	een	
achttiende-eeuwse hoeve die tot een hedendaagse brasserie werd omgetoverd. 
De keuken van Bazilik (zie pagina 103) en	Ons	Gedacht	is	gelijk;	naast	de	vaste	kaart	
bieden beide brasseries twee seizoenskaarten en een aantal originele suggesties 
aan. Om je maaltijd helemaal compleet te maken, kun je kiezen uit een verfijnde 
selectie betaalbare wijnen uit diverse landen. De versheid van de producten, 
gecombineerd met de creativiteit van het keukenteam, zorgt telkens voor een 
aangename culinaire belevenis.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



112 | 

 New partner added
2/25/2014 16:12:54: photo_4 changed
2/25/2014 16:13:6: photo_1 changed
2/25/2014 16:13:11: photo_2 changed
2/25/2014 16:13:18: photo_3 changed
3/3/2014 12:13:17: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: zondag en maandag. 
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 113

 New partner added
3/3/2014 12:15:11: introduction changed
3/3/2014 12:15:27: introduction changed
3/3/2014 12:15:44: voucher_value changed

 bernini

 Kempstraat  8  
 3665  As 
 België 
 T +32 (0)89 24 93 44 
 info@bernini-as.be 
 www.bernini-as.be

	Wie	een	beetje	van	kunst	kent,	weet	dat	Bernini	een	befaamde	Italiaanse	architect	
en	beeldhouwer	is	die	onder	andere	het	Sint-Pietersplein	in	Rome	heeft	vorm-
gegeven.	En	als	je	dat	weet,	kun	je	al	raden	dat	er	bij	Bernini	in	As	ook	een	vleugje	
Italië	aanwezig	is.	Chef-kok	Johan	Peeters	bereidt	hier	een	Vlaamse	keuken	met	de	
Franse finesse en een Italiaans tintje. In een recent vernieuwde en stijlvolle omge-
ving geniet je van een gezellige lunch of een sfeervol diner. Naast de gerechten op 
de vaste kaart kun je kiezen voor wisselende meergangenmenu's. Mede dankzij 
een enthousiast onthaal en een vriendelijke bediening wordt je bezoek aan Bernini 
helemaal een fijne ervaring.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



114 | 

 24/02/2014 14:33:43: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag:	dinsdag.	Van	oktober	tot	en	met	maart	ook	gesloten	op	maandag.	Tijdens	
vakantieperiodes is het restaurant alle dagen open.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:33:43: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/26/2014 14:37:11: voucher_value 
changed
2/26/2014 14:44:34: introduction changed

 tAVerne - brAsserie cHopin

 Bilzerweg  16  
 3665  As 
 België 
 T +32 (0)89 25 86 33 
 info@chopin2.be 
 www.chopin2.be

 Chopin is een gezellige brasserie waar je terechtkunt voor een rustmoment in 
een ongedwongen sfeer. In het rustieke interieur met rieten stoelen en zachte 
kleuren geniet je van het eten van nu, maar ook van het eten van vroeger. De kaart 
is	uitgebreid,	dus	welke	smaak	ook,	iedereen	wordt	hier	verwend.	Een	drankje	op	
het gezellige zomerterras, een uitgebreid ontbijt, een tussendoortje, een kleine 
of stevige lunch, een à-la-cartediner… het is allemaal mogelijk. De kok werkt uit-
sluitend met verse producten en alles wordt vers bereid.

 de bongo geeft recHt op

 keuze uit de uitgebreide menukaart, met een totale waarde van 49,90 euro.
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 New partner added
2/25/2014 15:17:4: photo_4 changed
2/25/2014 15:17:14: photo_1 changed
2/25/2014 15:17:21: photo_2 changed
2/25/2014 15:17:26: photo_3 changed
3/6/2014 15:31:19: goodtoknow_text 
changed
3/18/2014 14:56:16: photo_3 changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdag: maandag.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 117

 New partner added
3/6/2014 15:38:33: introduction changed
3/6/2014 15:41:5: introduction changed
3/6/2014 15:44:55: voucher_value changed

 ter scoete

 Zavelberg  9  
 3980  Tessenderlo 
 België 
 T +32 (0)13 67 20 10 
 info@terscoete.be 
 www.terscoete.be

	Ter	Scoete	is	een	gezellige	taverne	aan	de	rand	van	het	drieduizend	hectare	groot	
natuurgebied	Gerhagen	in	Tessenderlo.	Tot	aan	de	abdij	van	Averbode,	waar	je	kunt	
gaan	kijken	hoe	de	norbertijnen	leven,	kruis	je	maar	één	weg.	Direct	bij	Ter	Scoete	
starten verschillende wandelroutes. De taverne is vanzelfsprekend een ideale plek 
om jezelf op iets lekkers te trakteren na een wandeling. Op de kaart vind je mooie 
klassieke	brasseriegerechten	en	streekspecialiteiten.	Ter	Scoete	is	ook	meer	dan	
gewoon een taverne, tijdens de zomer worden er bijvoorbeeld barbecues ge-
organiseerd	en	je	kunt	ook	op	Ter	Scoete	rekenen	voor	allerlei	vormen	van	catering.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 New partner added
2/25/2014 16:14:47: photo_4 changed
2/25/2014 16:15:10: photo_1 changed
2/25/2014 16:15:19: photo_1 changed
2/25/2014 16:15:27: photo_2 changed
2/25/2014 16:15:33: photo_3 changed
3/6/2014 16:30:55: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: dinsdag en woensdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Reserveren is verplicht onder vermelding van je Bongo Brasserie. 



| 119

 New partner added
3/6/2014 16:32:17: introduction changed
3/6/2014 16:33:7: voucher_value changed

 't geVAl ApArt

	Stationstraat		48	 
 1740  Ternat 
 België 
 T +32 (0)2 532 38 68 
 info@tgevalapart.be 
 www.tgevalapart.be

	Een	stijlvol	interieur	kan	je	eten	vaak	nog	beter	laten	smaken.	In	het	centrum	van	
Ternat vind je zo'n plaats waar je in een modern klasse interieur kunt genieten van 
een uitstekende brasseriekeuken. Het gaat om het recent vernieuwde restaurant 
'T	Geval	Apart	dat	je	recht	tegenover	het	Kasteel	Kruikenburg	vindt.

Op de kaart tref je een gevarieerd aanbod aan dat kan gaan van kleine gerechten 
als koninginnenhapjes met frieten tot een meer uitgebreid gerecht als brochette 
van	gevogelte	en	steak.	Kortom,	bij	'T	Geval	Apart	wordt	er	aan	je	smaakpapillen	
gedacht door een ruime keuze aan vlees- en visgerechten, wokschotels, pasta's, 
seizoensgebonden suggesties, et cetera aan te bieden. Maar er wordt ook aan je 
ogen gedacht door een verfijnd interieur en een verfijnde afwerking op je bord.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



120 | 

 24/02/2014 14:33:33: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandag en dinsdag. In de zomermaanden (juli en augustus) is de zaak 
wel open op maandag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 121

 24/02/2014 14:33:33: Copied theme & 
themepartners from another theme 't KAsteeltje

 Marktstraat  5  
 1745  Opwijk 
 België 
M +32 (0)471 79 41 35 
 info@kasteeltjeopwijk.be 
 www.kasteeltjeopwijk.be

 Drie intensieve jaren, zo lang werkten Dimitri en Babs aan de renovatie van  
't Kasteeltje in het centrum van Opwijk. In de zomer van 2012 konden ze eindelijk 
de deuren openen van hun brasserie, die huist in deze prachtige voormalige 
notariswoning uit het begin van de twintigste eeuw.

Het historisch waardevolle gebouw stond al decennialang bekend als 't kasteeltje 
van Opwijk, dus lang moesten Dimitri en Babs niet zoeken om een gepaste 
naam te vinden. Met deze renovatie geven ze 't kasteeltje, dat ook als schooltje 
heeft dienst gedaan, als het ware terug aan de inwoners van Opwijk. Binnen zie 
je fraaie authentieke elementen, zoals de houten vloer, de mozaïekvloer in de 
inkomhal, de glasramen en de hoge deuren, in een mix met modern meubilair 
zoals	de	extravagante	witte	toog.	Op	de	menukaart	vind	je	typische	klassiekers	
uit de Belgische keuken, maar ook verfijnde alledaagse gerechten en een aan-
gepaste kinderkaart.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



122 | 

 24/02/2014 14:32:19: Copied theme & 
themepartners from another theme3/3/2014 
12:36:36: goodtoknow_text changed
3/18/2014 15:4:34: photo_3 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: woensdag (keuken gesloten vanaf 13.30 uur) en donderdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Minstens één dag op voorhand reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo 
Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 123

 24/02/2014 14:32:19: Copied theme & 
themepartners from another theme in den zoeten inVAl 

	Grote	Markt		6	 
 3290  Diest 
 België 
 T +32 (0)13 32 63 51 
	indenzoeteninval@skynet.be 
 www.indenzoeteninval.be

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

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken OF keuze van de kaart voor een waarde van 
49,90 euro voor twee personen.



124 | 

 24/02/2014 14:30:38: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/25/2014 16:18:32: photo_3 
changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: woensdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 125

 24/02/2014 14:30:38: Copied theme & 
themepartners from another theme intermezzo tremelo

 Kruisstraat  227  
 3120  Tremelo 
 België 
 T +32 (0)16 53 78 00 
 info@brasserie-intermezzo.be 
 www.brasserie-intermezzo.be

	Wie	af	en	toe	in	Mechelen	komt,	kent	zeker	en	vast	de	stijlvolle	brasserie	Intermezzo	
op	de	IJzerenleen.	Sinds	augustus	2011	kun	je	nu	ook	van	dezelfde	keuken	en	
ambiance genieten in de gelijknamige brasserie in Tremelo, het dorp van Pater 
Damiaan. Ook hier staat de gast centraal: of je nu komt om iets te drinken, uit-
gebreid te dineren of even wil toegeven aan je drang naar iets zoets, hier ben je 
welkom. Op de kaart staan verschillende vlees- en visgerechten, pasta's, salades 
en wokgerechten, naast een uitgebreide keuze aan wafels, pannenkoeken en 
ijscoupes. Kwantiteit boet hier nooit in voor kwaliteit, alles is dagvers, het ijs is 
vers gedraaid en de pannenkoeken en wafels zijn bereid volgens het originele 
recept zonder suiker.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:24: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandag en zaterdagmiddag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:24: Copied theme & 
themepartners from another theme in de molen

	Edingensesteenweg		888	 
 1502  Lembeek 
 België 
 T +32 (0)2 355 77 69 
 info@molenmoulin.be 
 www.molenmoulin.be

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

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



128 | 

 24/02/2014 14:30:36: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/20/2014 10:3:27: goodtoknow_text 
changed
3/20/2014 10:5:19: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandag en dinsdagmiddag.
Opgelet: op vrijdag- en zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:36: Copied theme & 
themepartners from another theme bAron's brAsserie

 Dorpsstraat  5  
 3040  Neerijse 
 België 
 T +32 (0)16 30 89 00  
 info@baronsbrasserie.be 
 www.baronsbrasserie.be

 De statige naam die Baron's Brasserie heeft, is met goeie reden gekozen. Hier eet 
je werkelijk in een bijzonder kader: een oude, gerestaureerde kasteelhoeve vlak bij 
natuurgebied Doode Bemde in de Dijlevallei. Ideaal om een stevige wandeling te 
belonen met een lekker diner. De beschermde kasteelhoeve dateert van rond 1750 
en de intensieve renovatie gebeurde helemaal met respect voor de authenticiteit 
van het gebouw. Ook in het interieur komt de hoevesfeer helemaal terug. Uit de 
keuken komen verfijnde Belgische gerechten die bereid zijn met seizoensgebonden 
ingrediënten. Bij mooi weer is het extra genieten op het terras met uitzicht op 
de	grote	tuin.	Wie	zijn	verblijf	wil	verlengen,	kan	een	overnachting	boeken	in	de	
vlakbij	gelegen	B&B	Baron's	House.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



130 | 

 24/02/2014 14:34:20: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 131

 24/02/2014 14:34:20: Copied theme & 
themepartners from another theme foodsquAre leuVen

	Vuurkruisenlaan		4	 
 3000  Leuven 
 België 
 T +32 (0)16 21 32 00 
 h3153@accor.com 
 www.accorhotels.com

 Foodsquare is het restaurant van Novotel Leuven Centrum, dat op wandelafstand 
van het hart van de stad ligt. Het restaurant richt zich naast hotelgasten ook op 
iedereen die in Leuven van de betere brasseriekeuken wil komen genieten.

De vier hoofdingrediënten van Foodsquare zijn moderniteit, vriendelijke sfeer, 
smaak en tevredenheid. Je eet in een aangename omgeving die door het gebruik 
van rode kleuren warmte en gezelligheid uitstraalt. Je kunt hier kiezen voor een 
snelle hap, een uitgebalanceerd menu of à la carte kiezen. Op de kaart staat een 
ruime keuze aan leuke, kleine hapjes, snacks en brasseriegerechten die het beste 
van	op	het	land	en	van	in	de	zee	eren.	Liefhebbers	van	typisch	Belgische	gerechten	
zullen niet weten wat kiezen: klassiekers als steak met frietjes, waterzooi met kip, 
overheerlijke garnaalkroketten en karbonades nemen hier een prominente plaats 
in. Altijd lekker, en af en toe met een originele twist gepresenteerd.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



132 | 

 New partner added
3/18/2014 11:39:48: photo_4 changed
3/18/2014 11:39:54: photo_1 changed
3/18/2014 11:39:59: photo_2 changed
3/18/2014 11:40:5: photo_3 changed
3/27/2014 12:7:12: goodtoknow_text 
changed
3/27/2014 12:8:24: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: dinsdag en zaterdag.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 133

 New partner added
3/27/2014 12:7:55: introduction changed
3/27/2014 12:8:3: voucher_value changed
3/27/2014 12:45:21: introduction changed
3/27/2014 14:1:14: voucher_value changed

 de retenue

 Naamsesteenweg  308  
 3001  Heverlee 
 België 
 T +32 (0)16 434 939  
 www.deretenue.be

 De Retenue is een aangenaam café-restaurant aan de Naamsesteenweg in Heverlee 
waar je kunt genieten van een excellente brasseriekeuken en waar het op elk 
moment van de dag fijn is om in goed gezelschap gezellig bij te praten. 

De Retenue heeft ook een splinter nieuw, warm en modern interieur meegekregen. 
Tine had al meerdere jaren ervaring in de sector en startte na haar horeca-opleiding 
haar	eigen	restaurant.	Uitbaters	Tine	en	Dimitri	maakten	er	een	gezellig	en	trendy	
eet- en praatcafé van. 

De Retenue spreekt een breed en gevarieerd publiek aan. Maar of je hier nu komt 
voor een uitgebreide maaltijd, een snelle hap of een glas onder vrienden: iedereen 
wordt op dezelfde, warme manier behandeld. Achteraan de zaak vind je een heerlijk 
terras en een mooie tuin waar het op zonnige dagen geweldig zitten is.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassingsmenu (voor- en hoofdgerecht OF een hoofd- en nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



134 | 

 24/02/2014 14:32:17: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/10/2014 11:6:52: photo_2 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandag en dinsdag.
Opgelet: op zaterdagavond en zondag is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 135

 24/02/2014 14:32:17: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/27/2014 14:45:9: voucher_value 
changed
2/27/2014 14:46:57: introduction changed

 't KAsteel

 Haachtsebaan  85  
 3140  Keerbergen 
 België 
 T +32 (0)15 33 00 45 
 info@tkasteel.be 
 www.tkasteel.be

	Een	kasteeltje	midden	in	een	park,	omringd	door	eeuwenoude	bomen:	je	kunt	
je geen betere setting voorstellen voor een aangenaam etentje dan 't Kasteel in 
Keerbergen. Het gezellige, rustieke interieur biedt de perfecte achtergrond om 
van de smakelijke keuken te genieten. De keuken is zowel traditioneel Belgisch-
Frans - met eigengemaakte fonds op de wijze van 'escoffier' - als innovatief, met 
elke maand een aantal nieuwe gerechten op het suggestiemenu, dat je ook op 
de website kunt bekijken. Net als de keuken staat de wijnkaart in het teken van 
kwaliteit. In de wijnkelder van 't Kasteel liggen zo'n honderd verschillende wijnen. 
Het zijn stuk voor stuk kwaliteitswijnen aan een betaalbare prijs.

 de bongo geeft recHt op

 een tweegangenmenu van de chef (hapje met hoofdgerecht en voor- OF nage-
recht), te kiezen uit het maandmenu (exclusief dranken).



136 | 

 24/02/2014 14:33:53: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: zondag en maandag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 137

 24/02/2014 14:33:53: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/27/2014 14:41:10: introduction 
changed

 bistro KAffeefm

 Turcksinstraat  24  
 1830  Machelen 
 België 
 T +32 (0)2 309 50 01 
 info@kaffeefm.be 
 www.kaffeefm.be

 FM staat voor Food en Music, zo weet je meteen waar het in KaffeeFM om gaat: 
lekker eten, een fris drankje en leuke muziek. In deze toffe bistro in Machelen is het 
altijd goed vertoeven en is iedereen van harte welkom. Op de kaart staan smakelijke 
klassiekers als steak tartaar, koninginnenhapje, balletjes in tomatensaus, paarden 
filet	pur	(een	streekspecialiteit),	maar	ook	salades,	pasta's	en	snacks.	Speciaal	voor	
de kids zijn er gerechten op kindermaat aan lagere prijzen. Op weekdagen kun 
je 's middags een verrassend en lekker vers dagmenu bestellen en er zijn ook 
wisselende suggesties. Dit alles met de uitstekende FM service.

In bistro KaffeeFM is het zeker niet uitzonderlijk om er een feestje van te maken. De 
muziek	wordt	aangepast	naargelang	de	sfeer,	het	muzieksysteem	staat	op	wacht	
om een steentje bij te dragen.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



138 | 

 24/02/2014 14:32:25: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: zondag. 
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 139

 24/02/2014 14:32:25: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/27/2014 12:19:47: introduction 
changed

 comme à lA mAison

 Brusselsesteenweg  239a-241  
	1410		Waterloo 
 België 
 T +32 (0)2 351 57 97 
 info@restocommealamaison.be 
 www.restocommealamaison.be

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

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



140 | 

 New partner added
3/7/2014 15:2:14: goodtoknow_text 
changed
3/10/2014 10:59:53: photo_1 changed
3/10/2014 11:0:1: photo_2 changed
3/10/2014 11:0:10: photo_3 changed
3/10/2014 11:0:16: photo_4 changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdag: maandag.
Opgelet: de zaak is enkel ‘s middags geopend tussen 12 en 15 uur.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 141

 New partner added
3/7/2014 15:2:37: introduction changed
3/7/2014 15:2:49: introduction changed
3/7/2014 15:3:12: voucher_value changed

 memmi si

 Chaussée de Bruxelles  358  
	1410		Waterloo 
 België 
 T +32 (0)2 354 55 80 
 info@memmisi.be 
 www.memmisi.be

	In	Waterloo	vind	je	de	unieke	zaak	Memmi	Si	of	moeten	we	zeggen	drie	zaken	
onder	een	dak?	Memmi	Si	is	een	restaurant,	traiteur	en	een	broodjeszaak	en	staat	
volledig in het teken van culinaire verwennerij. 

Zaakvoerders	Stefano	Memmi	en	zijn	broer	Olivier	gaan	steeds	op	zoek	naar	per-
fectie.	Memmi	Si	klinkt	een	beetje	mediterraan	en	dat	is	het	ook.	Hier	proef	je	
van de overweldigende Italiaanse keuken in al haar rijkdom. Op de kaart vind 
je specialiteiten vanuit heel Italië en ook de wijnkaart doet denken aan de zon.

Wie	een	stukje	Italië	mee	naar	huis	wil	nemen,	kan	terecht	in	de	'Epicerie	Fine',	
waar je lekkere pasta's, delicatessen en olijfolie kunt kopen.

 de bongo geeft recHt op

 een voor- en hoofdgerecht OF een hoofd- en nagerecht voor twee personen, 
exclusief dranken.



142 | 

 24/02/2014 14:32:27: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/27/2014 15:50:53: goodtoknow_
text changed
2/27/2014 15:54:22: goodtoknow_text 
changed
3/11/2014 10:55:55: photo_1 changed
3/11/2014 10:56:3: photo_2 changed
3/11/2014 10:56:10: photo_3 changed
3/11/2014 10:56:18: photo_4 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen : maandag en zaterdagmiddag.
Opgelet : op zaterdag is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 143

 24/02/2014 14:32:27: Copied theme & 
themepartners from another theme lA tAble de georges - le renArd

 Brusselsesteenweg  41  
	1473		Glabais	 
 België 
 T +32 (0)67 64 99 39 
 info@lerenard.be 
 www.latabledegeorges.be - www.lerenard.be

	La	Table	de	Georges	-	Le	Renard	is	een	huiselijk	restaurant,	waar	het	familiale	ka-
rakter en de rustgevende sfeer de toon zetten. De inrichting is klassiek, met rode 
tinten, veel hout en een haardvuur in het midden van het restaurant. Tijdens de 
zomermaanden	is	het	terras	een	mooie	plek	om	van	Georges'	specialiteiten	te	
genieten.	De	kaart	van	La	Table	de	Georges	-	Le	Renard	combineert	de	Franse,	
Belgische	en	Griekse	keuken.	Je	vindt	er	dus	typische	wildgerechten	en	visschotels,	
maar	ook	Griekse	youvetsi	(lamsstoofschotel	met	pasta),	moussaka	en	mezze.	Aan	
het	fornuis	probeert	Georges	aan	alles	een	persoonlijke	toets	te	geven.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



144 | 

 24/02/2014 14:34:03: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: dinsdagavond, zaterdagmiddag en zondag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 145

 24/02/2014 14:34:03: Copied theme & 
themepartners from another theme les petits boucHons

Alsembergsesteenweg  832  
 1180  Ukkel 
 België 
 T +32 (0)2 378 09 90 
 lespetitsbouchons@gmail.com 
 www.lespetitsbouchons.be

	Een	bouchon,	dat	is	een	typisch	restaurantje	in	Lyon,	waar	alleen	maar	het	aller-
beste	uit	de	streek	op	de	menukaart	komt.	Een	echte	Franse	bouchon	straalt	een	
authentieke	rustiek	en	gezelligheid	uit.	Vaak	zul	je	er	rood-wit	geruite	tafelkleedjes	
zien en veel donker hout. Les Petit Bouchons oogt dan wel wat frisser en eigen-
tijdser, toch is die authentieke sfeer er aanwezig. Net zoals de kwaliteit van de 
gerechten,	trouwens.	Uitbaters	Gwendoline	en	Momo	serveren	pareltjes	van	de	
Frans-Belgische bistrokeuken. De kaart barst van de klassiekers, steeds met respect 
voor	de	producten	en	met	originele,	creatieve	toetsen	bereid.	Gwendoline	staat	in	
de keuken, terwijl Momo zich vooral op de wijnkelder concentreert.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



146 | 

 24/02/2014 14:30:26: Copied theme & 
themepartners from another theme3/3/2014 
15:56:46: goodtoknow_text changed
3/20/2014 14:50:58: goodtoknow_text 
changed
3/24/2014 10:11:55: photo_1 changed
3/24/2014 10:12:9: photo_1 changed
3/24/2014 10:12:14: photo_2 changed
3/24/2014 10:12:24: photo_3 changed
3/24/2014 10:12:29: photo_4 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: maandag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 147

 24/02/2014 14:30:26: Copied theme & 
themepartners from another theme3/3/2014 
15:55:58: introduction changed

 KombijmA

	Sint-Katelijneplein		3	 
 1000  Brussel 
 België 
 T +32 (0)2 502 35 73 
 eric.dosogne@hotmail.be 
 www.kombijma.be

	Een	bruisende	buurt	in	Brussel	is	de	wijk	rond	het	Sint-Katelijneplein	en	het	plein	
dat in de volksmond de 'vismet' (vismarkt) wordt genoemd, maar officieel eigenlijk 
de Baksteenkaai heet. Op en rond deze pleinen vind je uiteenlopende cafés en 
restaurants. Kombijma is zo'n nieuw adresje in deze gezellige buurt. De sfeer wordt 
bepaald door een bijna volledig in hout aangekleed interieur. De vloer, de meubels 
en een groot deel van de muren bestaan uit licht hout. In deze chaletsfeer krijg je 
vooral echte Brusselse gerechten voorgeschoteld, zoals bijvoorbeeld cassolettes et 
tartiflettes. Liefhebbers van aardappelen zullen zich hier in de handen wrijven, ze 
staan immers in allerlei vormen op de menukaart. Is het te mooi weer om binnen 
te zitten, dan is er ook een terras waar je kunt genieten van de zon.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



148 | 

 24/02/2014 14:33:26: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/28/2014 12:11:12: photo_4 
changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.

  foto’s: © Paul K



| 149

 24/02/2014 14:33:26: Copied theme & 
themepartners from another theme lA rose blAncHe

	Grote	Markt		11	 
 1000  Brussel 
 België 
 T +32 (0)2 513 64 79 
 info@roseblanche.be 
 www.roseblanche.be

	Dat	de	Grote	Markt	van	Brussel	een	overweldigende	indruk	maakt	met	haar	stadhuis	
en	gildehuizen,	staat	als	een	paal	boven	water.	Eén	van	die	geklasseerde	gilde-
huizen is nu een gezellige, elegante brasserie; La Rose Blanche. Het weelderige, 
sfeervolle interieur wordt er bepaald door bruine tafels en stoelen en een grote 
open haard. De obers in uniform serveren een Belgisch-Franse keuken, waarbij je 
uiteraard	een	speciaal	Belgisch	biertje	hoort	te	drinken.	Deze	typisch	Brusselse	
brasserie biedt je meteen een onderdompeling in de sfeer van de stad; authentiek 
en gastvrij. Op de eerste verdieping heb je het beste uitzicht over de levendige 
Grote	Markt.	Bij	mooi	weer	kun	je	buiten	plaatsnemen	op	het	immense	terras.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



150 | 

 24/02/2014 14:31:17: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 151

 24/02/2014 14:31:17: Copied theme & 
themepartners from another theme le roy d'espAgne

	Grote	Markt		1	 
 1000  Brussel 
 België 
 T +32 (0)2 513 08 07 
	info@roydespagne.be 
	www.roydespagne.be

	Le	Roy	d'Espagne	(de	Koning	van	Spanje)	verwijst	naar	Karel	II.	Zijn	borstbeeld	
zie je hangen op de tweede verdieping aan de voorgevel van dit prachtige ze-
ventiende-eeuwse	gebouw	op	de	Grote	Markt.	In	dit	pand,	dat	vroeger	het	huis	
van de bakkersambacht was, huist sinds 1952 een aangename herberg. Het is er 
aangenaam toeven, dankzij een gezellig ouderwetse inrichting met onder meer 
prachtig houtsnijwerk, echt een parel van een brasserie. Op de kaart staan voor-
namelijk	echte	Belgische	specialiteiten	zoals	konijn	met	kriek,	Vlaamse	stoverij	en	
vele	andere.	De	brasserie	kreeg	trouwens	de	'Smiley'	van	het	Federaal	Agentschap	
voor	Voedselveiligheid:	een	teken	van	vertrouwen	voor	de	consument.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



152 | 

 New partner added
3/25/2014 12:12:27: goodtoknow_text 
changed
3/27/2014 9:23:48: photo_4 changed
3/27/2014 9:24:1: photo_1 changed
3/27/2014 9:24:10: photo_2 changed
3/27/2014 9:24:16: photo_3 changed
3/28/2014 10:20:35: photo_1 changed
3/28/2014 10:20:41: photo_3 changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: geen

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.



| 153

 New partner added
3/25/2014 12:12:9: introduction changed
3/25/2014 12:12:33: voucher_value 
changed

 brAsserie poelAert

Vierarmenstraat	2	 
 1000  Brussel 
 België 
 T +32 (0)2 511 15 60 
	brasserie.poelaert@skynet.be 
 www.brasserie-poelaert.eu

 In het hartje van Brussel, tegenover het Justitiepaleis aan het Poelaertplein vind je 
Brasserie Poelaert. Hier eet je in een eigentijds en donker maar elegant interieur. 
Bij mooi weer is het gezellig mensen kijken op het terras aan de straatkant waar 
de hoofdstad bruist van levendigheid.

Op de kaart staan klassieke brasseriegerechten als vol-au-vent en kalfskop maar 
ook voor de moderne keuken met een zuiderse toets ben je hier aan het juiste 
adres. Denk daarbij aan authentieke Italiaanse ossobuco of zuiderse dorade. De 
uitgebreide drankenkaart en de vriendelijke bediening maken het plaatje compleet.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu van de chef (hoofdgerecht met voor- OF na-
gerecht) voor twee personen, exclusief dranken.
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 New partner added
3/25/2014 12:24:3: goodtoknow_text 
changed
3/28/2014 10:28:15: photo_1 changed
3/28/2014 10:28:23: photo_4 changed
3/28/2014 10:28:35: photo_3 changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: geen.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 New partner added
3/25/2014 12:23:38: introduction changed
3/25/2014 12:25:48: introduction changed
3/25/2014 12:26:16: voucher_value 
changed
3/28/2014 11:29:55: voucher_value 
changed

 cAfé leffe

	Grote	Zavel		46	 
 1000  Brussel 
 België 
 T +32 (0)2 513 47 94  

 Brussel heeft heel wat te bieden. Naast Manneken Pis, het Atomium en de Been-
houwers straat vind je hier tal van leuke buurten. De Zavel is zo een gekende en 
gezellige buurt in Brussel, maar toch is het hier niet altijd evident om een betaalbaar 
en goed restaurantje te vinden. Café Leffe is er echter een van. In de zomer is het hier 
zalig zitten op het terras maar ook binnen baad je in de authentieke Brusselse sfeer.

Vaste	klanten	komen	hier	steevast	voor	hun	potje	moules frites maar op de kaart 
staan	verder	nog	heel	wat	eerlijke	brasseriegerechten.	Een	uitgelezen	adresje	voor	
wie een bezoekje brengt aan de hoofdstad.

 de bongo geeft recHt op

een verrassings-tweegangenmenu van de chef (hoofdgerecht met voor- OF na-
gerecht) voor twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:31:22: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/10/2014 10:26:47: goodtoknow_
text changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: zaterdag- en zondagmiddag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.

  foto’s: © Lennert Deprettere
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 24/02/2014 14:31:22: Copied theme & 
themepartners from another theme3/4/2014 
9:39:13: introduction changed

 brAsserie leopold

 Luxemburgstraat  35  
 1050  Brussel 
 België 
 T +32 (0)2 511 18 28  
 www.hotel-leopold.be

	Het	prestigieuze	Hotel	Leopold,	in	het	hartje	van	de	Europese	wijk	in	Brussel,	is	het	
decor voor een combinatie van gezelligheid en een keuken die Belgische streek-
gerechten met internationale invloeden verzoent. Al jaren is Brasserie Leopold een 
synoniem	voor	kwaliteit	en	degelijkheid.	Hier	zit	je	goed	voor	een	portie	gezellig-
heid, ver weg van het tumult en de drukte van de wijk.

De	ruime	brasserie	is	modern	en	trendy	ingericht.	Achteraan	tref	je	een	mooi	
Italiaans winterterras aan. Op deze patio komen de verschillende gerechten uit 
de	pastabar	helemaal	tot	hun	recht.	Verder	vind	je	op	de	kaart	typisch	Belgische	
bereidingen en diverse grillgerechten, maar ook vegetariërs worden niet vergeten. 
Fijnproevers zijn hier aan het juiste adres, want alle schotels worden hier met de 
fijnste ingrediënten bereid. Daar ben je zelf getuige van, je ziet immers hoe de 
chef in de open keuken te werk gaat.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:31:19: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/18/2014 9:34:33: photo_1 changed
3/18/2014 9:34:38: photo_2 changed
3/18/2014 9:34:43: photo_4 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:31:19: Copied theme & 
themepartners from another theme Atrium restAurAnt

	Wolvengracht		47	 
 1000  Brussel 
 België 
 T +32 (0)2 219 28 28 
 info.brussels@radissonblu.com 
	www.radissonblu.com/royalhotel-brussels/dining

 Atrium is het restaurant van klassehotel Radisson Blu Hotel in Brussel. Naast een 
ideale	locatie	in	het	kloppende	hart	van	Brussel	(tussen	het	Centraal	Station	en	
de Nieuwstraat), trakteert dit restaurant zijn gasten ook op een indrukwekkend 
interieur: meters boven het restaurant zie je een grote lichtkoepel en een stuk van 
de twaalfde-eeuwse stadsmuur. De weelderige, exotische planten zorgen voor een 
unieke ontspannen sfeer in dit bijzondere decor waar nationale en internationale 
gasten een rijkelijk gevulde menukaart voorgeschoteld krijgen. Op de kaart prijken 
Belgische gerechten naast internationale kleppers, en natuurlijk ook wijnen om 
deze te begeleiden.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:19: Copied theme & 
themepartners from another theme3/3/2014 
15:38:28: photo_2 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:19: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/20/2014 10:33:4: voucher_value 
changed
3/20/2014 10:33:24: voucher_value 
changed

 le pArVis

 Xavier De Buestraat  71  
 1180  Ukkel 
 België 
 T +32 (0)2 344 46 04 
	leparvis@skynet.be 
 www.leparvis.be

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

 de bongo geeft recHt op

 een keuze-tweegangenmenu (hoofdgerecht en voorgerecht van de kaart) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:33:19: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: zaterdagmiddag en zondagavond.

Telefonisch reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:33:19: Copied theme & 
themepartners from another theme bAbeKo

	Sint-Katelijneplein		26	 
 1000  Brussel 
 België 
 T +32 (0)2 218 62 83 
 babeko.info@gmail.com 
 www.babeko-sainte-catherine.be

 Babeko vind je in een huis dat in de zestiende eeuw net buiten de eerste omwalling 
van	Brussel	lag.	Vandaag	dineer	je	hier	in	het	centrum	van	de	stad	in	het	oude	huis	
waar je nog steeds de originele eikenhouten balken ziet. De uitbaters creëerden 
een moderne en hartelijke sfeer in het restaurant, zonder het zestiende-eeuwse 
karakter weg te nemen. 

Bij Babeko staat Lule Hasaj, de vrouw des huizes aan het fornuis. Haar huisbereide 
specialiteiten gaan steeds uit van de meest verse producten, de perfecte bereidings-
wijze	en	een	prijs-kwaliteitverhouding	die	iedereen	bekoort.	Ervaring	en	authentieke	
charme gaan hier hand in hand met creativiteit en moderne toetsen. Bezoek ook de 
wijnkelder en ontdek de schatten die hier schuilen. Niet alleen voor de smaak, maar 
ook voor de reuk en de blik. Hier onder een gewelf uit een vorige eeuw staat de 
tijd even stil. Handig: tegenover het restaurant is een grote, ondergrondse parking.

 de bongo geeft recHt op

 een een tweegangen-keuzemenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:34:22: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: zondag en maandag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:34:22: Copied theme & 
themepartners from another theme3/4/2014 
12:44:9: introduction changed

 le bAilly

	Rue	de	Nimy		8	 
 7000  Bergen 
 België 
 T +32 (0)65 35 29 79 
	lebailly@hotmail.be		

	Een	vrij	nieuw	maar	onvermijdelijk	adres	in	Bergen	is	Le	Bailly,	een	restaurant	op	
een	paar	passen	van	de	Grote	Markt.	Het	huist	in	een	mooi	historisch	gebouw	met	
een geklasseerde gevel in Régence-stijl. Binnen kom je in een hedendaags interieur 
dat	met	zijn	koele,	zachte	kleuren	rust	en	sereniteit	uitstraalt.	Le	Bailly	noemt	zich	
dan ook een restaurant zonder pretentie, waar je helemaal ontspannen en in een 
hartelijke sfeer geniet van het lekkere eten.

Op	de	kaart	van	Le	Bailly	staan	verschillende	bereidingen	van	steak	tartaar,	salades,	
tagliata's (vlees bereid op de plancha) en ongelooflijk lekkere hamburgers, bereid 
met kwaliteitsingrediënten. Naast klassiekers vind je er ook hamburgers met een 
moderne twist en met smaken die afkomstig zijn van over de hele wereld. Zo kun 
je	kiezen	voor	een	hamburger	met	Griekse	feta	of	met	Indische	kip	Tandoori	tot	
een hamburger met foie gras. Laat je verrassen!

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:19: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandagavond, dinsdag en woensdag (met uitzondering van feestdagen 
en speciale gelegenheden).
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:19: Copied theme & 
themepartners from another theme lA fermette des pins

 Rue du Lustre  39  
 7133  Buvrinnes (Binche) 
 België 
 T +32 (0)64 34 17 18 
 info@lafermettedespins.be 
 www.lafermettedespins.be

 La Fermette des Pins vind je in Buvrinnes, een Henegouws dorpje vlak bij het stadje 
Binche. Binnen in dit restaurant, dat onderdak vond in een vroegere boerderij, zijn 
nog vele oorspronkelijke elementen bewaard gebleven: de imposante houten 
balkenstructuur	en	ook	de	haard	zien	er	nog	heel	authentiek	uit.	Voor	de	inrichting	
zelf werd vanzelfsprekend voor een klassieke stijl gekozen die perfect aansluit bij de 
rustieke elementen van het pand. In de keuken worden klassieke gerechten bereid 
waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de afwerking. Je geniet hier overigens 
ook van het uitzicht op het prachtige Henegouwse landschap, want La Fermette 
wordt omringd door uitgestrekte weilanden. Bij mooi weer is het aangenaam 
tafelen op het terras.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



168 | 

 24/02/2014 14:30:09: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: zondag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:09: Copied theme & 
themepartners from another theme3/4/2014 
14:8:33: introduction changed

 lA quille

 Rue de Marcinelle  33  
 6000  Charleroi 
 België 
 T +32 (0)71 31 41 48 
 laquillepadri@hotmail.com 
 www.laquillepadri.be

	In	het	hart	van	Charleroi	vind	je	Bistro	La	Quille	en	restaurant	Padrî.	Een	'quille'	heeft	
in het Frans verschillende betekenissen. In dit specifieke geval gaat het echter om 
de kegel die je bij het bowlen omver moet gooien. Aan de muren van dit rustiek 
ingerichte restaurant kun je immers 's werelds eerste bowlingballen bewonderen. 

Irène en Philippe ontvangen je in een hartelijke en warme sfeer. Ze bieden je 
heerlijke,	regionale	schotels,	stoofgerechten	en	biergerechten.	Er	zijn	wekelijkse	
suggesties, afhankelijk van het marktaanbod en van de inspiratie van het moment. 
Hier kun je talrijke Belgische bieren proeven, sommige in flesjes van 75 centiliter, 
andere van de tap.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



170 | 

 24/02/2014 14:30:20: Copied theme & 
themepartners from another theme3/4/2014 
14:26:48: goodtoknow_text changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: maandag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Telefonisch reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:20: Copied theme & 
themepartners from another theme3/4/2014 
14:23:49: introduction changed

 tHe duKe's

 Rue de Tournai  12  
 7700  Moeskroen 
 België 
 T +32 (0)56 84 56 00  

	Van	zodra	je	The	Duke's	in	Moeskroen	binnenwandelt,	word	je	begroet	zoals	dat	
in het Parijs van de jaren vijftig hoorde: vriendelijk, elegant en met aandacht voor 
de	kleinste	details.	En	toch	plaatst	de	trendy	inrichting	van	deze	gezellige	bras-
serie ze moeiteloos in het rijtje van moderne bars. De combinatie van klassiek en 
modern in het interieur straalt ook van de kaart. De traditionele Franse keuken 
wordt er opgefleurd met verrassende cocktails en een uitgebalanceerde selectie 
van rode en witte wijnen. Reserveren is wenselijk, zeker wanneer het restaurant 
op de drukke dagen ook liefhebbers uit Lille en Kortrijk lokt.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:29: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: dinsdag en woendag.
Opgelet: op zaterdagavond en zondag is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:29: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/27/2014 10:58:20: introduction 
changed

 le nuits-sAint-georges

 Route de Florennes  152  
	6280		Gerpinnes 
 België 
 T +32 (0)71 50 53 01 
 nsggerpinnes@gmail.com 
 www.le-nuits-saint-georges.be

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

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:32:32: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: van dinsdag tot en met donderdag, met uitzondering van feestdagen 
en schoolvakanties.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:32:32: Copied theme & 
themepartners from another theme mon mAnège à toi 

 Rue de la Passerelle  3  
 5550  Mouzaive 
 België 
 T +32 (0)61 50 21 49  
 www.monmanegeatoi.com

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

 de bongo geeft recHt op

 een driegangen-verrassingsmenu voor twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:21: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: gesloten in januari, de tweede midweek van maart en de eerste midweek 
van december.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:21: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/27/2014 15:40:11: introduction 
changed
3/10/2014 15:24:5: introduction changed

 Hôtel moulin de boiron

 Moulin de Boiron  128  
	5575		Gedinne 
 België 
 T +32 (0)61 58 99 59 
 info@moulindeboiron.com 
 www.moulindeboiron.com

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

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:34:09: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandag t.e.m. vrijdagmiddag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:34:10: Copied theme & 
themepartners from another theme3/4/2014 
15:17:58: introduction changed

 lA p'tite Auberge

	Rue	sur	les	Sarts		79		A 
	5352		Ohey 
 België 
 T +32 (0)85 61 61 15 
 info@domainesurlessarts.com 
 www.domainesurlessarts.com

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

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.



180 | 

 24/02/2014 14:33:34: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: zondag.
Opgelet:	deze	Bongo	is	niet	geldig	op	Valentijn,	Moederdag,	kerstdag	of	Nieuwjaar.	Deze	
Bongo is niet cumuleerbaar met andere kortingen. Op zaterdagavond is het aantal be-
schikbare tafels beperkt. 

Telefonisch reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:33:34: Copied theme & 
themepartners from another theme friends

	Rue	Saint-Loup		2	 
 5000  Namen 
 België 
 T +32 (0)81 22 65 97 
 info@friendsworld.be 
 www.friendsworld.be

 In het gezellige hart van het oude Namen ligt bar, lounge en restaurant Friends. 
Zoals de naam al aangeeft, is Friends een gezellige plek waar mensen elkaar op 
een ongedwongen manier kunnen ontmoeten. De uitgelezen locatie dus voor wie 
een gezellige avond met zijn partner of vrienden wil doorbrengen.

De lounge-inrichting straalt gezelligheid, sfeer en elegantie uit. Je zit op luxueuze 
rode fauteuils terwijl boven je luchters aan de plafonds schitteren die met goud 
omlijst zijn. Neem plaats en ontspan, terwijl je van de heerlijke wijnen of cocktails 
geniet. Op zomerse dagen kun je op het terras zitten. Bij Friends valt er ook te 
smullen. Je kunt er terecht voor een smakelijke wereld keuken. De kaart biedt tal 
van wereldse gerechten die een lust zijn voor de smaak papillen.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassingsmenu 'Friends' (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor twee 
personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:32:31: Copied theme & 
themepartners from another theme3/6/2014 
10:49:47: goodtoknow_text changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandag, dinsdag, woensdag en op zaterdagmiddag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Telefonisch reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:32:31: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/18/2014 16:9:57: voucher_value 
changed

 lA tAble du trAiteur

	Rue	Griange		16A	 
 4500  Hoei 
 België 
 T +32 (0)85 21 38 08 
 latabledutraiteur@gmail.com 
 www.latabledutraiteur.be

 In een autovrije straat in het centrum van het prachtige stadje Hoei in de provincie 
Luik, gaat La Table du Traiteur schuil. Dit is een adres waar ze regionale producten 
nog naar waarde weten te schatten en op die manier op het eerste gezicht klas-
sieke gerechten een innovatieve toets meegeven. In het stijlvolle interieur of op 
het terras vooraan of achteraan neem je plaats voor een comfortabele culinaire 
reis. Hier wordt met passie gekookt: dat proef je bij elke hap. De kok weet als 
geen ander smaken te combineren. Daarbij heb je een aantal gerechten waar 
de bekende Luikse perensiroop een belangrijke plaats inneemt. Alles wat je op 
je bord vindt, wordt in huis gemaakt. Daarvoor zijn enkel de beste ingrediënten 
met veel zorg uitgekozen.

 de bongo geeft recHt op

 hapjes, voorgerecht en hoofdgerecht van het dagmenu of keuze van de kaart ter 
waarde van de bon (minimum voor- en hoofdgerecht).
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 24/02/2014 14:30:33: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/25/2014 15:33:2: photo_1 changed
2/25/2014 15:33:14: photo_4 changed
2/25/2014 15:33:19: photo_1 changed
2/25/2014 15:33:24: photo_2 changed
2/25/2014 15:33:31: photo_3 changed
2/27/2014 16:7:22: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandag, donderdag en zaterdagmiddag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:33: Copied theme & 
themepartners from another theme restAurAnt sur cour - 1660

	Griange		14	 
 4500  Hoei 
 België 
 T +32 (0)85 31 16 30  
 www.restaurantsurcour.be

	Het	Waalse	stadje	Hoei,	in	de	provincie	Luik,	staat	bij	wielerliefhebbers	bekend	
om de Muur van Hoei. Culinaire liefhebbers kennen Hoei dan weer van Restaurant 
sur cour - 1660, een restaurant dat een stevige reputatie opbouwde in de streek 
en ver daarbuiten. Restaurant sur cour - 1660 is ondergebracht in een oud, maar 
perfect onderhouden gebouw met hoge plafonds. Het interieur doet erg gezellig 
aan door het gebruik van voornamelijk warme kleuren. De borden die de keuken 
verlaten, zijn mooi gedresseerd, maar ook goedgevuld. De chef probeert ook 
steeds te verrassen, zonder daarbij het evenwicht tussen de smaken uit het oog 
te verliezen. Op de wijnkaart vind je vast en zeker een ideale compagnon voor de 
culinaire lekkernijen op je bord.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 New partner added
3/11/2014 14:44:48: goodtoknow_text 
changed
3/11/2014 14:56:9: photo_4 changed
3/11/2014 14:56:33: photo_1 changed
3/11/2014 14:56:55: photo_2 changed
3/11/2014 14:57:1: photo_3 changed
3/17/2014 14:33:44: goodtoknow_text 
changed

 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: van zondag tot woensdagavond. Openingstijden kunnen variëren, kijk 
op www. forestbar.be voor meer info.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
Opgelet: Forest'Bar is gelegen in Park Forestia. Het park is geopend tot 18 uur en het is 
daarom aangeraden om na 18 uur te komen. Anders dien je inkom te betalen voor toegang 
tot het park (kijk voor exacte openingstijden op www.forestbar.be)
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 New partner added
3/11/2014 14:42:11: introduction changed
3/11/2014 14:42:54: introduction changed
3/11/2014 14:45:37: voucher_value 
changed
3/11/2014 15:9:14: introduction changed
3/11/2014 16:12:50: introduction changed

forest'bAr

 Rue Fond Marie  563  
 4910  Theux - La Reid 
 België 
 T +32 (0)87 54 10 75  
 info@forestia.be 
 www.forestia.be

	In	de	gemeente	Theux,	vlak	bij	Spa,	ligt	het	natuurpark	Forestia.	Dit	park	bestaat	
uit een veertig hectare groot Dierenpark en een spannend Avonturenpark. Op een 
leuke en avontuurlijke manier leer je de bossen van hier bij ons kennen, met haar 
bekende en minder bekende inwoners, groot en klein.

Forest'Bar is de naam van de recent vernieuwde brasserie van het park. Het restau-
rant ligt midden in de bossen, gezellig tussen de groene natuur. Op de kaart vind 
je	klassiekers	met	wereldse	toetsen.	Vanaf	het	overdekte	terras	kun	je	een	oogje	
houden op de kinderen die hier de hele dag kunnen spelen.

 de bongo geeft recHt op

	een	hapje,	een	hoofdgerecht	van	de	kaart	(Luikse	balletjes,	pasta's	&	hamburgers)	
en een ijscoupe met twee smaken voor twee personen, exclusief dranken. 
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 24/02/2014 14:32:29: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandag en dinsdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:32:29: Copied theme & 
themepartners from another theme lA VillA boncelles

 Route du Condroz  94  
 4100  Boncelles 
 België 
 T +32 (0)4 336 74 65 
 info@lavillaboncelles.be 
 www.lavillaboncelles.be

	La	Villa	Boncelles	is	een	gastronomische	drievuldigheid	in	een	statige	villa	in	
Boncelles. Je kunt er terecht voor een lekker etentje op restaurant, in de brasserie 
of voor een gezellig glaasje wijn in een loungebar.

Het gastronomische restaurant is aangekleed in moderne stijl, een mooie mix 
tussen hedendaags en klassiek. De toog en plafond verlichting brengen een extra 
trendy	tintje	aan	het	geheel.	Alleen	de	beste	producten	worden	in	de	keuken	
toegelaten. Met een goede wijn smaakt je eten natuurlijk nog beter. Mevrouw 
Lenaers,	zaakvoerster	van	La	Villa	Boncelles,	selecteert	steevast	de	lekkerste	Zuid-
Afrikaanse, Chileense of nieuwe wereldwijn.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:27: Copied theme 
& themepartners from another 
theme3/11/2014 16:9:26: goodtoknow_text 
changed
3/11/2014 16:14:32: photo_1 changed
3/11/2014 16:14:41: photo_3 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: zaterdagmiddag en zondag gedurende de hele dag.
Opgelet: op vrijdag- en zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:27: Copied theme & 
themepartners from another theme notger

 Rue Tête de Bœuf  2  
 4000  Luik 
 België 
 T +32 (0)4 222 23 20 
 info@notger.be 
 www.notger.be

 Achter de imposante façade van een achttiende-eeuws pand in Luik, gaat sinds de 
zomer van 2011 een echt culinair paradijs schuil. Binnen in het historische gebouw 
wacht je het strakke, moderne decor van Notger, een plek waar de aroma's van de 
gerechten volledig tot hun recht komen. In het hippe interieur zijn verschillende 
knipogen te vinden in de vorm van klassieke elementen en ook in de vorm van 
een heerlijke, klassieke Frans-Belgische keuken. 

Voor	wie	een	mooie	zomeravond	zolang	mogelijk	buiten	spendeert,	is	er	ook	
een binnentuin met terras. Ten slotte biedt Notger meer dan eten alleen: je kunt 
hier ook terecht in de loungebar en nu en dan kan er hier zelfs gedanst worden.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:34:24: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/25/2014 15:27:4: photo_1 changed
2/25/2014 15:27:10: photo_2 changed
2/25/2014 15:27:22: photo_3 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:34:24: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/26/2014 11:29:28: voucher_value 
changed

 bruit qui court

	Boulevard	de	la	Sauvenière		142	 
 4000  Luik 
 België 
 T +32 (0)4 232 18 18 
 info@bruitquicourt.be 
 www.bruitquicourt.be

 Aan één van de grote Luikse boulevards staat een prachtig herenhuis waarin ooit 
een bank gevestigd was. Het huis heeft alle mogelijke grandeur van de vorige 
eeuw	bewaard,	van	mozaïekvloeren	tot	muurversieringen.	Vandaag	de	dag	buit	
Philippe Baelus er restaurant Le Bruit Qui Court uit, samen met zijn zus Nathalie 
die al 18 jaar achter de potten en pannen staat.

De hoge plafonds en stijlvolle mezzanine creëren verschillende hoekjes en ruimtes. 
Boven de mezzanine laat een koepel in melk- en rood glas op acht meter hoogte 
veel daglicht binnen. Achteraan heb je een paar donkerdere hoekjes. In de kelder 
kun je de voormalige kluisdeur van de koffertjeskamer nog zien. Ook alle oude 
kluisjes werden bewaard. In dit stijlvolle kader proef je van klassieke, maar ook 
eigentijdse gerechten. Met diversiteit als uitgangspunt, strijden topingrediënten 
als scampi, zalm en foie gras om de aandacht van de klanten. Daarbij krijgen ze 
het gezelschap van een wijnkelder met flessen uit alle hoeken van de wereld.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (voorgerecht en hoofdgerecht) voor twee 
personen, exclusief dranken.



194 | 

 24/02/2014 14:30:22: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:22: Copied theme & 
themepartners from another theme Hôtel-restAurAnt VictoriA

 Rue des Récollectines  4  
	6940		Durbuy 
 België 
 T +32 (0)86 21 28 68 
 info@hotel-victoria.be 
 www.hotel-victoria.be

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

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:32:36: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdag is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:32:36: Copied theme & 
themepartners from another theme Hotel 2g

 Place du Marché  7  
	6870		Saint-Hubert 
 België 
 T +32 (0)61 61 10 93 
	info@hotel2G.net 
	www.hotel2G.net

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

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:27: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdag: dinsdag.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:27: Copied theme & 
themepartners from another theme lA ferme HouArd

 Rue Hodister  1  
 6941  Bomal-sur-Ourthe 
 België 
 T +32 (0)86 21 22 08 
 info@ferme-houard.be 
 www.ferme-houard.be

	La	Ferme	Houard	ligt	in	Bomal-sur-Ourthe,	een	deelgemeente	van	Durbuy.	Het	is	
een waar paradijs voor liefhebbers van het landelijke leven: veel ruimte, veel groen, 
de	gezonde	lucht	die	de	Ardennen	zo	typeert	en	een	boerderij	met	heel	wat	dieren.	
De kasteelhoeve is een prachtig onderhouden complex met chambres d'hôtes, 
een boerderij, een beenhouwerij en een restaurant waar je kunt genieten van een 
natuurlijke, geraffineerde keuken. De chefs maken de lekkerste bereidingen met 
vlees dat rechtstreeks van de hoeve komt, vaak gecombineerd met een waaier aan 
lekkere streekproducten. Hier proef je echte, pure smaken in een betoverend decor. 
Het interieur van het restaurant is een subtiele mix van hedendaags en authentiek.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:28: Copied theme & 
themepartners from another theme3/3/2014 
16:12:54: photo_2 changed
3/3/2014 16:13:4: photo_3 changed
3/3/2014 16:13:10: photo_4 changed

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: maandag en dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen).
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:28: Copied theme & 
themepartners from another theme le fournil

	Place	de	l'Esro		58	 
 6890  Redu 
 België 
 T +32 (0)61 65 56 32  
 info@le-fournil.be 
 www.le-fournil.be

 Le Fournil is een pittoresk hotel en restaurant in het boekendorp Redu. Het gebouw 
en	de	bijgebouwen,	opgetrokken	met	natuursteen	in	typische	Ardennen-stijl,	
dateren uit de achttiende en negentiende eeuw en hebben vroeger nog dienst-
gedaan als boerderij en posthalte. Binnen wordt het authentieke karakter van 
de boerderij helemaal gerespecteerd, met een huiselijke gezelligheid als prettig 
gevolg. In Le Fournil, het brasseriegedeelte waar je met je Bongo gaat dineren, 
staat nog een oude broodoven - die overigens nog werkt - en ook dienst doet als 
haardvuur in de winter. 

Op	de	kaart	vind	je	zowel	de	typische	brasseriegerechten	als	streekgerechten	
met bijvoorbeeld everzwijn. Le Fournil is officieel ambassadeur van Orval en dat 
weerspiegelt zich op een uitgebreide bierkaart.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:23: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:23: Copied theme 
& themepartners from another 
theme2/28/2014 11:7:22: introduction 
changed

 les gAmines

 Rue des Ardennes  18  
	6870		Poix	Saint-Hubert 
 België 
 T +32 (0)61 61 13 29 
 info@levaldepoix.com 
 www.lesgamines.be

 In het groene hart van de Ardennen, tussen adembenemende bossen en heuvels, 
liggen	hotel	Le	Val	de	Poix	en	zijn	restaurant	Les	Gamines	verscholen.	Het	restaurant	
straalt een stijlvolle, nostalgische sfeer uit, met een interieur dat je zo meeneemt 
naar het jaar 1900. Je proeft er van traditionele gerechten uit grootmoeders keuken 
die worden klaargemaakt met kwaliteitsproducten uit de streek. Lokale boeren 
brengen echte Luxemburgse streekproducten aan en ambachtsslagers zorgen 
voor gezond vlees dat deskundig en smaakvol geroosterd wordt. Deze bereidingen 
komen het best tot hun recht met een lekker streekbiertje erbij. Het gastvrije 
personeel zorgt ervoor dat dit op de traditionele manier wordt geserveerd.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:12: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:12: Copied theme & 
themepartners from another theme Hôtel-restAurAnt dimmer

	Grenzwee		4	 
	9392		Wallendorf-Pont 
 Luxemburg 
 T +352 83 62 20 
 hdimmer@pt.lu 
 www.hoteldimmer.lu

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

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 24/02/2014 14:30:30: Copied theme & 
themepartners from another theme

 .
 goed om te weten
Sluitingsdagen: geen.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 24/02/2014 14:30:30: Copied theme & 
themepartners from another theme mercure grAnd Hotel AlfA luxembourg

	Place	de	la	Gare		16	 
 1616  Luxemburg 
 Luxemburg 
 T +352 49 00 11 30 00 
 alfabra@pt.lu 
 www.mercure.com - www.alfabrasserie.lu

 Luxemburg-stad is een oude vestingstad gebouwd bovenop een steile rots. De 
naam Luxemburg betekent kleine burcht en de stad bezit heel wat oude restanten 
die je meteen naar de middeleeuwen katapulteren. Oude stadswallen, bruggen, het 
heuvelachtige karakter en historische gebouwen maken er een beziens waardige 
stad van. Te midden van al deze pracht en praal ligt het viersterrenhotel Mercure 
Grand	Hotel	Alfa	Luxemburg,	in	een	imposant	gebouw	tegenover	het	station	van	
Luxemburg-stad.	Een	bijzonder	plekje	in	het	hotel	is	Brasserie	Alfa,	een	brasserie	
volledig ingericht in de stijl van de Parijse brasseries van de jaren dertig. Het ge-
zellige	art-decodecor	met	zijn	typische	verlichting	geeft	een	warm	gevoel.	Hier	
geniet je van uitstekende gerechten op basis van verse producten en met een 
streepje couleur locale.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.
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 goed om te weten
 Sluitingsdagen: geen. Het restaurant is enkel 's avonds geopend vanaf 19 uur.

Reserveren is verplicht, met vermelding van je Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 cAsino 2ooo - le mAnège

 Rue Théodore Flammang   
 5618  Mondorf-les-Bains 
 Luxemburg 
 T +352 (0)23 61 11 
 restaurants@casino2000.lu 
 www.casino2000.lu

 Le Manège vormt onderdeel van het hotel CASINO	2OOO in Mondorf-les-bains. Het 
ligt op slechts een kilometer van de Franse grens, en is goed bereikbaar via de 
snelweg A13. Het is een gezellig restaurant met een originele formule. Je zal hier 
verwonderd zijn over het enorme aanbod. Hier werkt men met buffetten à volonté 
met een ruime keuze aan voorgerechten, hoofdgerechten, een dessertbuffet en 
zelfs	de	wijn	is	inbegrepen.	Elk	gerecht	is	met	zorg	uitgekozen	en	gepresenteerd.	
Erg	leuk	voor	een	avondje	uit	onder	vrienden	of	familie.	Je	kunt	ook	gratis	parkeren	
aan het restaurant.

 de bongo geeft recHt op

 keuze van het buffet en wijnen à volonté voor twee personen, inclusief twee glaasjes 
crémant.
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 .
 goed om te weten
 Sluitingsdagen: geen.
Opgelet: op zaterdagavond is het aantal beschikbare tafels beperkt. 

Reserveren is verplicht, met vermelding van Bongo Brasserie.
Noodzakelijk: activeer eerst je bon via www.mybongo.be.
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 noVotel lille centre grAnd plAce

 Rue de l'hôpital Militaire  116  
 59000  Lille 
 Frankrijk 
 T +33 (0)3 28 38 53 53 
 H0918@accor.com 
 www.novotel.com

	Lille	werd	gesticht	in	de	elfde	eeuw	door	Boudewijn	V,	graaf	van	Vlaanderen.	De	
Franse stad is officieel al sinds de twaalfde eeuw Franssprekend, maar de Lillois 
zijn	er	echter	nog	steeds	erg	trots	op	Vlaming	te	zijn.	In	het	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	de	gezelligheid	van	
het centrum zelf te ondervinden, vlak bij het Palais des Beaux Arts. In het Novotel 
café kun je proeven van lokale specialiteiten en eenvoudige, lekkere en gezonde 
uitgebalanceerde gerechten. In de zomer is het heerlijk vertoeven op het terras 
met zicht op het stadscentrum.

 de bongo geeft recHt op

 een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met voor- OF nagerecht) voor 
twee personen, exclusief dranken.







Deze Bongo geeft twee personen recht op een verrassings-tweegangenmenu (hoofdgerecht met 
voor- OF nagerecht), exclusief dranken, in één van de volgende brasseries. De geldigheidsdatum 
vind je terug op de cadeaubon.

N	Beaufort in De Haan
N	Bistro Galaxy in Middelkerke
N	Charles Lindbergh in Oostende
N	Chez Freddy in Oostende
N	Cappuccino in Oostende
N	Bistro Chopin in Oostende
N	De Kotee Jardin in Blankenberge
N	De Rotonde Brasserie-Tearoom  
 in Wenduine
N	Bistrant Spanje in Koekelare
N	De Reygaerd in Avekapelle
N	De Beiaard in Torhout
N	‘t Vagevuur in Brugge
N	Foodsquare in Brugge
N	Lichtschip Mayflower in Brugge
N	Grill De Vette Os in Veurne
N	Pacific Eiland in Ieper
N	Eethuis Transvaal in Ruddervoorde
N	Brasserie ‘t Stropke in Gent
N	Caffè Caffee in Gent
N	Café de Paris in Gent
N	Brasserie Pittoresk in Gent
N	Brasserie De Jacob in Gent
N	Restaurant Lucifer in Merelbeke
N	Casa Buscemi in Ninove
N	Kasteel Walburg in Sint-Niklaas
N	Scaldiana in Rupelmonde
N	Het Verschil in Aalst
N	Het Duvels Genot in Antwerpen
N	Plaasjkaffee in Antwerpen
N	Café Exter in Deurne
N	Tot Straks in Merksem
N	Brasserie Feestzaal Kwadraat  
 in Ekeren
N	Grand Café Ça Va in Wilrijk
N	De Degustatie in Oostmalle
N	Largo Dox in Turnhout
N	Salpho Food & Drinks in Malle

N	De Kadee in Sint-Antonius-Zoersel
N	Brasserie De Schandpaal in Brecht
N	‘t Kempens Kiekekot in Viersel
N	De Repertoire in Herentals
N	Zuid-West in Lier
N	3 Ri4en in Rumst
N	Sacchetti’s in Klein-Willebroek
N	Brasserie Intermezzo in Mechelen
N	‘t Oud Conservatorium  
 in Mechelen
N	Brasserie Basic in Genk
N	Bazilik in Tongeren
N	Belle-Vie in Sint-Truiden
N	De Hof in Houthalen
N	Pollismolen in Bree
N	Ons Gedacht in Rosmeer
N	Bernini in As
N	Taverne - Brasserie Chopin in As
N	Ter Scoete in Tessenderlo
N	‘T Geval Apart in Ternat
N	‘t Kasteeltje in Opwijk
N	In Den Zoeten Inval in Diest
N	Intermezzo Tremelo in Tremelo
N	In de Molen in Lembeek
N	Baron’s Brasserie in Neerijse
N	Foodsquare in Leuven
N	De Retenue in Heverlee
N	‘t Kasteel in Keerbergen
N	bistro KaffeeFM in Machelen
N	Comme à la Maison in Waterloo
N	Memmi Si in Waterloo
N	La Table de Georges - Le Renard  
 in Glabais
N	Les Petits Bouchons in Ukkel
N	Kombijma in Brussel
N	La Rose Blanche in Brussel
N	Le Roy d’Espagne in Brussel
N	Brasserie Poelaert in Brussel

N	Café Leffe in Brussel
N	Brasserie Leopold in Brussel
N	Atrium Restaurant in Brussel
N	Le Parvis in Ukkel
N	Babeko in Brussel
N	Le Bailly in Bergen
N	La Fermette des Pins  
 in Buvrinnes
N	La Quille in Charleroi
N	The Duke’s in Moeskroen
N	Le Nuits-Saint-Georges  
 in Gerpinnes
N	Mon Manège à toi in Mouzaive
N	Hôtel Moulin de Boiron in Gedinne
N	La P’tite Auberge in Ohey
N	Friends in Namen
N	La Table du Traiteur in Hoei
N	Restaurant Sur Cour - 1660  
 in Hoei
N	Forest’Bar in Theux - La Reid
N	La Villa Boncelles in Boncelles 
N	Notger in Luik
N	Bruit Qui Court in Luik
N	Hôtel-Restaurant Victoria  
 in Durbuy
N	Hotel 2G in Saint-Hubert
N	La Ferme Houard  
 in Bomal-sur-Ourthe
N	Le Fournil in Redu 
N	Les Gamines in Poix-Saint-Hubert
N	Hôtel-Restaurant Dimmer  
 in Wallendorf-Pont (LU)
N	Mercure Grand Hotel Alfa  
 Luxembourg in Luxemburg (LU)
N	CASINO 2OOO - Le Manège  
 in Mondorf-les-Bains (LU)
N	Novotel Lille Centre Grand Place  
 in Lille (FR)
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