Hotel Brasserie Belle Vie

Aspendos

Stationsstraat 12, Sint-Truiden
www.belle-vie.be

Naamsevest 4, 3800 Sint-Truiden

wo 9 dec ‘09

Beleef een culinaire avond in hartje Haspengouw
In De Zwaan

Klein Gelmenstraat 1, Gelmen

Stayen

Het concept

Tiensesteenweg 168, Sint-Truiden
www.stayen.com

Maak op woensdag 9 december 2009, vanaf 19 uur, kennis met het culinaire Sint-Truiden. Voor slechts 29
euro per persoon geniet je van een voorgerecht in een eerste restaurant en vervolg jij je culinaire avond
met een hoofdgerecht in een tweede eetgelegenheid. Als kers op de taart geniet je van het nagerecht in een
derde etablissement. Het kiezen laat je aan de organisatie over. Het unieke systeem bepaalt na inschrijving
en betaling waar jij je voeten onder tafel zal schuiven. De ultieme verrassing!

Het sociale

Ga eens een avondje uit met je vrienden of familie aan een democratische prijs. Je leert ook andere mensen
kennen. Tijdens het voorgerecht heb je misschien andere tafelburen dan tijdens het hoofdgerecht. De
deelnemende zaken ontvangen je op 9 december in hun eigen stijl en maken allemaal een gerecht van
hoogstaande klasse om uw hart te veroveren. Reserveer nu, en laat je verrassen. Er zijn twee beschikbare
trajecten te kiezen. De zaken in en rond het centrum bezoek je al wandelend of je kiest om even de auto
te nemen, dan bezoek je de zaken buiten het centrum. Voor elk wat wils. De keuze maak je eenvoudig via
www.oogstlekker.be

De Bink

Bigarreaux

Grote Markt 39, Sint-Truiden
www.debink.be

Heilig Hartplein 5, Sint-Truiden
www.bigarreaux.be

29 euro per persoon

Inschrijven via
www.oogstlekker.be of
0476/39 05 83
Bij telefonische reservaties worden er 7 euro administratiekosten
aangerekend. Internetreservatie is gratis.

In samenwerking met:

La Tasse

Sud et Sol

Heilig Hartplein 9, Sint-Truiden
www.la-tasse.be

Le Bouquet Garni

Ridderstraat 1, Sint-Truiden
www.lebouquetgarni.be

Plankstraat 2, Sint-Truiden
www.sudetsol.be

De Statie

Wilderenlaan 63, Wilderen
www.wilderen-statie.be

Durondeaux

Diesterstraat 44c, Sint-Truiden
www.restaurantdurondeaux.be

Paulie’s

Schepen Dejonghstraat 26, Sint-Truiden
www.paulies.be

Truiershuis

Naamsesteenweg 42, Sint-Truiden
www.truiershuis.be

‘t Nieuwscafé

Heilig Hartplein 5, Sint-Truiden
www.nieuwscafe.be

