’T VISSERSHUYS

BROUWERIJ DE POES

Al jaren is ‘t Vissershuys een begrip in de Doorniksewijk. Zij onderscheiden
zich met hun uitzonderlijk aanbod aan kaviaar en oesters. Sinds kort kan je
er de nieuwe oester “Perle de Marcel” verkrijgen.

Brouwerij De Poes, opgericht in 2014 in Tielt. Deze microbrouwerij
heeft heden 2 bieren, ‘De Poes Export 4,8 vol %’ en ‘De Poes Blond 8 vol %’.
Brouwerijbezoeken zijn mogelijk. Dit steeds op afspraak Zowel verenigingen,
bedrijven als particulieren zijn steeds welkom. We leggen het volledige
brouwproces uit en eindigen met een degustatie. (duur ± 1 uur)

Doorniksewijk 101, Kortrijk, 056 21 21 16 - Open van
di. t.e.m.zat. en op zondagvoorm. Gesl. op ma.

Tenhovelaan 1, 8700 Tielt - 0471 33 16 82
info@brouwerijdepoes.be

www.tvissershuys.be • info@tvissershuys.be

www.brouwerijdepoes.be

DE NIEUWE
MAATJES
ZIJN ER!

DB511534E8

DB516926F8

NEW PEKING CITY

PUUR KIP

ZOMERTERRAS

Kip aan ’t spit op woensdag, zaterdag en zondag
alles voor een heerlijke BBQ
verse kippen-, gevogelte- en wildbereidingen.
Oude Pittemstraat 70, 8700 Tielt - 051 40 00 92
Open van dinsdag 12u tot zondag 12u30
BEEDROP-partner, bestel online via beedrop.be

facebook.com/puurkip
DB516603E8

Dagschotel op maandag- en dinsdagmiddag.
Lunchbuffet op donderdag- en vrijdagmiddag.
Meensesteenweg 437 – Roeselare (Rumbeke)
Woensdag gesloten
vanaf 1 juli ook dinsdagavond gesloten.
Uitzonderlijk open op woensdag 15 augustus!

www.newpekingcity.be

DB517033F8

HET SMAAKTAFEREEL

ZOMERS GENIETEN

Het Smaaktafereel is een ambachtelijke chocolaterie en ijssalon met zomers terras.
Een ideale stopplaats tijdens wandeling of fietstocht om te genieten van kwalitatieve
producten uit onze winkel, een heerlijke koffie of om weg te smelten bij een ijsje.

Keiberg 75, Moen (Zwevegem), 056 32 89 49 - Maandag sluitingsdag

Ontdek hier de lekkerste adresjes in onze streek, begin alvast te watertanden!
DB517104F8

www.hetsmaaktafereel.be • info@hetsmaaktafereel.be
DB516864F8

Electr. bewijsnummers RMG

DA FRANCO

RESTAURANT - TEAROOM HET KOETSHUYS
WELKOM
IN HET
KOETSHUYS
TORHOUT

BENVENUTO
WELKOM

In juli en augustus elke dag van 12 u tot ’s avonds laat.
Zalig zomeren op het terras met zicht op kasteel d’Aertrycke.
Tearoom, bistrogerechten en snacks elke namiddag
Geniet van zomerse slaatjes en snelgerechtjes.
Tafelgrill, fondue en ook gerechten à la carte.

Al meer dan 30 jaar een stukje Italië op de Grote Markt van Kortrijk. Kom
gezellig tafelen in onze ristorante-pizzeria. Deze zomer is Da Franco ook
partner van PLAY KORTRIJK 2018, een amusant en interactief stadsfestival
met hedendaagse kunst dat loopt van 20 juni tot 12 november.

Park ‘Kasteel d’Aertrycke’ Zeeweg 42 8820 Torhout.
Reservaties 050/22 19 29 info@hetkoetshuys.be

Open elke dag van 11u30 tot 14u00 en van 18u00 tot 22u00.
Grote Markt 9 - Kortrijk - Tel. 056 21 41 95

www.hetkoetshuys.be

www.dafranco.be • dafranco@telenet.be
DB515685E8

DE NIEUWE LEKKERBEK

DB516716E8

HET MUZIEKCAFÉ DEN TOERIST

GRATIS
INKOM!

Geef uw vakantie extra kriebels door een bezoekje te brengen
aan De Nieuwe Lekkerbek!
Tieltstraat 29, Ruiselede. Reservaties 051/68 75 39.
Openingsuren: Din.-don.10u - 18u - vrij.-zon. tot 24u.
Keuken steeds doorlopend open.

www.denieuwelekkerbek.be

Het team van "Het Muziekcafé Den Toerist" zullen jullie altijd met plezier en een
vriendelijke lach verwelkomen. Voor een drankje, een snelle hap of een dansje
kunnen jullie altijd bij ons terecht. Onze vaste dans - momenten donderdag,
zaterdag en zondag! Elke donderdag een dagschotel aan 10€!

Bruggesteenweg 27, 8760 Meulebeke - 0479/80 32 98
Enkel OPEN op donderdag 11 tot 19u, vrijdag (enkel tijdens
evenementen) en zaterdag en zondag van 14u tot 24u!

DB516165E8

www.dentoerist.com

DB516349E8

RESTAURANT ’T DAMBERD

VERSCHILLENDE
MAALTIJDFORMULES

Daglunch €13,50 - Quicklunch €22,50 - Keuzemenu €55 - Maandmenu: €60 (korte versie €52).
Eveneens verschillende suggesties à la carte.
Op zaterdagmiddag marktmenu aan €25 (voorgerecht, hoofdgerecht (vis of vlees) en dessert)
Speciale formules voor verenigingen, rouwmaaltijden,..
Zaaltje voor privégelegenheden
Restaurant ’t Damberd - Marktplaats 18 - 8810 Lichtervelde - 051 72 20 30
Elke middag open van 11u30 tot 14u30 - vrijdagavond en zaterdagavond van 18u30 tot 22u30. Di. en woe. gesloten

www.restaurant-tdamberd.be

DB516208E8

Electr. bewijsnummers RMG

