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Waarde gast
 
Het is me een oprecht genoegen het woord tot u te  
mogen richten in deze nieuwe ‘Life in Style’.
 
Domaine La Butte aux Bois legde de voorbije drie  
decennia een opmerkelijk parcours af, van lokaal  
gewaardeerd restaurant met feestzalen tot een internati-
onaal gerenommeerd vijf sterren Superior hotel en culi-
naire hotspot. Dat stemt mij, als eigenaar van dit mooie 
domein, natuurlijk erg trots.
 
Met name de brigade van ‘La Butte’ , het verwen-
team, heeft deze bijzondere prestatie gerealiseerd. Dit 
steeds onder de begeleiding van een gepassioneerde 
directeur-gastheer. Sedert 1 januari van dit jaar is dat  
Yannick Bouts. Op pagina 5 van dit nummer stelt hij 
zich graag aan u voor. 
 
Ik hoop dat u de komende lente- en zomermaanden 
weer enkele mooie momenten mag beleven in Domaine 
La Butte aux Bois en wens u alle goeds.
 
Met genegen groeten,
 
Eric Bullens

Voor meer info of reserveringen:
Domaine La Butte aux Bois
Paalsteenlaan 90, 3620 Lanaken, België
+32 (0)89 73 97 70
www.labutteauxbois.be

Geachte gast
 
Begin dit jaar had ik het grote genoegen om 
in Domaine La Butte aux Bois aan een nieuwe 
uitdaging te mogen beginnen. Ik kwam terecht 
in een warme omgeving met gedreven collega’s.  
Samen streven we ernaar u de allerbeste service 
te bieden. Daarvoor beschikken we over heel wat 
mogelijkheden, die ik graag aan u voorstel.
 

Restaurant La Source
Van de inspecteurs van de Michelingids is geweten dat zij hun job zeer ge-
wetensvol en met kennis van zaken uitoefenen, maar ook dat zij zeer 
kritisch zijn in hun beoordelingen. Voor de derde keer op rij werden chef 
Ralf Berendsen en zijn medewerkers beloond met twee Michelinsterren. 
Elke dag opnieuw geven zij het uiterste van zichzelf vanuit de overtuiging 
dat alleen het beste goed genoeg is.
 
Le Bistrot en Les Salons
In de keuken van Le Bistrot staat chef Robert Levels achter de potten 
en pannen. Robert heeft veel ervaring opgedaan op het hoogste niveau, 
onder meer bij Beluga en Toine Hermsen in Maastricht. Het is voor hem 
een uitdaging de kwaliteit van uw feest in één van onze salons of een lek-
kere lunch of diner in Le Bistrot naar een hoger niveau te tillen.
 
La Fôret by dr. Bullens-Goessens
Met dermatoloog dr. Yolande Bullens-Goessens beschikt Relais & 
Châteaux Domaine La Butte aux Bois over een medische aanspreekpart-
ner. De succesvolle combinatie van een omvangrijk en kwalitatief hoog-
staand aanbod met schoonheids- en gezondheidsbehandelingen onder 
één dak is uniek.
 
5***** Superior
Slechts twee hotels in Vlaanderen slaagden er tot op heden in het  
label vijf sterren superior te behalen. We zijn dan ook trots op deze on-
derscheiding voor zowel het totaalaanbod van hotelfaciliteiten als de 
uitzonderlijk hoge kwaliteit van de dienstverlening. Gasten ervaren de 
vakbekwaamheid en toewijding van onze medewerkers ieder uur van de 
dag, het jaar rond.
 
2020 is een jaar vol uitdagingen. Uiteraard blijven wij trouw aan onze 
mooie events op Pasen en Moederdag, de muzikale BBQ, zondagse  
verwenbrunches en ‘Asperges on tour´. Als kers op de taart organiseren 
we dit jaar een event met wijnproducent Peter Colemont en een exclusieve 
namiddag met juwelenontwerper Jochen Leën.
 
Ik kijk ernaar uit u te mogen verwelkomen in Domaine La Butte aux Bois.

Met gastronomische groet,

Yannick Bouts, directeur

VOORWOORD
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Op 1 januari ging YANNICK 
BOUTS aan de slag als 
directeur van Domaine 

La Butte aux Bois. “Al bij de 
kennismaking voelde ik een 

klik met mijn nieuwe collega’s. 
Ik wist meteen: dit wordt mijn 

verhaal”, zegt hij enthousiast. 
De 40-jarige Hasselaar is de 

opvolger van Marc Alofs, die 
na elf jaar voor een nieuwe 

uitdaging koos in Antwerpen.

Yannick Bouts kwam allesbehalve onbeslagen op het ijs. Voor 
zijn leeftijd legde hij al een fraai, gevarieerd parcours af. 
Na zijn opleiding hotelmanagement aan de Erasmushoge-
school in Brussel bekleedde hij diverse managementfunc-
ties in de hotelketens Marriott, Holiday Inn en Crowne 

Plaza. Daarna ging hij aan de slag als sales- en marketingmanager bij 
de Oost-Vlaamse ondernemersfamilie Vermeersch, die onder meer het  
cateringbedrijf Dîner Privé en de hotels Auberge du Pêcheur, Gosset, 
Serwir en Charl’s in portefeuille heeft. Na tien jaar koos hij in Leuven 
voor de opstart van het prestigieuze hotel The Fourth met het bijhorende 
restaurant Tafelrond.

Troefkaarten
“Alles wat ik daar op termijn wilde realiseren, was hier in Neerharen al 
allemaal aanwezig. Marc Alofs verrichtte met zijn team schitterend werk, 
maar we mogen niet voldaan achteroverleunen. In deze sector moet je 
voortdurend anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vooruitkijken. La 
Butte heeft geweldige troefkaarten. Die moeten we blijven uitspelen. Een 
tweesterrenrestaurant, een hoogstaande bistro, een wellness van 1350 
vierkante meter, een hotel met het label vijf sterren Superior, een high-
end gym, de nabijheid van het Nationaal Park Hoge Kempen en … zijn 
mensen. Zij maken het verschil. Als je geen bezielde medewerkers hebt, 
geraak je het met prachtigste product ter wereld niet verder dan je voor-
deur.” Yannick Bouts benadrukt dat er nog andere redenen waren om 
voor Domaine La Butte aux Bois te kiezen.
“Ik zie hier grote uitdagingen. We liggen in het midden van de Eure-
gio Maas-Rijn. Aan de oostelijke kant – laten we het gemakshalve over 
Duitsland en Nederland hebben – zitten we qua bereik al erg goed. In 
mijn eigen omgeving stel ik echter vast dat er nog een grote mentale af-
stand is tussen Hasselt en Lanaken, terwijl het amper twintig minuten 
rijden is. We hebben een bijzonder goed verhaal, maar we moeten het 
aan nog veel meer mensen vertellen.”

X-factor
“Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe uniek Domaine La Butte aux Bois is. 
In 2011 was ik hier voor het eerst als gast. Toen al voelde ik de X-factor 
van dit huis. Als je de parking oprijdt, is het alsof je een paar honderd 
kilometer verder in het buitenland zit. Dat gevoel creëert bij de bezoeker 
direct een verwachting. Die moeten we van het in- tot het uitchecken 
iedere seconde waarmaken. Ik voel een ongelofelijke drive om daar kei-
hard aan te werken. Ik kreeg van eigenaar en bezieler Eric Bullens vanaf 
dag één het volste vertrouwen. Ook dát was een belangrijke factor om 
met hem in zee te gaan. Dat vertrouwen is wederzijds. Als je ziet hoe hij 
de laatste jaren investeerde in middelen en mensen, dan zeg ik: chapeau.”

“ONS VERHAAL AAN 
NOG MEER MENSEN 
VERTELLEN”

Yannick Bouts, directeur Domaine La Butte aux Bois
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van links naar rechts:
Robert Levels

Ralf Berendsen
Yannick Bouts
Kim Defaux

Stefan Callaars
Laura Martinelli

In Domaine La Butte aux Bois is Robert Levels niet 
aan zijn proefstuk toe als eindverantwoordelijke van 
een keukenteam. Vijf jaar geleden werd hij in Bilder-
berg Kasteel Vaalsbroek executive chef van In de Oude 
Watermolen (restaurant en bistro) en De Kruiden-

tuin (feestzaal). “Daar  heb ik veel geleerd op het vlak 
van leidinggeven en organisatie”, benadrukt hij. “Die er-
varing komt me nu goed van pas. Ik ben niet alleen chef 
van Le Bistrot, maar ook eindverantwoordelijke voor de 
banqueting, de lunches die in de spa worden geserveerd 
en het ontbijt van de hotelgasten. Daardoor is mijn job 
erg gevarieerd. Ik zou niets anders meer willen. Een 
team aansturen en tegelijk flink meewerken, dat is mijn 
nieuwe passie. Ik zie me hier nog heel wat jaren blijven.  
La Butte is een familiaal bedrijf. Dat voel je. Ketenhotels 
zijn vaak onpersoonlijker.”
 
Gebackpackt
Robert Levels volgde een koksopleiding in Sittard. 
Daarna werkte hij onder meer in L’Auberge in Weert, 
bij Toine Hermsen en Hans van Wolde (van Beluga) in 
Maastricht en Landgoed Altembrouck in ’s-Gravenvoeren. 
“Op al die locaties heb ik veel geleerd. Tussendoor heb 
ik veertien maanden gebackpackt in Azië en Australië. 
Ook dat was een leerrijke periode. Een beetje afstand 
nemen is goed voor je inspiratie.” Nu steekt hij in  
Domaine La Butte aux Bois naar eigen zeggen regel-
matig veel op van Ralf Berendsen “Wij overleggen 
doorlopend en proeven van elkaars gerechten. Dat is 
een noodzaak als je dezelfde koers wil varen. Uiteraard 
moet er een verschil zijn tussen La Source en Le Bistrot, 
maar tussen die twee keukens mag geen canyon zitten. 
Wie naar La Butte komt, heeft bepaalde eisen. Die moe-
ten op ieder niveau ingevuld worden. Ralf en ik staan 
allebei voor een kwaliteitskeuken met een klassieke ba-
sis en hedendaagse accenten.”
 
Spiegeleitje
Perfectie, het is een woord dat Robert Levels even vaak
in de mond neemt als Ralf Berendsen. “Uiteraard  heeft 
de gast van een tweesterrenzaak bepaalde eisen, maar 
dat geldt net zo goed voor de hotelgast. Ook zijn spie-
geleitje bij het ontbijt moet perfect zijn. Le Bistrot,  

Fans van computerspelletjes zouden goud geven voor zijn familie-
naam, maar ROBERT LEVELS (49) heeft een volledig andere passie: 
koken op een zo hoog mogelijk niveau. Dat doet hij al bijna dertig jaar. 
Hij was de rechterhand van topchefs als Toine Hermsen en Hans
van Wolde. Sinds de zomer van vorig jaar staat hij als eerste chef 
achter het fornuis van LE BISTROT. 

“HIER HEB JE NOG 
  EEN FAMILIAAL GEVOEL”

Robert  Levels, chef van Le Bistrot

wellness, La Source, hotel, fitness … In dit huis hoort iederéén top te zijn. 
Alleen dan kan je als bedrijf een goed product aanbieden. Wat binnen 
mijn bevoegdheden ligt – Le Bistrot, banqueting, ontbijt, lunches in de 
spa – wil ik op een hoger niveau tillen. Een chef kookt natuurlijk niet 
in eerste instantie voor de culinaire gidsen, maar samen met mijn team 
heb ik één heel concreet doel: de quotering in Gault&Millau verhogen. 
Nu hebben we 12 op 20. We gaan ernaar streven om daar verandering 
in te brengen. In stijgende lijn, welteverstaan. (lacht) Die gezamenlijke 
ambitie motiveert ons elke dag om onze gasten de best mogelijke service 
te bieden.”

6 - LIFE IN STYLE 7LIFE IN STYLE - 

Robert Levels in Le Bistrot
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Elke zondag serveren we in restaurant La Source en/of 
in de aangrenzende salons onze VERWEN-brunch. Het 
ideale rustmoment om met familie, vrienden en beken-
den het weekend af te sluiten. De stijlvolle en smaak-
volle invulling van uw verjaardag, jubileum of feestje. 
De gezonde basis om er weer een week flink tegenaan 
te kunnen.
Laat u door het team van Domaine La Butte aux Bois  
verwennen met:
• een verfijnde selectie voorgerechten waaronder kreeft  
 en oesters
• een verrassend velouté
• luxe hoofdgerechten, speciaal voor u aan het buffet  
 op bord bereid: vis en vlees (vegetarisch op  
 verzoek), aangevuld met aardappel- en groentegarni- 
 turen
• een smaakvolle presentatie van Belgische en Franse 
 kazen
• een verbazingwekkend dessertbuffet, feestelijk en  
 genereus gepresenteerd

We verwelkomen u tussen 12.00 uur en 12.30 uur en 
verwennen u vervolgens tot 16.30 uur.

WEKELIJKSE 
VERWEN-BRUNCH 
OP ZONDAG

ELKE ZONDAG TOT 31 DECEMBER 2020

€ 62,50 p.p. exclusief dranken.
€ 97,50 p.p. inclusief aperitief, wijnen waters, frisdranken en 
koffie, enkel per tafel.

Kinderen 
€ 3,50 per kind per levensjaar (t/m 11 jaar) inclusief dranken.
€ 4,50 per kind per levensjaar (t/m 15 jaar) inclusief dranken.
Uitzondering feestdagen.

Wenst u een aparte ruimte voor uw verwenbrunch? Vraag hier-
voor meer info bij ons salesteam. Zij informeren u ook graag 
over brunchformules op maat. Elke dag van de week mogelijk.

laura.martinelli@labutteauxbois.be of kim.defaux@labutteauxbois.be
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PAASBRUNCH
ZONDAG 12 APRIL EN MAANDAG 13 APRIL

Feestelijke en verfijnde VERWENNERIJ 
voor de hele familie

VIK: Very Important Kids
Een eigen buffet vol lekkernijen, de aanwezigheid van 
de paashaas, zoeken naar de paaseitjes in het struikge-
was, een springkasteel en een oppas.

Brunchen: dé garantie voor een heerlijke, ontspannende 
middag.

volwassenen
€ 115 (12 april) - € 110 (13 april)
Tot 16.30 uur inclusief sprankelend aperitief,  
geselecteerde wijnen, waters en mokka.

VIK’S (t/m 17 jaar)
€ 4,50 per levensjaar inclusief sprankelend VIK- 
aperitief en frisdranken. Voor de kleinsten (t/m 
11 jaar) voorzien we een leuke attentie.

Overnachten op paasmaandag vanaf € 92,50 per 
kamer, uw VIK`s overnachten gratis.

Speciaal voor Pasen organiseert Domaine La Butte aux Bois een feestelij-
ke brunch onder leiding van chef Robert Levels. Er is voor ieder wat wils, 
zodat u met uw familie kunt genieten van deze gezellige dag. Een warm 
onthaal, frisse lentesmaken, kleuren en geuren, de deugddoende eerste 
zon. Een uitgebreid met voor-, hoofd- en dessertbuffet zorgen voor een 
onvergetelijke middag. Kortom, een feest voor jong en oud. Wij verwel-
komen u graag tussen 12.00 en 12.30 uur.

Sprankelende ontvangst en sfeervolle livemuziek
Laat u door het team van Domaine La Butte aux Bois verwennen met:
• een verfijnde selectie voorgerechten, waaronder kreeft en oesters
• een verrassend velouté
• drie luxe hoofdgerechten, speciaal voor u aan het buffet op bord  
 bereid: vlees, vis en vegetarisch, aangevuld met aardappel- en groente- 
 garnituren
• een smaakvolle presentatie van Belgische en Franse kazen
• een verbazingwekkend dessertbuffet, feestelijk en genereus gepresenteerd
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PAASLUNCH 
EN -DINER IN 
RESTAURANT 
LA SOURCE**

ZONDAG 12 APRIL

Lunch exclusief dranken 
€ 105 p.p. (4 gangen), € 150 p.p. (6 gangen)
Ontvangst tussen 11.45 en 12.15 uur.
Voor kinderen t/m 11 jaar serveren we een 
viergangenmenu voor € 50 p.p.

Diner exclusief dranken 
€ 150 p.p. (6 gangen), € 185 p.p. (8 gangen)
U reserveert een tafel naar believen vanaf 18.30 
uur. 
Voor kinderen t/m 11 jaar serveren we een 
viergangenmenu voor € 50 p.p.

Sterrenchef Ralf Berendsen en zijn team verzorgen in ons elegant, uit-
zichtrijk en rustig gelegen restaurant La Source een stijlvolle lunch en 
diner. Bij mooi weer geniet u op onze bordessen van de eerste zonne-
stralen. 

Paasmenu

Onze chef Ralf Berendsen heeft dagelijks inspiratie om nieuwe 
gerechten te creëren. Daardoor is het mogelijk dat een gerecht nog kan 

wijzigen. U kan het menu online terugvinden.
 

Amuses
 _

Carabineros
pistache, kalfstong, jalapeño

 _
Rode mul

hazelnoot, zee-egel, kappertjes
 _

 Kreeft
papaya, yuzu, fingerlime

 _
Kalfszwezerik

koffie, sambai, ui, beurre noisette
 _

Ree
aardpeer, sparrentopjes, walnoot

 _
Geaffineerde kazen

van onze chariot
_

Passievrucht
kokos, curry, kaffir

_
Aardbei

asperge, melk, geitenyoghurt
_
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Loop je binnenkort SJEIKS EN EMIRS tegen het lijf in de 
lounge en de gangen van Domaine La Butte aux Bois? Het zou 
weleens kunnen, want van 9 tot 14 februari was salesmanager 

VEERLE BOONEN te gast in Doha (Qatar), Koeweit-stad, 
Dubai en Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) om La  

Butte voor te stellen aan 175 touroperators uit het Midden-Oosten.

“WE OPENDEN VOOR HEN   
  EEN NIEUWE WERELD”

Veerle Boonen laat Midden-Oosten kennismaken met Domaine La Butte aux Bois

Het was een trip die ik om meer dan één reden 
niet snel zal vergeten”, zegt Veerle. “Alleen al 
het vertrek maakte het superspannend. Dat 
weekend trok de storm Ciara over een deel 
van Europa. Omdat de reis strak getimed 

was, konden we ons echt geen vertraging veroorloven. 
Gelukkig stegen we op net vóór de wind pieksnelheden 
haalde. Tweede probleem was het coronavirus, waar-
door alle passagiers extra werden gecontroleerd. Ik 

werd vergezeld door Michelle  
Bullens. Dat was een groot 
pluspunt, want in het Mid-
den-Oosten zijn familiewaar-
den erg belangrijk. Toen ze 
hoorden dat de dochter van de 
eigenaar erbij was, waren ze 
extra geïnteresseerd en gechar-
meerd.” Veerle en Michelle  
presenteerden Domaine La 

Butte aux Bois samen met een delegatie van Maasmechelen Village. “Een 
goede match want shoppen is voor toeristen uit het Midden-Oosten een 
prioriteit. Michelle en ik focusten vanzelfsprekend op een aantal pijlers 
van La Butte. De eerste is de nabijheid van het Nationaal Park Hoge 
Kempen. Het groene karakter van de omgeving triggert hen enorm, want 
zij kennen bij wijze van spreken alleen maar woestijn. We konden daar 
twee mooie troeven aan toevoegen: onze spa ligt haast letterlijk in de 
natuur en ze kunnen een beroep doen op de knowhow van dermatoloog 
Yolande Bullens-Goessens.”

Gelaatsverzorging
“Omdat de meeste vrouwen in deze regio een hoofddoek dragen en in 
het openbaar alleen hun gezicht tonen, zijn gelaatsverzorging en cosmeti-
sche dermatologie bij hen nog belangrijker dan bij ons. Uiteraard hebben 
we ook uitgepakt met tweesterrenrestaurant La Source, ons vijf sterren  
Superior hotel – het eerste in België – en de permanente aanwezigheid 
van personal coach Ingmar Harthoorn.” De vraag is of zo’n vierdaagse 
volstaat om respons te genereren. “Dat kan je niet meteen meten, maar 
ik heb sterk het gevoel dat we voor hen een nieuwe wereld openden.  
Binnenkort komt al een luxe touroperator langs om Domaine La Butte 
aux Bois met eigen ogen te bekijken. Niet alleen onze kwaliteiten, maar 
ook de nabijheid van wereldsteden zoals Parijs, Amsterdam en Brussel 
kan hen over de streep trekken.”

Stappenplan
“We zijn nu volop bezig met de ontwikkeling van een stappenplan. We 
gaan onze accommodatie en activiteiten visualiseren in een filmpje, dat 
we naar zoveel mogelijk touroperators sturen. Kwaliteitsvolle bloggers 
en influencers met honderdduizenden volgers hebben al hun interesse 
getoond om Domaine La Butte aux Bois via hun kanalen te promoten. 
Ik realiseer me dat de reservaties niet direct gaan binnenstromen, maar 
Michelle en ik zijn met een positief gevoel teruggekeerd. België is voor de 
toeristen uit het Midden-Oosten nog relatief onbekend gebied, want vaak 
doet enkel Brussel bij hen een belletje rinkelen. We gaan daar uiteraard 
verandering in brengen. (lacht) Als je wat te bieden hebt – en dat hebben 
wij – kun je ze overtuigen, zeker in de zomermaanden. Dan is het bij hen 
immers veel te warm om in eigen streek te reizen.”

‘Omdat de meeste vrouwen in deze 
regio een hoofddoek dragen en in 
het openbaar alleen hun gezicht 
tonen, zijn gelaatsverzorging en 
cosmetische dermatologie bij hen 
nog belangrijker dan bij ons’

Veerle Boonen (l) en Michelle Bullens (r)

Veerle dressed by Lowet Bilzen
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1. TER VOORBEREIDING OP UW FEEST ÉÉN VASTE 
CONTACTPERSOON.

2. MOGELIJKHEID TOT CEREMONIEEL HUWELIJK IN ONZE 
PRACHTIGE TUIN OF IN ÉÉN VAN DE SFEERVOLLE SALONS.
3. EEN PROFESSIONEEL, MEERTALIG TEAM ZORGT ERVOOR 

DAT HET U OP DE DAG ZELF AAN NIETS ONTBREEKT.
4. ROMANTISCHE BRUIDSSUITE EN MOGELIJKHEID TOT 

OVERNACHTING OP LOCATIE VOOR UW GASTEN.
5. TOPGASTRONOMIE, AFGESTEMD OP UW CULINAIRE 

WENSEN.

ONZE TROEVEN

Dedicated team: Laura Martinelli (l) en Kim Defaux (r)
in de Spa Lounge
Contact: laura.martinelli@labutteauxbois.be
kim.defaux@labutteauxbois.be

Uw feest in Domaine La Butte aux Bois

1 Van a tot z begeleiden wij de gasten in de voorbereiding van hun  
 huwelijk, communiefeest, diner of het vieren van een andere bij-

zondere gelegenheid op Domaine La Butte aux Bois. Onze jarenlange 
ervaring zorgt ervoor dat de gast zorgeloos kan uitkijken naar een on-
vergetelijk event. Ontzorgen is onze passie, we worden blij van stralende 
gezichten van gasten. Door de volle agenda´s van tegenwoordig weten 
we hoe belangrijk het is om efficiënt te werk te gaan en werk uit handen 
te nemen. We zijn ook tijdens het weekend bereikbaar, zodat de gast bij-
na 24/7 met vragen bij ons terecht kan.

2    Kiest u voor een intieme huwelijks- of doopceremonie op locatie  
onder leiding van uw eigen ceremoniemeester. Deze plechtigheid 

kan bij mooi weer plaatsvinden in onze tuin of bij minder mooi weer 
in bijvoorbeeld het Carolus salon of het Alexanderhof. De rijkelijke en 
prachtige bloemdecoraties, verzorgd door onze eigen bloembinder, zor-
gen voor de finishing touch. Niets zo persoonlijk als een ceremonie met 
uw naaste familie en vrienden, helemaal zoals de gast het zelf wil.

3  Na vele maanden van voorbereiding is het moment daar. De gasten  
 kunnen van begin tot einde genieten en zich in de watten laten leg-

gen. Ze worden begeleid door een enthousiast team van professionals, 
die er alles aan zullen doen om het de gasten naar hun zin te maken. De 
collega´s van receptie en banqueting staan voor de gasten klaar bij vra-
gen of opmerkingen en zorgen voor een vlekkeloos verloop van de dag.

4  Er is niets fijner voor het bruidspaar dan zich na een onvergetelijk 
  huwelijksfeest terug te trekken in de romantische bruidssuite in het 

manoir. Voor de huwelijksgasten zijn er hotelkamers beschikbaar tegen 
een gereduceerd tarief. De gasten genieten de ochtend nadien gezamen-
lijk van een luxe ontbijt, om zo alvast de mooiste herinneringen te herbe-
leven. Bij mooi weer kan dit plaatsvinden op één van onze vele terrassen. 
Ook voor de afsluiting van een mooi diner of een volledig verzorgd fami-
lieverblijf zijn onze hotelkamers uiterst geschikt. We bekijken graag met 
de gasten welk kamertype het best bij hun wensen past.

5 Heerlijk eten en drinken tijdens een verblijf op ons landgoed zijn 
 voor ons prioritair. Of de gasten nu kiezen voor een luxe dinerbuf-

fet in een privésalon, een gastronomisch menu in restaurant La Source 
(twee Michelinsterren) of een informeel welkomstdiner in Le Bistrot, we 
streven ernaar op culinair niveau het allerbeste te bieden. Welkom in 
Domaine La Butte aux Bois, waar herinneringen voor het leven worden 
gemaakt.

Voor uw vertrek of nadat u 
bent aangekomen, laat ons 

weten hoe wij VAN DIENST 
kunnen zijn.

UW FEEST OP MAAT
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Discover more than 100 boutiques from the world’s most exciting brands such as Sandro, Hackett and 

Essentiel. Enjoy remarkable savings of up to 60% on the recommended retail price. 

The Village is open every day from 10.00 until 19.00, including on Sundays and bank holidays!  

Just a 10 minute drive away from La Butte Aux bois. 

Ask for your VIP-invitation* at the hotel front desk. 

Something Extraordinary Every Day™

An unforgettable
shopping experience

© Maasmechelen Village 2020 02/20

* Conditions apply. Offer valid until 30/11/2020. Not valid during blackout and sale periods (June – July).

UW VASTE 
BUSINESS-
PARTNER

Stefan Callaars en Ingmar Harthoorn
in de meeting room ‘Le Bouleau’ 

 Contact: stefan.callaars@labutteauxbois.be 

Stefan Callaars is onze specialist voor uw zakelijk event en draagt 
hiervoor zorg alsof het het zijne is. Met affiniteit voor de zake-
lijke markt zet hij uw wensen om in werkelijkheid. Binnen de 
24 uur vanaf het eerste contactmoment inventariseren wij uw 
behoeften en wensen en ontvangt u van ons een eerste voorstel 

ter invulling. In de aanloop naar uw event blijft één persoon uw vast 
contact tot en met de evaluatie. Wij als Domaine La Butte aux Bois be-
schikken over vele troeven waarmee we ons differentiëren. Onze klanten 
verwachten dat, wanneer zij hier hun zakelijk event organiseren, alles 
tot in detail gepland is en volgens plan verloopt. Belangrijk in deze is de 
continuïteit in kwaliteit en flexibiliteit van het team dat ter plekke voor u 
klaarstaat. Ten slotte vinden we het van belang dat uw contactpersoon bij 
toekomstige events uw vast aanspreekpunt blijft, zodat er gebouwd kan 
worden aan een langdurige samenwerking.
Kwaliteit staat bij Domaine La Butte aux Bois op de eerste plaats. Hieron-
der enkele van onze troeven, uitgelicht door Stefan Callaars:
• Mogelijkheid tot afhuren van het volledige Domaine
• Makkelijk bereikbaar vanuit Antwerpen, Brussel, Hasselt, Luik, 
 Maastricht en Aachen
• Gratis parkeren
• Ideale mix tussen business en ontspanning. Voor, tijdens of na de  
 meeting is er de mogelijkheid gebruik te maken van onze spafaciliteiten  
 met o.m. op maat gemaakte behandelingen voor de zakelijke gast
• Van 2 tot 450 personen; altijd een (meeting)ruimte voorhanden die  
 aansluit op uw verwachtingen
• Multifunctionele zalen: van confidentiële boardrooms met aircondi- 
 tioning en zicht op het park voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek  
 tot sfeervolle salons voor uw zakendiner
• Bij productlanceringen kunnen zelfs meerdere auto`s binnen  
 gepresenteerd worden
• Gastronomie op maat: van een walking dinner in een privésalon,  
 informeel diner in Le Bistrot tot een diner op tweesterrenniveau in  
 Restaurant La Source
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Gors-Opleeuw, een 
Zuid-Limburgs kerk-
dorpje van amper 
vierhonderd inwo-
ners, is van een arca-
dische schoonheid. 
Glooiende akkervel-
den, vier kastelen, een 
pittoresk dorpsplein: 
dit is Haspengouw 
op zijn best. Vrijwel 
in het midden van 
die agrarische enclave 
ligt een ommuurde 
wijngaard van een 
hectare. De Fransen 
noemen dit een clos, 
een benaming die in 

België sinds 2002 beschermd is. De dikke muren dateren uit het midden 
van de negentiende eeuw en creëren een microklimaat, dat de wijnstok-
ken uitzonderlijk goed laat gedijen. “De muren zijn één grote radiator: 
ze slaan warmte op en stralen die weer af ”, verduidelijkt Peter Colemont. 
De combinatie van die externe omstandigheden en zijn passie resulteren 
al jaren in een excellente wijn, waarvan het aanbod lang niet volstaat om 
aan de vraag te voldoen. De wereldvermaarde oenologe Jancis Robinson 
proefde zijn Clos d’Opleeuw Chardonnay 2001 in driesterrenrestaurant 
Hof van Cleve. Ze vergeleek die met een Puligny-Montrachet, een topper 
uit de Bourgogne. “Zonder mijn vader was daar allemaal geen sprake van 
geweest”, zegt hij. “Bij speciale gelegenheden haalde hij altijd een goede 
fles uit de kelder. In die  tijd werd véél Rosé d’Anjou en Fitou gedronken, 
maar hij ontkurkte zonder probleem een fles Nuits-Saint-Georges. Er 
hing dan een speciale sfeer in de woonkamer. Ik kon dat niet verklaren, 
maar ik vond het wel heel bijzonder.”

Wanneer ben je zelf wijn beginnen te maken?
“In 1993, maar veel stelde dat nog niet voor. Dat waren gewoon wat wijn-
stokken die ik op een perceeltje naast mijn huis plantte. Ik heb veel te 
danken aan Jean Belfroid. Hij is zonder enige twijfel de peetvader van 
de Belgische wijn. Een fantastische kerel, een man met klasse. Wijnkas-
teel Genoels-Elderen, de Apostelhoeve in Maastricht en zoveel andere 
domeinen zouden zonder hem wellicht nooit bestaan hebben. Op ba-
sis van belastingdocumenten kwam hij tot de ontdekking dat er al in de 
prenapoleontische tijd wijnbouw was in Zuid-Limburg. Borgloon was 
de enige stad met een wijngilde.” “In 1960 plantte hij zijn eerste wijn-
stokken. Hij maakte eerst witte wijn, daarna ook rode. Als een olievlek 
breidde de wijnbouw zich uit van Haspengouw naar het Hageland, het 

De Limburgse wijnbouw zit al enkele decennia in de lift. Eén van de 
bekendste wijnbouwers is PETER COLEMONT (58). Hij produceert 
jaarlijks slechts een vierduizendtal flessen, maar de kwaliteit wordt 
door kenners hoog ingeschat. “Wijn maken geeft een grote voldoening, 
maar het is ook een les in nederigheid”, nuanceert hij.

“WIJN MAKEN IS EEN 
LES IN NEDERIGHEID”

Peter Colemont, wijnbouwer

West-Vlaamse Heuvelland en de Maasvallei tussen Na-
men en Hoei. Op een dag fietste ik voorbij zijn huis in 
Borgloon. Ik geraakte met hem aan de praat en kreeg 
enkele entstokken. Ik was vertrokken. In 2002 kocht ik 
mijn huidige wijngaard van een naburige kasteelheer, 
maar ik had nog niet de knowhow om er een rendabele 
onderneming van te maken. Met mijn Peugeot 205 reed 
ik naar het Zuid-Franse Suze-La-Rousse voor een oplei-
ding aan L’Université du Vin.”

Maar dat volstond wellicht niet om kwaliteitswijn te 
maken.
“Nee. Vrijwel al mijn vrije tijd besteedde ik aan zelfstu-
die en tijdens de vakanties – ik was leraar biologie in een 
middelbare school in Sint-Truiden – ging ik wijndo-
meinen bezoeken. We zijn nu bijna dertig jaar verder 
en ik ben nog even gepassioneerd als in het begin. Het 
eigenaardige is dat je door de jaren nederiger wordt. Je 
bent zó onderworpen aan de natuur, dat je tot het besef 
komt dat de mens maar een nietig wezen is. Nog een les 
in nederigheid: blind proeven. Als je denkt dat je wat 
afweet van wijn, kom je tijdens zo’n degustatie tot de 
vaststelling dat je toch niet zo geweldig bent.”

Wat is voor jou de grote voldoening van wijn maken?
“Van snoei tot botteling zit je in een creatief proces. Ik 
vind het van het grootste belang dat je in het leven iets 
doet waarmee je jezelf voortdurend kan ontplooien én 
waarvoor je positieve feedback krijgt. Als je mensen ge-
zond wil houden in hun hoofd, geef ze dan af en toe een 
schouderklop.”

Welk advies geef je aan iemand die op restaurant een 
wijnkaart in handen krijgt en niet goed weet wat kiezen?
“Veel mensen durven niet de goedkoopste wijn nemen 
en bestellen dan maar iets tussenin. Mij lijkt het beter 
om te zoeken naar wijnen uit minder bekende regio’s en 
uit dat aanbod een iets betere fles te kiezen. Ook daar 
vind je toppers. Zo heb ik onlangs in La Source een heel 
mooie Palette uit de Provence gedronken. Als je er echt 
meer van wil weten, overweeg je best een wijncursus. 
Dat kost tijd en moeite, maar je beleeft er ook veel vol-
doening aan. Ik geef al heel wat jaren wijncursus in de 
Hotelschool van Hasselt, drie avonden per week. Ik zie 
telkens opnieuw dat de cursisten tevreden naar huis te-
rugkeren.”

Peter Colemont en Robert Levels 
in de Leopold salon



20 - LIFE IN STYLE 21 EVENT - LIFE IN STYLE - 

Davo Tongeren
Maastrichtersteenweg 529
3700 Tongeren
Tel. 012 23 71 55
www.davo.bmw.be

Davo Sint-Truiden
Spookvliegerlaan 1131
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 71 30 00
www.davo.bmw.be

Stijlvol
De BMW M8 Gran Coupé Competition First Edition is in één oogopslag 
te onderscheiden van de ‘standaard’ M8. De exclusieve kleur Aurora 
Diamond Green metallic met stijlvolle Goldbronze accenten maken hem 
uniek en onweerstaanbaar!

Uniek
De luxueuze Merino lederen bekleding in Taruma Brown past perfect bij 
de exclusieve buitenkleur. Een First Edition badge op de middenconsole 
zorgt voor de fi nishing touch! En enkel deze First Edition is uitgerust met 
de BMW Iconic Lights accenten in Yellow.

Bloedsnel
De 4.4 liter grote BMW TwinPower Turbo V8 levert maar liefst 625 pk en 
is daarmee de krachtigste M motor in de geschiedenis van BMW.

Effi ciënt
Dit motorgeweld wordt door de sportieve achttraps automaat naar de 
M xDrive vierwielaandrijving gestuurd. Puur BMW M rijplezier is alvast 
verzekerd. 

Iconisch
De BMW M8 Gran Coupé Competition First Edition belichaamt alle 
kwaliteiten die BMW zijn iconische status geven in de autowereld: luxe, 
comfort, elegantie, sportiviteit en rijplezier.

Ontmoet deze legende
Ontdek de BMW M8 Gran Coupé Competition First Edition vanaf mei bij 
BMW Davo in Tongeren.

Sportief, extravagant en hyperexclusief… de perfecte omschrijving van de BMW M8 Gran Coupé 
Competition First Edition. Slechts 5 van de wereldwijd 400 beschikbare exemplaren zijn bestemd voor 
de Belgische markt. Eén ervan is vanaf mei exclusief te bewonderen bij BMW Davo in Tongeren.

EXCLUSIEVE BMW M8 GRAN COUPÉ 
COMPETITION FIRST EDITION BIJ DAVO.

DRIVEN BY PERFORMANCE.

11,0-11,2 L/100 KM • 251-256 G/KM CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

243820572-2020 BMW DEALER DAVO M8 GC-210x285.indd   1 11/02/2020   15:41

Sprankelende ontvangst tussen 18.00 en 
18.30 uur met sfeervolle livemuziek
Chef Robert Levels neemt u mee op een culinaire wan-
deling met een wijndegustatie, die wordt begeleid door 
wijnmaker Peter Colemont. De door hem geselecteerde 
wijnen worden aangepast aan de gerechten. Een unieke 
kans om te genieten van de keuken van Robert en een 
prachtige wijnselectie.
Robert en Peter verwelkomen jullie graag in de mooie 
salons van Domaine la Butte aux Bois tussen 18.00 en 
18.30 uur. Bij mooi weer aperitieven we op het gezellige 
champagneterras.
Uitzonderlijk laat Peter u onder meer genieten van zijn 
Clos d’Opleeuw, die wordt beschouwd als één van de 
beste witte wijnen van België en Nederland.

Peter nodigt de eerste twintig reservaties uit op een 
bezoek aan zijn domein Clos d’Opleeuw.

€ 150 p.p. inclusief sprankelend aperitief, geselecteerde wijnen by 
Colemont, waters en mokka tot 23.30 uur.

Laat u door ons team verwennen met een vijfgangenmenu met 
aangepaste wijnen (waaronder Clos d’Opleeuw).

DINNER BY CHEF 
ROBERT LEVELS MET 
AANGEPASTE WIJNEN 
GESELECTEERD DOOR 
PETER COLEMONT

ZATERDAG 13 JUNI 

Peter Colemont 
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CHEFS die in amper vier jaar 
twee Michelinsterren op hun cv 

mogen zetten, ze zijn zeldzaam. 
RALF BERENDSEN van  

La Source is één van die uitzon-
deringen. In 2013 bekroonde de 
rode bijbel van de gastronomie 

hem met zijn eerste ster, in 2017 
kreeg hij zijn tweede. “Een derde 
ster? Ik ben ambitieuzer, fanatie-
ker  en energieker dan ooit, maar 

ik kook op de allereerste plaats 
om onze gasten na iedere service 
tevreden naar huis te zien gaan.”

Na zijn koksopleiding in Roermond en Sit-
tard ging Ralf Berendsen in de leer bij 
Dieter Kaufmann van tweesterrenrestau-
rant Zur Traube in de Duitse stad Greven-
broich. “Ik moest daar zestien uur per dag 

werken, maar dat was het beste wat me kon overkomen. 
Je mag nog zoveel talent hebben, zonder werklust en 
doorzettingsvermogen red je het in deze job nooit”, zegt 
de 45-jarige chef. Na nog enkele tussenstappen werd 
hij chef de partie in driesterrenzaak Im Schiffchen in 
Düsseldorf. Daarna ging hij aan de slag als chef in Kas-
teel Wittem in het gelijknamige Nederlands-Limburg-
se dorp. Daar bleef hij tien jaar. In 2011 maakte hij de 
overstap naar België. “We hebben hier in die periode 
wel wat neergezet. Ik zeg uitdrukkelijk we. Het is een 
cliché van hier tot Parijs, maar zonder een goed team 
sta je nergens. We hebben sinds kort acht nieuwe men-

sen in onze keuken. Ze zijn allemaal erg gedreven en willen elke dag 
progressie maken. Zo hoort het, want ook in deze branche is stilstaan 
achteruitgaan. Voor je stappen kunt zetten, moet je uiteraard een goed 
pad aanleggen.”

Nieuwe keuken
Ralf Berendsen benadrukt dat die basis aanwezig is. “We hebben ge-
passioneerde en competente medewerkers én een gloednieuwe keuken 
met de allernieuwste technieken. Met een stadsfiets kun je de Tour niet 
winnen. Ik wil hier uitdrukkelijk Eric Bullens bedanken, die durfde 
investeren. Niet vanzelfsprekend in deze tijd. We hebben geen enkel 
excuus meer om onszelf geen druk op te leggen. Als je in een tweester-
renzaak gaat eten en daarvoor een bepaald bedrag betaalt, moet je de 
verwachting van de gast iedere minuut waarmaken.”
 
Duizend-en-een ideeën
De chef van La Source heeft naar eigen zeggen nog duizend-en-een 
ideeën om zijn keuken te vernieuwen en te verbeteren. “Er is enorm 
veel vernieuwing in de gastronomie, het is ontzettend moeilijk om je 
te onderscheiden. Daarom bewaak ik elke dag mijn eigen signatuur. Ik 
houd van een herkenbare, uitgepuurde keuken. Hoe eenvoudiger het 
gerecht, des te complexer de voorbereiding. Robert Levels en directeur 
Yannick Bouts zijn twee competente gesprekspartners om daarover te 
brainstormen en het hele Domaine La Butte aux Bois naar een hoger 
niveau te tillen.”

“AMBITIEUZER, 
FANATIEKER EN 

ENERGIEKER 
DAN OOIT”

Ralf Berendsen, 
chef tweesterrenrestaurant La Source

MOEDERDAG
ZONDAG 10 MEI

Op zondag 10 mei vieren we Moederdag, 
dé VERWENDAG voor onze allerliefste 
moeder. Dat kunnen wij natuurlijk niet zo-
maar laten passeren. Daarom organiseren 
wij een heerlijke MOEDERDAGBRUNCH 
om jouw mama in de bloemetjes te zetten. 

Want zeg nu zelf, er is toch geen betere manier om deze 
dag door te brengen dan met een culinaire, middagvul-
lende brunch. Het is het perfecte cadeau om uw mama 
te bedanken voor alles wat ze doet. Schuif samen met 
de hele familie aan tafel en geniet van een heerlijke 
verwenbrunch en elkaars gezelschap. Jouw mama kan 
rustig ontspannen, wij zorgen voor alles: van een mooi 
gedekte tafel tot aan het koken en de afwas.

Sprankelende ontvangst tussen 12.00 en 
12.30 uur
Laat u door ons team verwennen met:
• een verfijnde selectie voorgerechten, waaronder  
 kreeft en oesters
• een verrassend velouté
• drie luxe hoofdgerechten, speciaal voor u aan het  
 buffet op bord bereid: vlees, vis en vegetarisch,  
 aangevuld met aardappel- en groentegarnituren
• een smaakvolle presentatie van Belgische en Franse  
 kazen
• een verbazingwekkend dessertbuffet, feestelijk en  
 genereus gepresenteerd

VIK: Very Important Kids
een eigen buffet vol lekkernijen, de aanwezigheid van 
entertainment, een springkasteel en een oppas.

Ralf Berendsen in Restaurant La Source

volwassenen
€ 105 p.p. inclusief sprankelend aperitief, geselecteerde wijnen, 
waters en mokka tot 16.30 uur.

kinderen (t/m 17 jaar)
€ 4,50 inclusief sprankelend VIK-aperitief en frisdranken.

Extra verwennerij: overnachten op zondag vanaf € 92,50 per 
kamer.

Le Bistrot is deze dag geopend voor lunch en diner. We serveren 
een speciaal moederdagmenu. Geniet op ons terras of rond de 
open haard. Reserveren gewenst.
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Champagne 
Dom Pérignon, 

1er cru, big bottles, 
Lucien Le Moine, 

AALTO PS, 
carabineros, Bentley

kaviaar, tarbot, 
truffel, ZWEZERIK, 

sigaren

Laat u door Bouts, Berendsen 
en Leën verwennen met:

Op donderdag 25 juni van 12 tot 18 
uur organiseren directeur Yannick 
Bouts, tweesterrenchef Ralf Berend-
sen en juwelenontwerper Jochen 
Leën in ons restaurant La Source 
‘L’expérience exceptionnelle’. Een 
evenement waar gastvrijheid, gastro-
nomie en luxe elkaar ontmoeten op 
een uitzonderlijk niveau.
Yannick Bouts: “Na verscheidene 
gesprekken met Ralf en Jochen  besloten wij onze passie te mixen 
met als doel een unieke lunch vol beleving te organiseren. Da-
gelijks streven wij ernaar twee Michelinsterren te serveren, maar 
deze keer willen we nog een stapje verder gaan.”
Jochen Leën: “De compositie van de zesgangenlunch wordt ver-

L’EXPÉRIENCE 
EXCEPTIONNELLE 

DONDERDAG 25 JUNI 2020

taald naar de Granada Gallery. 
Enkel de allerbeste producten 
komen aan bod.”
Ralf Berendsen: “Drie totaal 
verschillende karakters met één 
gezamenlijke ambitie: perfectie.”
Slechts 45 gasten krijgen de kans 
dit te beleven.
Tijdens het proeven van deze 
topingrediënten zal de gast vi-

sueel de link kunnen leggen met de juwelen van Jochen Leën 
en de mineralen, fossielen en andere objecten van Granada 
Gallery. Een spektakel met culinaire smaakbommen waarin 
luxe, originaliteit en kwaliteit centraal staan. 
Kostprijs per persoon: € 350

Yannick, Ralf en Jochen 
in de salons van La Source.
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2.´La Foret´
> Acht behandelingscabines (waarvan twee duocabines)
PediSpa duocabine - Quartzbank - Spawave - Slim Line 
POD - huidverbeterende behandelingen - praktijk van 
dermatoloog dr. Yolande Bullens-Goessens

3.´La Foret Lounge´
In onze spalounge worden heerlijke en lichte gerechten 
geserveerd, gezonde snacks en smoothies. Wij serveren 
dagelijks een tweegangenlunch inclusief amuse, een glas 
witte wijn en water voor € 37 per persoon.
TIP: reserveer vier uur toegang tot de spa voor € 39,50 
per persoon en combineer dit met een heerlijke twee-
gangenlunch in onze spalounge.

4. Een mooie, schone en gladde huid 
Een mooie, schone en gladde huid geeft u een zalig 
gevoel. Onzuiverheden of veranderingen in de huid 
zijn rechtstreekse gevolgen van omgevingsinvloe-
den, levensgewoontes of biologische veroudering 
en hebben en zichtbaar effect op de huid. Wij kun-

nen uw huidbeeld met de nieuwste methodes verbeteren en regenere-
ren. De waaier aan mogelijkheden omvat gezichtsbehandelingen met 
medische cosmetica, dermatologische consultaties, huidverjonging en  
esthetische behandelingen door dr. Bullens-Goessens. Persoonlijk advies, 
speciale behandelingstechnieken en de keuze uit de juiste verzorgingsproduc-
ten bepalen de grootst mogelijke doeltreffendheid. Bij dermatologe dr. Yolande  
Bullens-Goessens en onze professionele schoonheidsspecialistes mag u 
vakkundig advies en een hooggekwalificeerde aanpak verwachten.

Aanbod behandelingen by dr. Bullens-Goessens:
> Dermatologische consultaties - behandeling van huidziekten en spat-
aderen - huidverbetering en anti-aging therapie - chemische peeling 
botulinetoxine - injectie met fillers - Tixel

5. Huidverjonging en -verbetering 
De nieuwste methodes. De modernste technieken. Stralend mooie resul-
taten. Onze behandelingen voor huidverjonging en -verbetering worden 
door ons competent team en de gespecialiseerde schoonheidsspecialiste 
Bibi Faas uitgevoerd onder leiding van dr. Yolande Bullens-Goessens.
> Jetpeel - Dermaplaning - Mesopeel - Microneedling - bindweefselmassage

AANKOMEN, INADEMEN, 
ONTSPANNEN

1350 m2 sensoriële  natuur- en wellbeingbeleving

Spa Retreat La Forêt kijkt uit over idyllische bossen en bevindt 
zich in een tuin met terrassen die overgaat in het omliggende 
Nationaal Park Hoge Kempen. De grenzen tussen binnen en bui-
ten vervagen. Het landschap gaat naadloos over in het gebouw 
en transformeert uw verblijf in een rijke ervaring van natuur en 

welzijn. Geniet optimaal van onze luxe Spa Retreat, alsook van het gebruik 
van high-end fitnessapparatuur en dagelijkse activiteiten in Le Gym.

Vijfpijlersconcept
Het hele behandelingsconcept is gebaseerd op vijf pijlers 
(reenergizing, reharmonizing, refreshing, regeneration, 
recovering) en is volledig afgestemd  op uw persoonlijke 
behoeftes. Welzijn, welbehagen en levenskwaliteit voor 
de vrouw, man, jongere in elke levensfase.

1.´Le Spa´
> Indoor pool - relaxruimtes - panoramasauna - hamam
infrarood duozitbanken - belevingsdouches - outdoor ja-
cuzzi

HET LEVEN IS MOOI. Wij houden van 
het leven, wij vieren het en genieten ervan! 

1.

2.

3.

dr. Yolande Bullens-Goessens (l) 
en Bibi Faas (r)

5.
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WWW.LIVINGDIVANI.IT

MARRES INTERIEUR STAAT VOOR 
HOOGWAARDIG INTERIEURADVIES.
TONGERSESTEENWEG 37, LANAKEN 
WWW.MARRES.COM

LIVING DIVANI-MarresB.indd   1 11/02/20   09:34

6. Boost your skin – Dagarrangement
Uw verwendag omvat:
• La Forêt by dr. Bullens-Goessens anti-aging signature  
 facial treatment - 90 minuten
• Voedend luxemasker O.P.I. voor de handen 
• Een knusse badjas, slippers  en zacht badlinnen staan  
 tot uw beschikking
• Onbeperkt gebruik van Le Spa: sauna- en zwembad- 
 faciliteiten
• Heerlijke tweegangenlunch met amuse, inclusief water  
 en een glas wijn in onze La Forêt Lounge
• Onbeperkt ter beschikking: Nespresso-koffie, New- 
 by-thee, water, smoothies en vers fruit in onze  
 La Forêt Lounge & Terrace

Prijs: € 189 p.p.
TIPS: Optimaliseer uw verwendag met een zachte peeling van het 
hele lichaam, uw huid straalt als nooit tevoren! 25 min € 49

Zie onze website voor al onze dagarrangementen! 
www.labutteauxbois.be/spa

6.
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DOMAINE
WEBSHOP

Cosmetica La Forêt by dr. Yolande Bullens-Goessens
-

Shiseido
-

Cadeaucheques
-

Fitness-services op maat
-

Voedingssupplementen Juice Plus / La Forêt
-

Mode, design en lifestyle by Domaine La Butte aux Bois

Slechts één klik naar door EXPERTS ontwikkelde, 
exclusieve producten en diensten:

shop.labutteauxbois.be
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BLANC DE BLANCS

We ontvangen u tussen 12.00 en 12.30 uur aan boord van de Geul- 
vallei in de haven van Oud-Rekem, ‘het mooiste dorp van Vlaanderen’. 
Om exact 12.30 uur geeft de kapitein met de scheepshoorn het startsein 
voor een cruise door Belgisch- en Nederlands-Limburgse wateren met 
een passage door Maastricht. Hoog(s)tepunt vormt de doorvaart van de 
sluis van Ternaaien, met een verval van 15 meter. Rond 16.30 uur leggen 
we aan in Oud-Rekem.

Het aantal couverts is beperkt. U kunt reserveren voor deze cruise tot  
1 mei 2020. Vaart u met ons mee? 
 

Menu

Duo verfijnde amuses
Zwarte Parel, Wijnkasteel Genoels-Elderen, Haspengouw 2015

_
Geelvintonijn

Groene asperge, doperwten, basilicum, jonge kruiden
Pinot Gris, Wijndomein Aldeneyck, Maasvallei 2018

_
Kreeft thermidor

Maaslandse asperges, brandewijn, ei 
Chardonnay Blauw, Wijnkasteel Genoels-Elderen, Haspengouw 2016

_
Tournedos Rossini

Maaslandse asperges, ganzenlever, saus Bordelaise 
Château La Gasparde Prestige Magnum, 

Castillon Côtes de Bordeaux 2015
_

Romanoff-cheesecake 
aardbeien, sinaasappel, wodka

Brachetto, Cascina Ghercina, Piemonte 2017
_

Mokka, friandises 
_

Uw Domaine La Butte aux Bois-team 
o.l.v. gastheer HARALD OOSTENBACH  
verwent u deze middag in het uitzichtrijke 
scheepsrestaurant en op het zonneterras. 
Chef ROBERT LEVELS serveert een 
delicieuze viergangenlunch, rijkelijk gelar-
deerd met het ‘Limburgse goud’. Water, zon 
en culinair genieten … Mooie ingrediënten 
voor een onvergetelijke namiddag. 

ASPERGES ‘ON TOUR’
ZONDAG 24 MEI

INTERNATIONALE VIERSLUIZENCRUISE

volwassenen
€ 145 p.p. inclusief sprankelend aperitief, 
geselecteerde wijnen, waters en mokka.

kinderen (t/m 17 jaar)
€ 6,00 per levensjaar inclusief sprankelend 
aperitief en frisdranken. 

Overnachten op zondag vanaf € 92,50 per kamer.

Voor hotelgasten voorzien we een shuttleser-
vice Domaine La Butte aux Bois – Oud-Rekem 
– Domaine La Butte aux Bois. Gasten die niet 
overnachten dirigeren de gps naar Kanaalstraat 
Rekem (Lanaken). Er is voldoende parkeergele-
genheid.
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We starten om 16.00 uur met een zomers aperitief en 
amuses in onze tuin, waarna u aan tafel geniet van een 
verfrissend en verfijnd voorgerecht. Onder het genot 
van swingende beats en hartverwarmende melodieën 
worden exquise lekkernijen bereid op de barbecue. Ele-
gante wijnen vervolledigen het geheel. De avond wordt 
afgesloten met een spectaculair dessertbuffet, terwijl u 
geniet van de ondergaande zon.

volwassenen
€ 105 p.p. inclusief sprankelend aperitief, 
geselecteerde wijnen, waters en mokka tot 
21.00 uur.

kinderen (t/m 17 jaar)
€ 4,50 per levensjaar inclusief sprankelend 
aperitief en frisdranken. 

Overnachten op zondag vanaf € 92,50 per kamer.

Sluit uw vakantie op de perfecte manier af tijdens 
een `LAZY AFTERNOON` met live muziek op ons 
Domaine.

MUZIKALE 
DROOMBARBECUE

ZONDAG 23 AUGUSTUS
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TEAM-
BUILDING OP 

LOCATIE

Ingmar: ‘La Butte aux Bois heeft alles terbeschikking om iedere team-
building op maat van de klant te creëren. Van één op één coaching tot 
aan outdoor groepslessen voor gezelschappen. De grootste troef zie ik 
in het prachtige domein en zijn omgeving zoals onder andere het Na-
tionaal Park dat start aan de voordeur. Mensen terugbrengen naar de 
natuur: wandelen, mountainbiken, de omgeving leren kennen. Genieten 
van alles wat we hier hebben, alles onder één dak. Voordeel van Le Gym 
is dat we bij slecht weer last minute kunnen terugvallen op een indoor 
alternatief.’

Cardio Boxing
Nordic Walking
Business Coaching
Bootcamp
Fietstour
Mountainbiking
 
Er is al een groepsactiviteit 
mogelijk vanaf € 15 per persoon.

Al onze sportieve teambuildingsactivitei-
ten vinden plaats onder begeleiding van 
voormalig professioneel atleet en topcoach 
Ingmar Harthoorn. Naast zijn uitgebreide 
kennis van sport weet hij precies aan te 

voelen wat voor de gast of het bedrijf belangrijk is. Alle 
activiteiten worden aangepast aan de wensen en condi-
tie van de groep, waardoor iedereen binnen het gezel-
schap (sportief) begeleid wordt op zijn of haar niveau. 
Zijn mensenkennis zorgt ervoor dat er een persoonlijk 
en geoptimaliseerd traject uitgestippeld kan worden.  
Iedere gast heeft zijn uniek karakter, het maximale eruit 
halen is Ingmar`s doel.

Ingmar in Le Gym
Contact: ingmar.harthoorn@labutteauxbois.be

Een verrassend 
GESCHENK, een 
waardevol souvenir?
Domaine La Butte aux 
Bois heeft voor elke 
feestelijke gelegenheid, 
tegen elk gewenst 
bedrag een gepaste 
GESCHENKBON.

ADEAUBONNEN

Spa Retreat La Forêt, cosmetica La Forêt by dr. Yolande 
Bullens-Goessens, Restaurant La Source ** by Ralf 
Berendsen, Le Bistrot by Robert Levels …
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‘Sport om te kunnen genieten 
van het bourgondische leven’
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Embodies tranquillity. Exudes dynamism.
The new Flying Spur.
For more information contact: 
Bentley Antwerp, Uilenbaan 200 B, 2160 Wommelgem, Belgium. 
Call us on +32 3 224 19 11 or email us at info@bentley-antwerp.be

Flying Spur WLTP drive cycle: fuel consumption, l/100km  
– Combined 14.8. Combined CO₂ – 337 g/km.

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks.  
© 2019 Bentley Motors Limited. Model shown: Flying Spur. BENTLEY ANTWERP

Programma:

09.30 – 10.30 uur
Feestelijke ontvangst op het terras van het club-
huis van Golfclub Spiegelven met bubbels en een 
verfijnd ontbijt

10.45 uur
Welkomstwoord door golfprofessional en initiator 
Ingmar Harthoorn

11.30 uur
Start Le Golf, start initiatie, start spa-arrange-
ment (wij verzorgen voor het bezoek aan de spa 
een shuttleservice). Tijdens het toernooi geniet u 
van een culinaire walking lunch op vier verschil-
lende holes

17.00 uur
Après-golfborrel met hapjes op hole 18

18.00 uur
Vertrek naar Domaine La Butte aux Bois met eigen 
vervoer 

18.30 uur
Shuttleservice naar Domaine La Butte aux Bois 
voor gasten van Hotel Stiemerhiede

19.00 uur
Aperitief met bubbels en amuses in de tuin van 
Domaine La Butte aux Bois met invités en  
sponsors

19.30 uur
Gastronomisch viergangendiner met begeleidende 
wijnen in het Napoleon-salon en prijsuitreiking

00.00 uur
Einde arrangement, shuttle naar Hotel Stiemer-
heide

€ 339 per persoon - € 659 per duo - € 1196,- per 
flight 
(all-in: green fee, food and beverage tot 00.00 uur, 
goodie bag met o.m. uw persoonlijk logo, golfbal-
len en PMT, shuttleservice).

Onder vermelding van ´Le Golf´ reserveert 
u uw overnachting bij Domaine La Butte aux 
Bois inclusief ontbijt vanaf € 100 per persoon 
(op basis van twee personen per kamer).

Le Golf is hét synoniem voor netwerken, sporten, 
zon en culinaire verwenning door de teams van  
Hotel Stiemerheide en Domaine La Butte aux Bois. 
We spelen volgens het Stableford-principe. Voor 
gasten zonder GVB of officiële handicap organise-
ren we een partnerprogramma in de vorm van een 
golfinitiatie of een verblijf in Spa Retreat La Forêt. 
Le Golf – Edition Gastronomique is exclusief voor 
slechts enkele tientallen deelnemers. U reserveert 
individueel of als flight via info@legolf.be

Golfclub Spiegelven te Genk vormt het 
sfeervolle decor voor de tweede editie 
van LE GOLF, georganiseerd door 
vzw Golf & Friends. 

LE GOLF – EDITION 
GASTRONOMIQUE

VRIJDAG 2 OKTOBER 
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