
LIFEin style
FALL & WINTER 2020 - 2021



LOWET
BILZEN

FOR HIM BRUNELLO CUCINELLI - ETRO - CANALI - CARUSO - LARDINI - JACOB COHEN - HACKETT - RALPH LAUREN - SCABAL - PT01 - SANTONI -...

FOR HER 

TREND 

: 

: 

: 

BRUNELLO CUCINELLI - FABIANA FILIPPI - ETRO - PUCCI - ELISABETTA FRANCHI - EDWARD ACHOUR - NATAN - JACOB COHEN - HOGAN -...

ESSENTIEL - TWIN SET - PATRIZIA PEPE - BA&SH - CLOSED - LIU JO - RAILS - MISA - 7 FOR ALL MANKIND - CITIZENS OF HUMANITY -...

LOWET

GENUTSTRAAT 4 - BILZEN

O.L.V.-STR 25 - BILZEN

+32 (0) 89 25 69 74

Advertentie.indd   1 12/08/19   10:30

lowet WINTER 2020 KERMT.indd   64 14/08/20   12:01

FOR HIM: BRUNELLO CUCINELLI - BRIONI - ETRO - CANALI - CARUSO - LARDINI - JACOB COHEN - HACKETT - RALPH LAUREN - HERNO - PT01 - HOGAN... 

FOR HER: BRUNELLO CUCINELLI - FABIANA FILIPPI - ETRO - ELISABETTA FRANCHI - MAX MARA - NATAN - MISSONI - JACOB COHEN - BAOBAB - HOGAN... 

TREND: BA&SH - ESSENTIEL - TWIN SET - PATRIZIA PEPE - CLOSED - LIU JO - OSCAR - MISA - 7 FOR ALL MANKIND - BLONDE NO.8 - DIADORA...

LOWET
GENUTSTRAAT 4 - BILZEN

O.L.V.-STR 25 - BILZEN

+32 (0) 89 25 69 74

LOWET.BE

Lowet-La Butte.indd   1Lowet-La Butte.indd   1 14/08/2020   14:0914/08/2020   14:09



Geachte gast,

Begin dit jaar had ik het genoegen om in Domaine La Butte aux Bois aan 
een nieuwe uitdaging te mogen beginnen als directeur van het mooiste 
vijf***** superior hotel met een tweesterrenrestaurant, een bistro, een 
uitgebreid scala aan wellnessvoorzieningen, een gym en diverse luxueu-
ze conferentiefaciliteiten. Ik kwam terecht in een warme omgeving met 
gedreven collega’s. Kortweg, de droom van iedere horecaondernemer.
Meteen werden de puntjes op de i gezet met extra focus op het team. We 
waren klaar om Domaine La Butte aux Bois naar een nog hoger niveau 
te tillen.

Onze trein was vertrokken, maar helaas kregen we te maken met een 
voor iedereen onvoorziene crisis. Op vrijdag 13 maart draaiden we de 
laatste shift in restaurant La Source en Le Bistrot. Twee dagen later gin-
gen de deuren volledig dicht voor drie maanden.

Een moeilijke periode, maar als horecaondernemer probeer je zelfs op 
dergelijke momenten opportuniteiten te creëren. Organisatorisch wer-
den zowel Le Bistrot als restaurant La Source aangepakt. Tijd voor fine-
tuning, organisatie, creativiteit en perfectionering.

Op 8 juni konden we ons eindelijk bewijzen en mochten we onze deuren 
opnieuw openen. Ondanks het feit onze receptie voltallig was, kregen 
we onze aanvragen en reservaties amper verwerkt. Het was duidelijk dat 
een staycation dicht bij huis in trek was en Domaine La Butte aux Bois 
dé plek in Limburg om onbezorgd en in alle veiligheid te genieten. Al 
onze departementen draaien momenteel weer op volle toeren. Voor ons 
het ideale examen om de opgefriste theorie om te zetten naar de praktijk.

Dagelijks streven wij ernaar om voor onze gasten een unieke beleving te 
creëren. Uiteraard blijven we trouw aan onze mooie en tijdloze events 
zoals de wildbrunch, Privilege, Sinterklaas, kerst, Sylvester, Valentijn en 
Kreeft & Champagne. Er wordt ook een nieuw event, de winterbarbecue, 
geïntroduceerd.

In deze editie delen muzikanten Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) en 
Mario Goossens (Triggerfinger) graag met u hun ervaring opgedaan tij-
dens hun verblijf.

Ik kijk ernaar uit u te mogen verwelkomen in ons coronaproof Domaine 
La Butte aux Bois.

Gastvrije groet

Yannick Bouts, directeur

VOORWOORD

Voor meer info of reserveringen: 
Domaine La Butte aux Bois 

Paalsteenlaan 90, 3620 Lanaken, België
+32 (0)89 73 97 70

info@labutteauxbois.be
www.labutteauxbois.be

Zolang als COVID-19 aanwezig 
is, hanteren wij een zeer soepel 
annuleringsbeleid en voorzien wij 
extra voorzorgsmaatregelen.

Menu’s zullen telkens 2 maanden 
voorafgaand aan onze events op 
onze website terug te vinden zijn:
www.labutteauxbois.be
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Covid-19
Vóór ze naar La Source kwam, was ze een half jaar 
chef de rang in het Amsterdamse restaurant Bridges. 
“In januari trok ik mijn stoute schoenen aan en sol-
liciteerde ik bij La Butte aux Bois. Ik mocht een dag 
meedraaien en werd aangenomen. Helaas brak een 
maand later Covid-19 uit en zat ik drie maanden 
thuis op mijn flat in Maastricht, maar ik verspilde 
mijn tijd niet. Ik kook graag en probeerde nieuwe 
menu’s uit. Ik werkte ook aan een nieuw zaalprotocol. 
Mijn belangrijkste vraag was: wat hebben we nodig 
om nóg beter te worden?”

Ylja Berends heeft naar eigen zeggen in haar job één 
grote missie. “Ik wil dat onze gasten zich vanaf de 
eerste seconde op hun gemak voelen. Bij een zaak 
als La Source hoort een vorm van etiquette, maar het 
mag niet te strak worden. Een spontane glimlach is 
meebepalend voor de sfeer aan tafel. Zaalmedewer-
kers horen uiteraard ook te weten wat er precies ge-
serveerd wordt, want zij zijn de ambassadeurs van de 
keuken. Als mensen vragen wat jalapeño, galangal of 
kurkuma is of waarom de chef zeeduivellever aan een 
gerecht toevoegde, moeten ze daarop deskundig kun-
nen antwoorden.”

“ZAALMEDEWERKERS ZIJN DE 
AMBASSADEURS VAN DE KEUKEN”

Ylja Berends, maître d’hôtel

Sinds begin dit jaar worden de zaalmedewerkers van La Source aangestuurd en de gasten 
verwelkomd door de 23-jarige Ylja Berends. Ze is nog jong, maar als maître d’hôtel heeft 
ze al behoorlijk wat kilometers op de teller. “Ervaring is niet alleen een kwestie van leeftijd, 
maar ook van leergierigheid en de gedrevenheid om elke dag bij te leren”, zegt ze.

Berends & Berendsen, het zou de mooi allitererende naam kunnen zijn van pakweg een 
praatprogramma, maar de habitués van restaurant La Source weten beter: zij vormen het 
duo dat tijdens iedere service de perfectie nastreeft. Hij in de keuken, zij in de zaal. Ralf 
Berendsen is al jaren een bekende tweesterrenchef, maar Ylja Berends is in de Belgische 
tophoreca een nieuw gezicht.

Een buitenstaander zou zich kunnen afvragen of iemand van haar leeftijd voldoende beslagen is 
om zo’n verantwoordelijke functie uit te oefenen, maar met een resumé van haar curriculum vitae 
neemt ze meteen alle twijfels weg.

Maastricht
“Op mijn veertiende begon ik af te wassen in restaurant de Heerlijckheyt Het Loo in mijn thuisstad 
Apeldoorn”, preciseert ze. “Na de middelbare school ging ik naar de hotelschool van Maastricht. 
Tijdens die vierjarige opleiding werkte ik vrijwel ieder weekend in een restaurant, onder meer bij 
Beluga. Daar kreeg ik de smaak te pakken om op sterrenniveau te werken.”
“Ik liep stage in binnen- en buitenland. In Bangkok werkte ik een half jaar in vijfsterrenhotel Mar-
riott, in Londen in hotel Sofitel. Daar draaide ik mee in de keuken. Dat was telkens een leerrijke 
ervaring. Als maître d’hôtel moet je van alle aspecten van het restaurantwezen op de hoogte zijn, 
van de afwas tot de belangrijkste ingrediënten. Omdat ik het belangrijk vind dat je ook een com-
merciële basis hebt, volgde ik een bijkomende opleiding sales en marketing van zes maanden in het 
Deense Odense. Daar werkte ik ook in enkele restaurants.”

Ylja in La Source





Speciaal voor u en uw familie organiseert Domaine La Butte aux Bois 
een feestelijke brunch onder leiding van chef Robert Levels. Er is voor 
ieder wat wils, zodat u met uw familie kunt genieten van deze gezellige 
dag. Ervaar de kleurenpracht van de Hoge Kempen tijdens een gezins-
wandeling van één uur met een Nationaal Park-ranger, voorafgaand aan 
de brunch.
Een uitgebreid buffet van voor-, hoofd- en nagerechten zorgt voor een 
onvergetelijke middag. Kortom, een feest voor jong en oud.

Vroege vogels ontvangen we om 10 uur met koffie, thee en viennoiserie, 
waarna de gezinswandeling om 10.30 uur van start gaat.
We ontvangen u met uw familie en vrienden voor de luxe wildbrunch 
tussen 12 en 12.15 uur.

Sprankelende ontvangst met sfeervolle hoornblazers, waarna u geniet van:

• Een luxe selectie voorgerechten, waaronder kreeft en oesters
• Een verrassend velouté
• Vier luxe hoofdgerechten, speciaal voor u aan het buffet op bord be-

reid: wild, vlees, vis en vegetarisch, aangevuld met diverse aardappel- 
en groentegarnituren

• Een smaakvolle presentatie van Belgische en Franse kazen
• Een verbazingwekkend dessertbuffet, feestelijk en genereus gepresen-

teerd
• Verbaas uzelf tijdens een onvergetelijke roofvogelworkshop en laat u 

vereeuwigen met unieke exemplaren.
• Geniet rond 17.30 uur op het einde van deze onvergetelijke dag van de 

prachtige tonen van het jachthoornblazersensemble.

VIK: Very Important Kids
Een eigen buffet vol lekkernijen, een volledig ingerichte kinderruimte en 
een eigen oppas om herfstknutselwerkjes te maken.

Hoorngeschal, HEMELS 
GENIETEN en herfstkleuren 

in de Hoge Kempen

ZONDAG 18 OKTOBER 2020

WILDBRUNCH
FEESTELIJKE EN  

VERFIJNDE VERWENNERIJ  
VOOR DE HELE FAMILIE

prijs (van 12 uur tot 17:30 uur)
€ 102,50 p.p. inclusief aperitief, begeleidende 
wijnen, waters en mokka

VIK`s (t/m 17 jaar) 
€ 4,50 per levensjaar, inclusief sprankelend 
VIK-aperitief en frisdranken

wandeling en ontvangst 
€ 7,50 p.p., VIK’s t/m 17 jaar € 4,50 p.p.

overnachten op zondag 
Vanaf € 92,50 per kamer,  
uw VIK`s overnachten gratis
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ZONDAG 15 NOVEMBER 2020

PRIVILEGE:  
EXCLUSIVE LIFESTYLE EVENT
BE PRIVILEGED, BE SPOILED

Entree
Tussen 12 en 12.30 uur voor een sfeer- en stijlvolle namiddag.

Flaneer
Een exclusief lifestyle-event met trouvailles voor de feestdagen, verbazing-
wekkende reisbestemmingen, verrassende modeshows, opvallende pre-
sentaties, trends en eye-openers, smaakvolle proeverijen, stijlvolle muziek 
en volop beleving.

Beleef
Ervaar luxewagens, juwelen, fossielen, spa, wellness, reizen, interieur, 
deco, modetrends en meer.

Geniet
Een walking dinner op sterrenniveau, chef Ralf Berendsen (**) verwent u 
deze middag samen met chef Robert Levels.

Finale
Compleet verzorgd tot 18 uur.

prijs (tot 18 uur) 
€ 150 p.p. inclusief aperitief, begeleidende 
wijnen, waters en mokka

VIK`s (t/m 17 jaar) 
€ 4,50 per levensjaar inclusief sprankelend 
VIK-aperitief en frisdranken 

overnachten op zondag 
Vanaf € 92,50 per kamer,  
uw VIK`s overnachten gratis

Privilege staat garant voor een zinderende middag met de meest luxueuze 
producten in een sfeervolle setting, met gastronomische verwennerij door 
sterrenchef Ralf Berendsen van restaurant La Source en chef Robert Levels 
van Le Bistrot. Ontdek exotische bestemmingen voor uw volgende reis, cre-
eer uw droomwellness aan huis, ervaar een exclusieve bolide en laat u beto-
veren door haute couture, Granada Gallery en de juwelen van Jochen Leën.
Laat u inspireren door La Butte aux Bois! 

Ervaar LUXE  
met al uw ZINTUIGEN

- EVENT LIFE IN STYLE6
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“In vino veritas” is één van de 
bekende quotes van de Romeinse 
letterkundige Plinius de Oudere. 
Wat er naast de waarheid nóg 
allemaal in wijn zit, kan je best 
vragen aan DAVID AERTS. Als 
sommelier heeft hij een cv om 
u tegen te zeggen. Begin dit jaar 
ging hij aan de slag in La Source.

“Het is altijd mijn droom geweest om aan de top te 
staan. In La Butte aux Bois is die uitgekomen”, zegt 
David Aerts. “Ik kreeg de horecamicrobe al op jonge 
leeftijd te pakken. Op mijn vijftiende begon ik als af-
wasser te klussen in een restaurant in Heverlee. Af en 
toe mocht ik ook de zaal in. Dat boeide me zodanig, 
dat ik een jaar later naar hotelschool Ter Duinen in 
Koksijde ging.”
Na een extra jaar wijnkennis in de hotelschool in 
Leuven, een stage in sterrenzaak Seagrill in Brussel 
en in Restaurant La Réserve de Beaulieu in Frankrijk, 
werkte hij onder meer in Spaans Dak, Arenberg en 
Luzine, het restaurant dat hij samen met Jeroen Meus 
opstartte. Zijn laatste werkplek vóór hij naar Limburg 
kwam was Tafelrond. Daar werkte hij samen met 
Yannick Bouts, sinds 1 januari directeur van La Butte 
aux Bois.

“EEN DROOM DIE IS UITGEKOMEN”
DAVID AERTS, SOMMELIER

Mocktails
“Dankzij hem heb ik de kans gekregen om in La Source te werken, al zou 
ik dat niet werken willen noemen. Wijn is voor mij op de eerste plaats een 
hobby die uitgroeide tot een passie”, zegt hij. “En als je van je passie je beroep 
kan maken, ben je een gelukkig mens. Vanaf dag één voelde ik me thuis in La 
Source. Het is een voorrecht om met een chef als Ralf Berendsen te mogen 
samenwerken. Zijn creativiteit grenst aan het ongelooflijke. We hadden de 
pech dat het restaurant door de lockdown voor drie maanden dicht moest, 
maar daar zat ook een positieve kant aan. We hebben samen uren zitten 
brainstormen om de wijnkaart op punt te stellen. We hebben zelfs geëxperi-
menteerd met mocktails.”
Eén van de geprefereerde wijnlanden van David Aerts is – verrassend – 
Duitsland. “Ze hebben daar alles wat nodig is om uitstekende wijn te maken: 
knowhow, bodem, wilskracht en mooie druivensoorten. Neem nu riesling, 
dat is zo’n zotte druif. In de vinificatie kan je er van mierzoet tot beendroog 
mee gaan. En laat je me kiezen tussen pinot noir en spätburgunder, dan kies 
ik voor de tweede. Voor alle duidelijkheid: ik staar me niet blind op de her-
komst. Het gaat om de kwaliteit en die kan net zo goed uit Bulgarije of Israël 
komen als uit Italië of Frankrijk.”

Blij maken
David Aerts heeft een uitgesproken mening over de taak van een sommelier. 
“Hij moet uiteraard over de vereiste kennis beschikken, maar daarnaast moet 
hij mensen blij maken. Daar komt een stukje psychologie bij kijken. Je moet 
bij wijze van spreken in een fractie van een seconde te weten komen wat de 
gasten willen. Met de vraag ‘Wat gaan we doen vandaag?’ voel je snel in welke 
richting het kan gaan. Uit hun reactie kan je ook afleiden of ze gesteld zijn 
op een uitgebreide uitleg of liever een korte duiding krijgen. Op die manier 
kom je tot een prettige interactie. De één verkiest een amicale benadering, de 
ander een eerder zakelijke. Voor mij allebei goed, als de gasten zich maar op 
hun gemak voelen en bij ons een leuke avond beleven.”

David Aerts in La Source
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ZONDAG 29 NOVEMBER 2020

SINTERKLAASMATINEE

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! De wintermaanden zijn voor Sinter-
klaas en zijn Pieten een drukke tijd, maar gelukkig maken ze met plezier tijd 
vrij om Domaine La Butte aux Bois te bezoeken. Van tevoren zoeken ze uit 
wie zoet is geweest en wat op de verlanglijstjes staat. Je krijgt zelfs de kans om 
Sint persoonlijk te ontmoeten, terwijl de knotsgekke Pieten voor het nodige 
entertainment zorgen. Staat jouw schoentje al klaar?

De Entreepieten staan tussen 12 en 12.30 uur te trappelen met een feestelijk 
glaasje bubbels voor de kids, ouders en opa’s en oma’s.
Samen met de Liedjespieten ontvangen we de Sint op zijn paard. Jullie ver-
wennen ‘Slecht weer vandaag’ alias ‘Amerigo’ met heerlijke wortels. De kleine 
gastronomen ‘die zoet zijn krijgen lekkers’:
• Een eigen lekkernijenbuffet
• Tal van vrolijke activiteiten samen met Knutsel-, Smikkel- en Schminkpiet
• Een cadeautje van de Sint voor kinderen t/m 11 jaar 

De grote gourmands genieten zorgeloos van de culinaire verwennerijen van 
de Kombuispieten in de vorm van een verrassende, luxe vijfgangenbrunch.
Tegen 16.30 uur zingen we met z’n allen: ‘Dag Sinterklaasje’

Hij komt, hij komt,  
de lieve GOEDE Sint!

prijs (tot 16:30 uur)
€ 102,50 p.p. inclusief aperitief, begeleidende 
wijnen, waters en mokka

VIK`s (t/m 17 jaar) 
€ 5,00 per levensjaar inclusief VIK-aperitief en 
frisdranken

overnachten op zondag 
Vanaf € 92,50 per kamer,  
uw VIK`s overnachten gratis
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COFFEE WITH A POSITIVE IMPACT 

Want to o� er your guests this unique experience? 
Learn more via www.nespresso.com/pro

In 2003, Nespresso launched the AAA Sustainable 
Quality Program in collaboration with NGO 
Rainforest Alliance. This program allows us to safe-
guard the future supply of the highest qua lity co ee, 
while supporting and improving the livelihood of 
co ee farmers. To date, 94% of Nespresso co ee is 
already AAA certifi ed. Our ambition is to achieve 
100% sustainably sourced co ee by 2020.
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Begin de eindejaarsperiode op de perfecte 
manier tijdens een hartverwarmende `LAZY 
AFTERNOON` op ons Domaine.
We starten om 16.00 uur met een winters aperitief en amuses, bij stabiel weer 
rondom de vuurkorven op ons terras, waarna u aan tafel geniet van een ver-
fijnd voorgerecht. Onder het genot van vertederende melodieën worden ex-
quise lekkernijen bereid op de barbecue. Onze sommelier van La Source Da-
vid Aerts selecteert voor u elegante wijnen. Terwijl u geniet van de winterse 
sferen, een prachtige zonsondergang en kaarslicht wordt de avond afgesloten 
met een spectaculair dessertbuffet. 

ZONDAG 13 DECEMBER 2020

WINTER- 
BARBECUE

prijs (tot 21 uur) 
€ 105 p.p. inclusief sprankelend aperitief, geselecteerde wijnen, 
waters en mokka

VIK`s (t/m 17 jaar) 
€ 4,50 per levensjaar, inclusief sprankelend VIK-aperitief en 
frisdranken

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

EVENT - LIFE IN STYLE 11



KERST EN  
SYLVESTER  
bij Domaine La Butte aux Bois

HEMELSE HOTELARRANGEMENTEN IN DE FINALE VAN 2020

Onze arrangementen met overnachting(en) in een sfeervolle kamer op het Domaine presente-
ren wij gedetailleerd op onze website: www.labutteauxbois.be

Onze receptionistes zijn u bovendien met het nodige advies bijzonder graag van dienst.

Luxe ontbijt
Christmas feelings

Tongstrelende wijnen
Feestelijke kledij

Stijlvol entertainment
Uzelf uitdagen in Le Gym

Witte winterlandschappen
Feeëriek gedecoreerde salons

Knetterend haardvuur
Zorgvuldig samengestelde menu´s

Sprookjesachtig, volledig verlichte tuinen
Warm samenzijn met familie en vrienden

Vrolijk schaats- en wandelplezier
Van top tot teen genieten in Spa Retreat La Forêt

Mountainbiken en wandelen in Nationaal Park Hoge Kempen
Gevarieerd genieten: La Source**, Le Bistrot of soirée dansante

- EVENT LIFE IN STYLE12



Ervaar KERST als nooit tevoren, tijdens een fees-
telijke avond op ons Domaine. Laat u verrassen 
door smaakvolle amuses en exquise gerechten, 
samengesteld door CHEF ROBERT LEVELS en 
zijn team.
Tussendoor begeleidt UNFORGETTABLE o.l.v. 
Gary Gielen u muzikaal en stijlvol door de avond. 
Een sprankelend aperitief en elegante wijnen ver-
volledigen de avond.

• We ontvangen u tussen 19 en 19.30 uur met champagne.
• U wordt verrast met een verfijnd viergangenkerstdiner, voorafgegaan door 

verwenamuses.
• We verzorgen onze soirées dansantes, inclusief dranken, voor één totaal-

prijs. De uitgebreide wijnkaart staat (additioneel) voor liefhebbers ter be-
schikking.

• Nog met de auto naar huis? Voor uw BOB hanteren wij een speciaal tarief. 
Informeer hiernaar bij uw reservering.

• Voor kinderen t/m 17 jaar serveren wij een speciaal viergangenmenu. De 
Kerstman laat een presentje achter voor kinderen t/m 11 jaar. Er staat voor 
hen een speelruimte ter beschikking.

prijs (tot 00.00 uur)
Soirée dansante inclusief champagne 
Pommery, geselecteerde wijnen, waters 
en mokka met friandises
Donderdag 24/12 € 155 p.p.
Vrijdag 25/12 € 150 p.p.

VIK`s (t/m 17 jaar) 
€ 4,5 per levensjaar inclusief sprankelend 
VIK-aperitief en frisdranken

diner rondom open haard
Op zaterdag 26 december kunt u reserve-
ren in Le Bistrot rondom de open haard, 
omlijst met stijlvolle pianomuziek. 
Wij serveren een viergangendiner voor 
€ 75 p.p. (exclusief dranken). 
Ontvangst tussen 19 en 19.15 uur.

DONDERDAG 24 EN VRIJDAG 25 DECEMBER 2020

SOIRÉES DANSANTES
Vreugdevolle, gastronomische verwennerij



VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 DECEMBER 2020

FEEËRIEKE KERSTBRUNCH

FEESTELIJKE en 
verfijnde verwennerij 
voor de hele familie!

Laat het wonder van kerst uw harten verwarmen. Geniet van een betoverend 
winterlandschap, magnifieke kerstdecoraties en een onvergetelijk samenzijn 
met familie en vrienden. Brunchen is de garantie voor een bijzondere mid-
dag. Laat het koken en zorgen over aan ons toegewijde team, zij zorgen er-
voor dat de kerstdagen écht ontspannend zijn.

Wij verwachten u voor een sprankelende ontvangst tussen 12 en 12.30 uur in 
onze sfeervolle, feestelijk gedecoreerde salons.
Laat u door het La Butte aux Bois-team verwennen met:
• Een verfijnde selectie voorgerechten, waaronder kreeft en oesters
• Een verrassend velouté
• Drie luxe hoofdgerechten (zoals hert, tarbot en pasta met truffel), speciaal 

voor u aan het buffet op bord bereid met passende garnituren
• Een smaakvolle presentatie van Belgische en Franse kaasjes
• Een verbazingwekkend dessertbuffet, feestelijk en genereus gepresenteerd

Wij verwennen u tot 16:30 uur.

Voor uw VIK`s:
• Een eigen buffet vol lekkernijen
• De Kerstman verrast de kleine gastronomen (t/m 11 jaar) met 

een geschenk
• Entertainment onder supervisie in hun eigen speelruimte

prijs (tot 16:30 uur) 
Feeërieke kerstbrunch inclusief aperitief, 
geselecteerde wijnen, waters en mokka 
Vrijdag 25/12 € 120 p.p.
Zaterdag 26/12 € 110 p.p.

VIK`s (t/m 17 jaar) 
€ 4,50 per levensjaar inclusief sprankelend 
VIK-aperitief en frisdranken

- EVENT LIFE IN STYLE14



VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 DECEMBER 2020

KERST IN  
RESTAURANT LA SOURCE

Sprankelend en betoverend lunchen en dineren  
op tweesterrenniveau.

Kies voor sereen lunchen en dineren met uitzicht op de tuin en vijvers. Chef Ralf Berendsen en team presenteren 
de mooiste producten van het winterseizoen en de streek in zijn menu Signature. Maître Ylja Berends en sommelier 
David Aerts verwennen u met prachtige referenties uit de riante wijnkelder. Geniet daarnaast van warme muzikale 

tonen, verzorgd door een harpiste.

De openingstijden in de eindejaarsperiode vindt u  
op onze website www.restaurantlasource.be.

Kerstlunch

Vrijdag 25 december 2020

Vijfgangenmenu Signature: € 150 p.p. (exclusief dranken, inclusief chariot de friandises)
Ontvangst tussen 12:00 en 12:30 uur

Voor VIK´s (t/m 17 jaar) serveren wij een speciaal viergangenmenu voor € 45 p.p. (exclusief dranken)

Kerstdiner

Vrijdag 25 en zaterdag 26 december 2020

Zesgangenmenu Signature: € 170 p.p. (exclusief dranken, inclusief chariot de friandises)
U reserveert een tafel naar believen vanaf 19 uur

Voor VIK´s (t/m 17 jaar) serveren wij een speciaal viergangenmenu voor € 45 p.p. (exclusief dranken)
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Mario Goossens en Cesar Zuiderwijk  
met chef Ralf Berendsen in La Source



LA BUTTE AUX BOIS DOOR DE OGEN VAN

MARIO GOOSSENS EN  
CESAR ZUIDERWIJK 
Topdrummers en foodies

In La Source schuiven wel vaker bekende gasten hun benen 
onder een keurig gedekte tafel, maar twee topdrummers? 
Dat had chef RALF BERENDSEN nog niet gezien. Hij ging 
dan ook maar wat graag in op het verzoek om Mario Goos-
sens (Triggerfinger) en Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) 
een blik te gunnen in zijn keuken. Als tegenprestatie moest 
hij een drumpoging ondernemen op een … kookpan.

An average band with a great drum-
mer sounds great, a great band 
with an average drummer sounds 
average. Het is één van de talloze 
quotes van Buddy Rich (1917-

1987). Mocht zijn naam geen belletje doen 
rinkelen: hij wordt beschouwd als één van de 
invloedrijkste en meest legendarische drum-
mers ter wereld. Muziekkenners kunnen zijn 
woorden alleen maar beamen als het gaat over 
Mario Goossens en Cesar Zuiderwijk. Wat pak-
weg John Bonham, Keith Moon en Ringo Starr 
waren voor – in deze volgorde – Led Zeppelin, 
The Who en The Beatles, zijn zij voor Trigger-
finger en Golden Earring. 
Sinds de uitbraak van het coronavirus werden 
hun optredens herleid tot nul, maar u mag hier 
vooral niet uit concluderen dat zij de voorbije 
maanden opteerden voor een kabbelend be-
staan onder een Provençaalse cipres. Mario 
maakte van de vrijgekomen tijd onder meer ge-
bruik om zijn muzikale alter ego te verwennen. 
Wat lang niet iedereen weet: hij speelt graag 
gitaar en gebruikt dat instrument ook om num-
mers te componeren.

Oma
“Ik ben altijd veel met sound bezig geweest”, 
benadrukt hij. “Ik heb al heel wat platen gepro-
ducet en wil dat in de toekomst zeker nog vaker 
doen. Ik breng graag tijd door in de studio. Dat 
zat er al op jonge leeftijd in. Telkens ik bij mijn 
oma op bezoek ging, speelde ik er studiootje. 
Het aanrecht was mijn mengtafel en in de ve-
randa stond een nagebouwd drumstel.” (lacht)
Ook Cesar Zuiderwijk zat niet stil. Hij maakte 
van de gelegenheid gebruik om in zijn thuisstad 
Den Haag meer tijd door te brengen in zijn pri-

véschool Music Station, waar hij drumlessen 
en workshops geeft. En dan is er nog hun ge-
meenschappelijk project, Sloper: een vierkoppi-
ge rockband met twee gitaristen en (uiteraard) 
twee drummers. Vóór u de vraag stelt hoe twee 
grijze(nde) heren uit een verschillende genera-
tie – Cesar is 72 jaar, Mario 48 – elkaar wisten 
te vinden, laten we hen het antwoord zelf geven.
“Ik ben al van mijn twaalfde fan van Cesar”, 
preciseert Mario. “Je begrijpt dat mijn verba-
zing groot was toen hij me een jaar of tien gele-
den belde met de vraag of ik wilde deelnemen 
aan een drumdriedaagse die hij organiseerde. 
We hadden meteen een klik, bijna alsof deze 
samenwerking in de sterren geschreven stond. 
In de muziekwereld lopen wel wat ego’s rond, 
maar bij Sloper is er geen spoor van haantjes-
gedrag.”

The States
De band tussen beide slagwerkers wordt nog 
versterkt door een gemeenschappelijke passie 
voor het bourgondische leven. Dat is minder 
evident dan het lijkt. Toerende muzikanten 
worden backstage doorgaans in de watten ge-
legd op het vlak van eten en drinken, maar dat 
is nog wat anders dan gastronomie met een 
hoofdletter.
“Ja, maar wij gingen met Golden Earring al in 
de jaren zeventig voor drie maanden naar de 
States”, zegt Cesar Zuiderwijk. “Tijdens zo’n 
lange tournee zet je al eens een stapje in de 
wereld. Zo kwamen we terecht in wijken als 
Chinatown, Little Italy en Greektown. Boven-
dien gingen we Japans eten in één van de res-
taurants van Benihana, een enorme keten van 
Japanse eethuizen. Dat had je toen nergens. Op 
die manier leerden we de meest uiteenlopende 



keukens kennen. Vooral Barry (de zanger van Golden Earring, nvdr.) en ik 
wilden weten hoe het eten gemaakt werd. Als het enigszins mogelijk was, 
vroegen we of we de chef-kok konden spreken.”
“Zo kwamen we in contact met chefs die wilden leren drummen. Sterren-
chef Henk Savelberg, bijvoorbeeld. Met Golden Earring speelden we op zijn 
huwelijksfeest. Na afloop kwam hij in de kleedkamer om te zeggen hoe hij 
fantastisch hij dat vond, vooral het drummen. Daarom gaven we hem een 
drum cursus cadeau. Ik kreeg een kookles in de plaats. Zo is dat balletje ge-
hakt gaan rollen. Een bouletteke zeggen jullie, hè? En nu wil je natuurlijk 
weten wat mijn specialiteit is. (lacht) Gravad lax op Thaise, Indonesische of 
Indische wijze. Ik houd van elke keuken, maar ik ben toch wel een uitgespro-
ken fan van de oosterse.”

Staycation
Omdat ze door het coronavirus een lange buitenlandse vakantie niet zagen 
zitten, kwamen Cesar Zuiderwijk en Mario Goossens op het idee om samen 
een korte staycation door te brengen in La Butte aux Bois. Directeur Yannick 
Bouts bood hen de kans om Le Domaine in al zijn facetten te leren kennen, 
te beginnen in de keuken.
“Je gelooft het niet, maar ik vond het superleuk om langoustines te pellen. 
Misschien is er aan mij wel een degelijke chef verloren gegaan”, knipoogt Ma-
rio Goossens. “Het straffe is dat ik helemaal geen vis lust, maar in La Source 
werd ik er zo aangenaam door verrast, dat ik die aversie meteen vergat.”
Over zijn ervaring aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen in 
Neerharen is Cesar Zuiderwijk erg duidelijk: “Het plaatje was effenaf com-
pleet. We waren er slechts twee dagen, maar ik had het idee dat ik een week 
op vakantie was. Van de ontvangst tot het uitchecken was alles minutieus 

“Ik heb  
nog nooit 

ZO LEKKER 
GEGETEN”

op elkaar afgestemd. En ik heb nog nooit zo lekker 
gegeten als in La Source. Ik kreeg bijvoorbeeld een 
ongelooflijk mooi stuk tarbot, volledig zelf gefileerd 
door Ralf Berendsen. Hij praat zó liefdevol over zijn 
producten, dat is bijna niet te bevatten. De passie spat 
eraf, echt mooi om te zien. Daarin herken ik wel iets 
van Mario en mezelf. Wij zijn gepassioneerd door 
muziek, hij door koken. En daar gaat het in het leven 
om, toch?”

Le Bistrot
“En wat moeten we dan zeggen over Le Bistrot?” 
haakt Mario in. “Ze noemen dat een bistro, maar ik 
heb daar beter gegeten dan in veel restaurants met 
een ster. Wat mij ook opviel, was de losse en toch stijl-
volle bediening. Precies zoals ik het graag heb. Als we 
toeren, komen we soms in hotels waar we ons onwen-
nig voelen. Niets daarvan in La Butte. Ik had dadelijk 
een thuisgevoel. Door de mix van jong en oud voelde 
de service heel natuurlijk aan. Hetzelfde kan gezegd 
over het interieur.”
“Ik heb me laten vertellen dat het oude gedeelte da-
teert van 1926 en het nieuwe van 2017. Het is knap 
hoe die twee in elkaar werden verweven. Je ziet ner-
gens een bruuske stijlbreuk of een kakofonie van 
kleuren. Dat geeft rust en daar ga je uiteindelijk naar 
op zoek als je er een weekendje tussenuit wil zijn.”

Mario Goossens en Cesar Zuiderwijk
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David Aerts 
Geen gastronomische maaltijd zonder wijn. Dat is zoals Aeneas en Dido, 
Dante en Bea tri ce, Bonnie en Clyde. Sommelier David Aerts is dan ook een 
elementaire schakel in het team van La Source.
“Ik ken hem uit de tijd dat hij nog in het Leuvense restaurant Tafelrond werk-
te”, preciseert Mario. “Het klinkt haast cliché, maar ook bij hem voel je weer 
die passie. De dag na ons diner had ik alweer zin om hem in al zijn enthou-
siasme aan het werk te zien. Ik drink het liefst rood, bij voorkeur met een 
volle smaak. Je zou denken dat hij je na een aantal keren niet meer weet te 
verrassen, maar iedere keer opnieuw komt hij met een fles waarvan je zegt: 
waauw! Als de gerechten en de wijnen zo mooi op elkaar afgestemd zijn, kom 
je op een ander niveau van beleving. Op restaurant gaan wordt dan een soort 
theaterbezoek, véél meer dan het stillen van je honger en dorst.”
Cesar Zuiderwijk: “Overal in La Butte aux Bois gebeurt alles met een vanzelf-
sprekend gemak, maar dat is net de kunst. Voor al die jongens en meisjes is 
het keihard werken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Daar doe ik mijn 
petje voor af. Als je me nu vraagt naar mijn eindoordeel over La Butte aux 
Bois, dan kan ik enkel zeggen dat ik het twee dagen enorm naar mijn zin had. 
De kwaliteit is hoogstaand, geen enkel detail wordt uit het oog verloren. Je 
mag het nu al noteren: ik kom terug naar Belgisch-Limburg. Het was me de 
reis van Den Haag naar Lanaken meer dan waard.”

ENKELE SNELLE FEITEN
Mario Goossens
• Geboren te Neerpelt op 08/04/1972
• Geboren en getogen in België maar heeft de 

Nederlandse nationaliteit
• Woont in Limburg (BE)
• Drummer bij Triggerfinger en SLOPER
• Speelde bij bands als Hooverphonic, Noord-

kaap en Monza
• Is producer en schrijft soundtracks voor on-

der andere Safety First, Studio Tarara, Offline 
en de Fabeltjeskrant

Cesar Zuiderwijk
• Geboren te Den Haag op 18/07/1948
• Heet officieel Cornelis Zuiderwijk
• Woont in Den Haag (NL)
• Drummer bij Golden Earring en SLOPER
• Brengt solo verschillende theatershows
• Is een echte foodie

Mario Goossens en Cesar Zuiderwijk helpen 
chef Ralf Berendsen met de ‘mise en place’

Bekijk hier het filmpje waar chef Ralf Berendsen 
samen met Mario Goossens en Cesar Zuiderwijk 
zich waagt aan een drumsolo op potten en pannen.
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Jessy Brepoels, front office manager

In heel wat horecazaken is het personeelsverloop behoorlijk 
groot, maar La Butte aux Bois heeft een groot aantal medewer-

kers met een JARENLANGE STAAT VAN DIENST. Eén van 
hen is front office manager Jessy Brepoels. “De mensen van mijn 

team zijn het eerste en laatste aanspreekpunt”, zegt ze. 

Specifieke wensen
“Omdat La Butte aux Bois een groot bestand van vaste gasten heeft, noteren 
we na ieder bezoek hun specifieke wensen en opmerkingen. Dat kan gaan 
van kussen naar voorkeur tot een favoriet gerecht. Zo kunnen we anticiperen 
op hun verwachtingen. Ik vind dat de meest logische zaak ter wereld. Als je 
naar een hotel met het label vijf sterren superior gaat, mogen de verwachtin-
gen hoger liggen dan in een hotel van gemiddeld niveau.”

Flexibiliteit
Na 21 jaar ziet Jessy nog altijd nieuwe uitdagingen. “Wij leggen de lat zélf 
hoog, dat houdt ons scherp. Ik prijs me nog dagelijks gelukkig dat ik in deze 
boeiende omgeving mag werken. Elke dag zie je nieuwe mensen, dit maakt 
het dan ook extra boeiend. Dat een job in de horeca enige flexibiliteit vereist, 
weet je vooraf. Ik heb een gezin met drie jongens van twintig, zeventien en 
dertien jaar. Door de niet-klokvaste uren is de combinatie werk-privé niet 
altijd evident, maar je krijgt zoveel mooie ervaringen en interessante ont-
moetingen in de plaats. Ik heb in La Butte al veel van het leven geleerd.” 

Bij aankomst in een hotel of restaurant is het 
eerste contact vaak bepalend voor de rest 
van het verblijf. Het inchecken, het aanne-
men van de bagage, het wegwijs maken in 
een voor veel gasten nieuwe omgeving … 

Allemaal factoren die essentieel zijn bij de start van 
een leuke avond of ontspannend weekend. 
“Een geslaagd verblijf begint aan de receptie”, zegt Jes-
sy Brepoels, die al sinds 1999 voor La Butte aux Bois 
werkt. “Het is moeilijk om dat over onszelf te zeggen, 
maar ik denk dat de vriendelijkheid van de medewer-
kers op alle niveaus één van de troeven van dit huis 
is. Een computersysteem kan je op school of via een 
avondopleiding onder de knie krijgen. Een sponta-
ne en joviale omgang met de gasten is een attitude 
die voor een stuk in je karakter ligt en die je elke dag 
moet aanscherpen.” 

Iedere vraag is voor ons een uitdaging
Jessy Brepoels is samen met haar vijftienkoppig team 
verantwoordelijk voor wat zij de voorkant noemt. 
“De eerste en laatste indruk worden bepaald door de 
front office. Elke dag geven we het beste van onszelf. 
Als er tussenin een probleem is, proberen wij dat 
met de glimlach op te lossen. Om maar wat te zeg-
gen: als een hotelgast op de avond van een gala zijn 
smoking vergeet, hoeft hij niet in paniek te slaan. Het 
is het voor ons een uitdaging om hem zo snel mo-
gelijk te helpen.” “Wij slaan geen enkele opmerking 
in de wind. Ik hamer er voortdurend op: als wij on-
verschillig overkomen, kan dat een schaduw gooien 
op het werk van alle andere medewerkers. Daarom 
is het belangrijk dat we meteen feedback krijgen van 
de gasten.” 

Jessy Brepoels aan de receptie

“EERSTE  
EN LAATSTE  

aanspreekpunt”



Wat mag u van ons verwachten?

Staande ontvangst tussen 18.30 en 18.45 uur met champagne en  
amuses van chef Ralf Berendsen van restaurant La Source**.  

Stijlvolle pianomuziek maakt het aperitief compleet.
-

Fotografische vereeuwiging van uw gezelschap,  
het resultaat ontvangt u direct.

-
Exquis viergangendiner in onze sfeervolle ballroom Napoleon,  

begeleid door prestigieuze wijnen.
-

De avond bruist met dans- en showorkest Unforgettable.
-

Champagne à volonté tijdens de jaarwisseling.
-

Rijkelijk Nieuwjaarsbuffet (om 01 uur) met o.a. kreeft, oesters en kazen.
-

Voor kinderen t/m 17 jaar voorzien we een speciaal  
viergangenmenu inclusief kinderchampagne en frisdranken.

DONDERDAG 31 DECEMBER 2020

NEW YEAR`S EVE GALA
SCHITTEREN,  
stralen en sprankelen
Tijdens de finale van 2020 schittert, straalt en sprankelt in Domaine La Butte 
aux Bois alles en iedereen. Nog één keer volop genieten voordat een nieuw 
jaar zich aandient. Wij zorgen voor alle ingrediënten, u zorgt samen met uw 
geliefden voor een blijvende herinnering. Gastronomie, goed gezelschap en 
gelukkige gezichten gecombineerd: we bewaren het beste tot het laatste.

prijs (tot 03 uur)
€ 295 p.p. inclusief champagne, prestige wijnen 
en dranken 

VIK`s (t/m 17 jaar) 
€ 7,50 per levensjaar inclusief kinderchampag-
ne en frisdranken

Dresscode: gala
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RALF BERENDSEN, CHEF LA SOURCE** - PRODUCT IN DE KIJKER

SINT-JAKOBSSCHELP 
“COQUILLE IS EEN DANKBAAR PRODUCT”

De meeste sterrenchefs hebben enkele signatuurge-
rechten, bereidingen die zelfs de beste hobbykok in 
geen honderd jaar op dié manier kan klaarmaken. 
Ralf Berendsen bladert in zijn kookbijbel en laat u 
meelezen in een hoofdstuk over coquilles.

“De sint-jakobsschelp of coquille is een bijzonder dankbaar 
product. Coquilles leven op de zeebodem en voeden zich met 
plankton en algen. Als ze rijp genoeg zijn voor consumptie, 
worden ze boven water gehaald. De meest natuurvriendelijke 
manier is het opduiken. Dat is erg arbeidsintensief, maar zo 
krijg je de mooiste coquilles. Als je ze opvist, kan je de schelp 
beschadigen en bestaat de kans dat er zand in terechtkomt.”

“Ik werk met opgedoken Noorse coquilles, die levend worden 
geleverd. Dan zijn ze vaster van structuur. Daar hangt een prijs-
kaartje aan, zeker als je voor een grote maat kiest. Ze kosten 
gauw vier euro per stuk, maar in La Source gaan we altijd voor 
de beste kwaliteit. Coquilles moet je voornamelijk serveren 
in de maanden met een R, zoals mosselen. Je kan ze 
bijna altijd en overal in emmertjes kopen. Die zijn 
veel goedkoper, maar ik vind ze zeepachtig van 
smaak. Echt niet mijn ding.”

“Bij één van mijn bereidingen laat ik de vrucht aan de schelp 
zitten. In de schelp doen we eekhoorntjesbrood en een bouillon 
van aardpeer en jeneverbes, waarin de vrucht wordt gegaard. 
De garingstijd moet je goed in het oog houden (warm vanbin-
nen), anders krijg je een tennisbal. De schelp wordt gesloten 
met een klem, de tafelgast snijdt de vrucht zelf los.”

“Op de kaart heb ik ook een coquillegerecht met zee-egel, selde-
rie, kaviaar en buikspek. Het zoete en frisse van een coquille doet 
het heel goed met vlees. De zee-egel en kaviaar maken het hele-
maal af. Ik serveer ze ook weleens rauw in een marinade van zee-
zout, suiker, limoen, koriander en korianderzaad. Een twintigtal 
minuten marineren, afspoelen en op een doek leggen, klaar.”



Maasmechelen Village, 
dat zijn meer dan 100 
premium boetieks op 
één plek verzameld.
Sfeervolle en elegante boetieks van 

je favoriete designermerken: Prada, 

Versace, Armani, noem maar op. Geniet 

bourgondisch en ontdek de vele culinaire 

opties tijdens een lunch of diner in 

één van de restaurants. Of proef van 

heerlijk zoete lekkernijen bij één van de 

ambachtelijke tussenstops. Even relaxen? 

Vlij je neer in onze viplounge: ons Guest 

Team verwelkomt je met een drankje en 

een versnapering.

De VIP-ervaring van Maasmechelen 

Village: winkel, ontdek, geniet, in een 

oase van rust. Boek nu.

Meer weten over de Maasmechelen 

Village vip-experience?

Boek nu,scan de QR-code.

Maasmechelen Village, 
dat zijn meer dan 100 
premium boetieks op 
één plek verzameld.
Sfeervolle en elegante boetieks van 

je favoriete designermerken: Prada, 

Versace, Armani, noem maar op. Geniet 

bourgondisch en ontdek de vele culinaire 

opties tijdens een lunch of diner in 

één van de restaurants. Of proef van 

heerlijk zoete lekkernijen bij één van de 

ambachtelijke tussenstops. Even relaxen? 

Vlij je neer in onze viplounge: ons Guest 

Team verwelkomt je met een drankje en 

een versnapering.

De VIP-ervaring van Maasmechelen 

Village: winkel, ontdek, geniet, in een 

oase van rust. Boek nu. 
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Boek nu, scan de QR-code.

Disclaimer: Relaxed shoppen in tijden van 
corona? Natuurlijk: wij volgen nauwgezet alle 
gezondheids- en veiligheidsmaatregelen van de 
Belgische en lokale overheden. Check onze site 
voor de laatste info.

MAASMECHELEN VILLAGE

Even op 
adem 
komen? 
Dat kan: met de 
vip-experience van 
Maasmechelen Village. 

Kom er shoppen in de 
openlucht en lekker eten 
en drinken, zeven dagen 
op zeven.
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adem 
komen?  
Dat kan: met de 
vip experience van 
Maasmechelen Village. 

Kom er shoppen in de 
openlucht en lekker eten 
en drinken, zeven dagen 
op zeven.
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Disclaimer: Laid-back shopping in times of 
COVID19? Of course: we are compliant with all 
government regulations. Check our website for 
the latest updates.

MAASMECHELEN VILLAGE

Even op
adem
komen? 
Dat kan: met de 
VIP experience van 
Maasmechelen village

Kom er shoppen in de 
openlucht en lekker eten en 
drinken, zeven dagen 
op zeven.
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VRIJDAG 1 JANUARI 2021

NIEUWJAARSBRUNCH

Hoe kunt u 2021 beter beginnen dan door te genieten van een stijlvol vijf-
gangenbuffet en de warme klanken van een harpiste in het gezelschap van uw 
naasten? Reserveer en laat u door ons in de watten leggen. Wij verwelkomen 
u en uw gasten tussen 12 en 12.30 uur. Het La Butte aux Bois-team verwent 
u met:
• Een verfijnde selectie voorgerechten, waaronder kreeft en oesters
• Een verrassend velouté
• Drie luxe hoofdgerechten (zoals hert, tarbot en pasta met truffel), speciaal 

voor u aan het buffet op bord bereid met bijpassende garnituren
• Een smaakvolle presentatie van Belgische en Franse kaasjes
• Een verbazingwekkend dessertbuffet, feestelijk en genereus gepresenteerd

Uw VIK`s (Very Important Kids) genieten van hun eigen buffet met een 
soepje, hoofdgerechten, frietjes en heerlijke desserts. De kleine gastronomen 
vermaken zich onder supervisie in hun eigen speelruimte.

Onze harpiste luidt het jaar in met een hartverwarmende noot. We eindigen 
de gastronomische ouverture van het jaar 2021 rond 16.30 uur.

prijs (tot 16:30 uur)
€ 110 p.p. inclusief feestelijk aperitief, 
geselecteerde wijnen, waters en mokka 

VIK`s (t/m 17 jaar)
€ 4,50 per levensjaar inclusief sprankelend 
VIK-aperitief en frisdranken

Domaine La Butte aux Bois vormt graag het feestelijke 
decor, waarin we elkaar veel geluk, liefde en gezondheid 
toe wensen. Tijdens de ́ BESTE WENSENBRUNCH´ blikt 
u terug op 2020 en kijken we samen uit naar een nieuw 
jaar vol mooie momenten. 

Laten we  
METEEN  

goed van start  
gaan!



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

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 buiten vervagen. 
Het landschap gaat naadloos over in het gebouw en transformeert 
uw verblijf in een rijke ervaring van natuur en welzijn. Geniet opti-

maal van onze luxe Spa Retreat, alsook van het gebruik van high-end fitness-
apparatuur en dagelijkse activiteiten in Le Gym.

De indeling van La Forêt is als volgt:

1.350 m2 natuur- en wellbeingbeleving

AANKOMEN, INADEMEN,
ONTSPANNEN

GELIJKVLOERS 

“Le Spa” 
indoor pool - relaxruimtes - panoramasauna - hamam - infrarood duo-zit-
banken - belevingsdouches

“Le Spa Terrasse”
overdekt terras - outdoor jacuzzi - meditatie- en yogaruimte - relaxruimte

EERSTE VERDIEPING:

“La Forêt”
Praktijk van dr. Yolande Bullens-Goessens - 8 behan-
delingscabines - Gharieni PediSpa - Gharieni Quartz-
bank - Gharieni SpaWave - SlimLine™ POD - huid-
verbetering en -verjonging met Jetpeel

“La Forêt Lounge” 
Voor gasten die spabehandelingen gereserveerd heb-
ben, staat de “La Forêt Lounge” exclusief ter beschik-
king. Hier worden heerlijke en lichte gerechten geser-
veerd, gezonde snacks, smoothies en ook beautyfood, 
die het proces van de huidverjonging en -verbetering 
ondersteunen.

“Le Gym” - Private Fitness Club
TechnoGym Artis - personal coaching - virtual personal 
coaching via de “TechnoGym iCloud My Wellness”-app 
- indoor activiteiten: yoga, Pilates, boksen, tai chi en 
nog veel meer - outdoor activiteiten: Start 2 Run, nordic 
walking, mountainbiken, fietsen, trainingskampen met 
personal coaching en nog veel meer.
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La Forêt - Healing in Harmonie
Begeef u op een betoverende fantasiereis door het bos. 
Onder begeleiding van onze La Forêt-therapeuten 
duikt u in de wereld van wellness. Een ontspannende 
massage in combinatie met kalmerende La Forêt-mu-
ziek en als zalige afsluiting een thee met aroma van 
bosvruchten. Voor een blijvend La Forêt-gevoel krijgt 
u de La Forêt-geur in sprayvorm mee naar huis.
SpaWave 85 min. € 85 

La Forêt - Quartz-Stempelmassage
Volledige massage van het lichaam op de Quartz-
bank met heerlijk geurende olie. Door de zachte 
drukmassage met de verwarmde stempels worden 
gecontroleerde temperatuursverhogingen bereikt, 
de reflexzones van de huid worden geactiveerd en 
de afvoer van de afvalstoffen aanzienlijk bevorderd. 
Op die manier lossen spanningen op en vloeit de 
energie opnieuw, dit in rustgevende harmonie met 
klankschalentherapie en als zalige afsluiting een thee 
met aroma van bosvruchten. Voor een blijvend La 
Forêt-gevoel krijgt u de La Forêt-geur in sprayvorm 
mee naar huis.
Quartzbank 85 min. € 169

La Forêt - Honey Body Treatment
Deze behandeling is een zeer werkzame ontspan-
ningsmassage. De toepassing begint met een li-
chaamspeeling, die aansluitend met warme kom-
pressen wordt afgenomen. Daarna wordt warme 
acacia honing uit het Nationaal Park op de rug aan-
gebracht en komen door kneedbewegingen gifstoffen 
vrij. De dieptewarmte van de Quartz-bank tijdens de 
lichaamspakking zorgt voor een geestelijke en licha-
melijke ontspanning. Als zalige afsluiting krijgt u een 
thee met aroma van bosvruchten. Voor een blijvend 
La Forêt-gevoel krijgt u de La Forêt-geur in spray-
vorm mee naar huis.
Quartzbank 85 min. € 169

La Forêt - Mud Treatment
Deze wellnessbehandeling start met een ontspannende masserende lichaam-
speeling. De scrubbing gel op basis van gezuiverde zandkorrels en groene 
thee verwijdert de dode huidcellen en geeft zuurstof en doorbloeding aan 
de huid, gevolgd door een rug-, nek- en schoudermassage met modder. U 
heeft keuze uit twee soorten modder: ontspannend of ontgiftend. Dit wordt 
persoonlijk met u besproken. De modder werkt nog verder over het gehele li-
chaam als lichaamspakking, om de intensiteit te verhogen. Voor een blijvend 
La Forêt-gevoel geniet u nog heerlijk na met een detoxthee en krijgt u de La 
Forêt-geur in sprayvorm mee naar huis.
85 min. € 169

SpaWave licht- en klanktherapie
Bevorder je nachtrust en haal het optimale uit je dag.
Beleef een volledig nieuwe en unieke antistresskuur met speciale muziek 
dankzij zachte klankgolven met binaurale tonen. In combinatie met licht-
therapie en hoogefficiënte schommelmassage zorgt de diepontspannende 
behandeling op de SpaWave voor weldadig herstel, unieke verfrissing en on-
verwachte vitalisering.
30 min. € 45

LA FORÊT  
SIGNATURE TREATMENTS

Take a breath and … relax!
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WEST SEATING SYSTEM   |   RODOLFO DORDONI  DESIGN
LAWSON ARMCHAIRS   |   RODOLFO DORDONI  DESIGN

DISCOVER MORE AT MINOTTI.COM/WEST
TONGERSESTEENWEG 2
3620 LANAKEN, BELGIË

+32 89 71 41 20
INFO@MARRES.COM



2 nachten in een La Forêt-kamer.
2 x luxe ontbijtbuffet met bubbels.
3-gangendiner in Le Bistrot.
5-gangendiner in Restaurant La Source (op de laatste avond)*.

Uw verwendag omvat:
• Quartz-stempelmassage – 55 min.
• SpaWave-sessie (slaaptherapie) – 30 min.
• Een knusse badjas, slippers en zacht badlinnen staan tot uw beschikking.
• Onbeperkt gebruik van Le Spa: sauna- en zwembadfaciliteiten.
• Heerlijke tweegangenlunch met amuse, inclusief water en een glas wijn in 

onze La Forêt Lounge.
• Onbeperkte Nespresso-koffie, Newby-thee, water, smoothies en vers fruit 

in onze La Forêt Lounge & Terrace.

Tips:
• Optimaliseer uw verwendag met een pedicure of manicure.
• Kapper op aanvraag.

AANKOMST: MA, DI, WO, DO, VR, ZA*

COCOONING  
HOTELARRANGEMENT

prijs 
€ 529 p.p. op basis van een tweepersoonskamer 
€ 579 p.p. indien zaterdag inbegrepen

toeslag
- één persoon: € 45 per nacht
- pedicure of manicure: € 59 p.p.

enkel de verwendag
€ 189 p.p. als dagarrangement

Dit arrangement is ook als dagarrangement te reserveren. Zie onze website voor 
al onze dagarrangementen en behandelingen: www.labutteauxbois.be/spa

*Als uw verblijf op zaterdag begint,  
verandert de volgorde van de diners.

Quartzbank - stempelmassage in La Fôret
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DOMAINE
WEBSHOP

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

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

shop.labutteauxbois.be
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VRIJDAG 12 EN ZATERDAG 13 FEBRUARI 2021

FINE DINING  
IN RESTAURANT  
LA SOURCE 
• U kunt naar believen uw tafel reserveren.
• Romantisch & sereen à la carte dineren met  

uitzicht op ons park.

ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 FEBRUARI 2021

ROMANTIC DINNER  
IN LE BISTROT
• Ontvangst tussen 19 en 19.15 uur.
• Onze huispianist zorgt voor de passende sfeer.
• Een romantisch viergangendiner ‘by candlelight’ bij de sfeervolle haard.
• Als afsluiter: mokka met ‘sweet surprises’.



Valentine 
weekendZATERDAG 13 FEBRUARI 2021

GALA:  
VENETIAANS BAL MASQUÉ
• Ontvangst in ons feeëriek manoir tussen 19 en 19.15 uur met een sprankelend aperitief, begeleid 

door heerlijke pianomuziek.
• Wij zorgen voor uw masker, geheel in stijl.
• Honderden kaarsen en prachtige bloemdecoraties vormen het decor voor een hartstochtelijke reis 

door de avond.
• Geniet van een viergangendiner met zorgvuldig geselecteerde wijnen.
• Unforgettable o.l.v. Gary Gielen brengt u op de dansvloer dicht bij elkaar met stijlvolle lovetunes.
• Het dragen van feestelijk chique kleding beschouwen we als een compliment.

ZONDAG 14 FEBRUARI 2021

VALENTINE 
VERWENBRUNCH
We verwelkomen u voor onze ‘All you need is love’-brunch tussen 12 en 12.30 uur.
Laat u door ons team verwennen met:
• Luxe selectie voorgerechten, waaronder kreeft en oesters
• Een verrassend velouté
• Verfijnde hoofdgerechten: vlees, vis en vegetarisch, speciaal voor u aan het buffet op het bord bereid
• Een smaakvolle presentatie van Belgische en Franse kaasjes
• Een verbazingwekkend dessertbuffet, feestelijk en genereus gepresenteerd
• Sfeervolle muzikale omlijsting

Romantisch dineren
Fine Dining in La Source: A la carte
Romantic Dinner in Le Bistrot: € 82.50 p.p. (exclusief dranken)

Venetiaans Bal Masqué (tot 01:00 uur)
Volwassenen: € 140 p.p. inclusief aperitief, geselecteerde wijnen, waters en mokka
VIK`s (t/m 17 jaar): € 4,50 per levensjaar, speciaal viergangenmenu inclusief 
sprankelend VIK-aperitief en frisdranken 

Valentine verwenbrunch (tot 16:30)
Volwassenen: € 102,50 p.p. inclusief aperitief, begeleidende wijnen, waters en mokka
VIK`s (t/m 17 jaar): € 4,50 per levensjaar inclusief sprankelend VIK-aperitief  
en frisdranken

Overnachten op zondag 
Vanaf € 92,50 per kamer, uw VIK`s overnachten gratis.

De culinaire invulling van onze events vindt u in 2021 onder: 
www.labutteauxbois.be/valentijn-in-limburg

EVENT - LIFE IN STYLE 33



CADEAU-
BONNEN

Een verrassend GESCHENK,  
een waardevol souvenir?

Domaine la butte aux bois  
heeft voor elke feestelijke  

gelegenheid, tegen elk  
gewenst bedrag een  

gepaste GESCHENKBON.
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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DOMAINE LA BUTTE AUX BOIS

UW EXCLUSIEVE ´HIDEAWAY´ 
TIJDENS TEFAF 2021

`s Werelds grootste, meest gerenommeerde en vooral mooiste beurs inza-
ke kunst & antiek vindt van 13 tot en met 21 maart 2021 plaats in MECC 
Maastricht. U vindt er archeologische vondsten, etnografica, oude meesters 
en hedendaagse schilderkunst, antieke meubelen en zilverobjecten, antieke 
en moderne juwelen, 20e-eeuws design, moderne kunst en werken op papier. 

TEFAF betekent: een verrassende ontdekkingsreis door 7000 jaar kunstge-
schiedenis, onder één dak samengebracht door 275 handelaren uit 20 landen! 

• TEFAF preferred hotel | Relais & Chateaux
• Slechts 7 km verwijderd van MECC Maastricht
• 59 luxe kamers & suites
• Charmante gastvrijheid
• Parkachtige hotelomgeving - 10.000 m² Nationaal Park
• Spa Retreat La Foret - holistisch ´wellbeing´
• Le Spa: indoor zwembad, Jacuzzi, hamam, infrarood zitbanken & sauna
• Le Gym: TechnoGym Artis Line - fitness o.l.v. een personal coach
• Een uitgelezen plek om te dineren: met 2 Michelin-sterren bekroond Res-

taurant La Source - Le Bistrot - salons voor feeërieke bijeenkomsten & 
events - Room service

• Gezellige bar met internationale dranken & cocktails
• Ruime, gratis parking
• Exclusieve BMW courtesy car service TEFAF

TEFAF Hospitality Events
Contacteer onze Sales afdeling voor exclusieve 
hospitality events, gecombineerd met Domaine 
La Butte aux Bois-services (ontvangst, gratis par-
keren, courtesy shuttles, lunch of diner in Restau-
rant La Source of een exclusief salon)!
Creëer een onvergetelijke belevenis voor uw 
cliënten & relaties.

kamerprijzen
Vanaf € 92,50 per persoon per nacht

ZATERDAG 13 – ZONDAG 21 MAART,  
EARLY ACCESS OP DONDERDAG 11 MAART, 
PREVIEW OP VRIJDAG 12 MAART 2021
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TAKE A BREATH ... AND EXERCISE

LE GYM
Uw persoonlijke lidmaatschap ‘Le Gym’
• Investeer in ‘body & mind’ in de rustgevende, exclusieve en gezellige 

omgeving van Domaine La Butte aux Bois.
• Toegang van 07 tot 22 uur, met jaarabonnement 365 dagen per jaar.
• Regelmatig personal trainingssessies van 25 min. door personal coach 

Ingmar Harthoorn.
• Train op de allernieuwste Artis Line van TechnoGym (1ste in België).
• Neem uw personal coach wereldwijd mee via de MyWellness-app.
• Regelmatig groepstrainingen indoor en/of outdoor van 50 min.
• Profiteer van persoonlijke aandacht en follow-up.
• Food-consult(s) van 25 min. als begeleiding van uw trainings-

programma.
• Regelmatig update over uw conditie door middel van een bodyscan 

door uw personal coach.
• Cool down met bronwater, Nespresso en Matcha-thee.
• Parkeer gratis en gebruik onze high speed wifi.

Extra voordelen jaarlidmaatschap:
Geniet van interessante kortingen:
• 10% korting producten van La Forêt ‘by dr. Bullens’ en Shiseido
• 10% korting op dermato-cosmetiek (botox en fillers) bij dermatoloog 

dr. Yolande Bullens – Goessens
• 10% korting op Slimline-treatments (recovering, afslanken, detox)
• 10% korting op voedingssupplementen van La Forêt / Qualinica
• 20% korting op een sportmassage (55 min.)
• 20% korting op fitnesskleding bij Intersport Lanaken
• Deelname aan Le Gym businessborrel

Combi-membership Le Gym & Le Spa:
‘Gold Member’: Combineer uw lidmaatschap met toegang tot Le Spa: 
indoor pool, relaxruimtes, panoramasauna, hamam, infrarood duo-zitban-
ken, belevenisdouches, overdekt terras met outdoor jacuzzi. Wij stellen een 
knusse badjas, badslippers en een zachte handdoek ter beschikking.

Kennismaking:
Wenst u kennis te maken met Le Gym, maak dan zeker een afspraak met 
onze personal coach Ingmar Harthoorn. Een kennismaking is inclusief 
bodyscan en introductie.

Dé EXCLUSIEVE 
fitnessclub in de regio

abonnement Le Gym
Vanaf € 147 per maand

‘Gold Member’ 
Combi-membership Le Gym & Le Spa:
Vanaf € 197 per maand

kennismaking
€ 50 - Indien u hierna voor een abonnement 
kiest, verminderen we het met € 50.

Spa Retreat La Forêt kijkt uit over idyllische 
bossen en bevindt zich in een tuin met ter-
rassen die overgaan in het omliggende Nati-
onaal Park Hoge Kempen, waarbij de gren-
zen tussen binnen en buiten vervagen. Het 

landschap gaat naadloos over in het gebouw en trans-
formeert uw verblijf in een rijke ervaring van natuur 
en welzijn. Geniet optimaal van onze luxe Spa Re  tre at, 
alsook van het gebruik van state-of-the-art fitness-
appa ratuur en dagelijkse activiteiten in Le Gym.

Bring a friend:
Bij het aanbrengen van een nieuw lid krijgt u een ca-
deaubon die u kan gebruiken in Domaine La Butte 
aux Bois

Ingmar Harthoorn in Le gym
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“Sport om te kunnen genieten van het bourgondische leven”

TEAMBUILDING 

Al onze sportieve teambuildingsactivi-
teiten vinden plaats onder begeleiding 
van voormalig professioneel atleet en 
topcoach Ingmar Harthoorn. Naast zijn 
uitgebreide kennis van sport voelt hij 

precies aan wat voor de gast of het bedrijf belangrijk 
is. Alle activiteiten worden aangepast aan de wensen 
en conditie van de groep, waardoor iedereen binnen 
het gezelschap (sportief) begeleid wordt op zijn of 
haar niveau. Zijn ruime ervaring zorgt ervoor dat een 
persoonlijk en geoptimaliseerd traject uitgestippeld 
kan worden. Iedere gast heeft zijn uniek karakter, het 
maximale eruit halen is Ingmars doel.

Cardio Boxing
Nordic Walking
Business Coaching
Bootcamp
Fietstour
Mountainbiking

prijs
Er is al een groepsactiviteit mogelijk vanaf 
€ 15 per persoon.

Ingmar: ‘La Butte aux Bois heeft alles ter beschikking om iedere teambuil-
ding op maat van de klant te creëren, van één-op-één coaching tot outdoor 
groepslessen voor gezelschappen. De grootste troef zie ik in het prachtige 
domein en zijn omgeving. Het Nationaal Park ligt aan de voordeur. Men-
sen 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 terugval-
len op een indoor alternatief.’



MASTERPIECE by PoMMERy
L’AbuS d’ALCooL EST dAngEREux PouR LA SAnTé. à ConSoMMER AvEC ModéRATIon.



ZATERDAG 13 MAART 2021

KREEFT- EN  
CHAMPAGNESOIREE

• Wij ontvangen u tussen 19 en 19.15 uur met een feestelijk aperitief.
• Aansluitend verwennen we u met een gastronomisch viergangendiner,  

gelardeerd met kreeft ‘zoals het hoort’.
• Het huis Pommery verzorgt met vijf uitmuntende champagnes een spran-

kelende begeleiding.

prijs (tot 23 uur)
€ 179,00 p.p. inclusief aperitief, begeleidende 
champagnes Pommery, waters en mokka 

VIK`s (t/m 17 jaar) 
€ 4,50 per levensjaar speciaal viergangenmenu 
inclusief sprankelend VIK-aperitief en 
frisdranken
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- EVENT

JOEY REMIE

CHEF’S CORNER
Achter iedere goede executive chef staat een 
sterke chef. Voor onze chef in Le Bistrot – 
Banqueting ROBERT LEVELS is dat JOEY 
REMIE voor Le Bistrot.

Al tien jaar werken Joey en chef Robert Levels samen, waar-
door beiden uitstekend op elkaar afgestemd zijn. Joey: “Ro-
bert en ik koken met één mond en één filosofie. Ik leerde 
van hem enorm veel bij Beluga, Toine Hermsen en Altem-
brouck. Begin dit jaar contacteerde Robert mij voor een 
nieuwe uitdaging in Domaine La Butte aux Bois. Ik heb die 
meteen met beide handen gegrepen.”

Lam met lamscurry, kikkererwten, yoghurt
Joey Remie: “Ik heb bewust gekozen voor dit signatuurge-
recht van mezelf omdat het een regionaal gerecht is met lo-
kale producten. We gebruiken het hele product: de mooie 
delen bakken we, van de mindere delen maken we een stoof-
potje en al de afsnijdsels gebruiken we voor de lamsfond.” 

INGREDIENTEN 
Lamsrack
• lamsrack
• beetje kerrie
• peper en zout

Hummus:
• 500 gram kikkererwt in blik
• halve bos koriander
• halve bos peterselie
• halve bos munt
• zout en peper
• 3 eieren 
• 60 gram bloem

Baba Ganoush:
• Aubergine
• tijm en rozemarijn 
• knoflook en olijfolie
• Griekse yoghurt
• beetje harissa
• peper en zout

Lamscurry:
• 1 achterbout van lam 
• 4 voorbouten van lam
• 1 kilo tomaten
• beetje tijm en rozemarijn
• 1 eetlepel kerry
• halve eetlepel komijn 
• rode currypasta 1 eetlepel
• peper en zout

LAM MET LAMSCURRY, KIKKERERWTEN, YOGHURT

Lamsrack
• Lamsrack kruiden met peper, zout en een beetje kerrie.
• Dan mooi bruin en krokant bakken in hete olie. 
• Verder laten garen in een oven van 80 graden. 
• Het vlees is klaar als de kern een temperatuur heeft van 53 graden. 
• Het vlees op een warme plek laten rusten gedurende minimaal 15 minuten.

Gefrituurde hummus
• Alles fijndraaien in de blender.
• Deze massa in vormen spuiten en in de vriezer zetten.
• Als de hummus bevroren is, deze uit de vormen storten en frituren op 180 graden 

Celsius tot ze mooi bruin zijn. 

Baba ganoush
• Aubergines poffen in de oven op 180 graden met tijm, rozemarijn en knoflook.
• Fijn cutteren in keukenmachine.
• De aubergine opwerken met Griekse yoghurt, harissa, olijfolie en peper en zout.

Lamscurry
• Bouten aanbakken en op smaak brengen met peper en zout.
• Dan de kerry toevoegen en de kruiden, deze even mee aanbakken.
• Daarna de tomaten toevoegen en het vuur lager zetten.
• Als de bouten gaar zijn na ongeveer een uurtje, het vlees van de bouten plukken.
• Er zal een saus zijn overgebleven van de tomaten en overige ingrediënten. Hierin doen 

we de stukken vlees die we geplukt hebben. De curry is klaar. 

Dresseer het gerecht zoals op de foto en – belangrijke tip – 
proef vooral wat je aan het doen bent.

Bekijk hier het filmpje.

 LIFE IN STYLE40



The new Bentayga. 
Effortless performance everywhere.
Find your extraordinary at: 
Bentley Antwerp, Uilenbaan 200, 2160 Wommelgem, Belgium. 
Call us on +32 3 224 19 14 or email us at benny.peeraer@bentley-antwerp.be

New Bentayga V8 WLTP drive cycle: fuel consumption, I/100km  
–  Combined 13.3. Combined CO2 – 302 g/km.

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks.  
© 2020 Bentley Motors Limited. Model shown: Flying Spur.

BENTLEY ANTWERP




