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ONTDEK

Aperitieven in de Polders
Het aperitief wordt
verzorgd door:
Beck To Basics

Beck to Basics bracht al twee aperitieven
(VLIER! en BEES!) en één digestief (VLAAI!) op de
markt. Wij breiden ons gamma snel uit. Houd
ons in de gaten op: • www.becktobasics.be

Blossoms &
Berries

Onze ambachtelijke siropen bundelen een verrassende kracht van reuk en smaak, waarmee je
heerlijke limonades, cocktails en aperitieven kan
maken.• blossomsenberries@gmail.com

BESTEL ONLINE EN HAAL 2 UUR LATER RECHTSTREEKS AAN DE KASSA AF

Reserveer in uw restaurant naar
keuze en vermeld daarbij de optie
Aperitieven in de Polders.
Wij zorgen voor de rest. Wij
hopen jou binnenkort te mogen
verwelkomen in het natuurschoon
van onze prachtige Polders van
Kruibeke.
Om 11:30 u. vertrekt de witte ﬂuistertrein
aan de Kerk van Bazel en zoekt zijn weg
naar Kallebeek. Onderweg geniet je van
het natuurschoon van onze Polders van
Kruibeke.
Aan het veer van Kallebeek staat een
blokhut waar je kan proeven van een
heerlijk aperitief en een hapje van de streek.
Tussen 13:30u en 14:00u. zet de trein je
terug af in de dorpskern van Bazel, bij het
restaurant waar je gereserveerd hebt.
Prijs per deelnemer (voor treintrip, aperitief en
hapjes): €20.00 p.p.

KEURSLAGER-KURTJORIS.BE

Keurslager Kurt Joris

In het hartje van Bazel biedt deze keurslager
pur sang u onder meer zijn befaamde
Barbierworstjes aan, onlangs bekroond met
het prestigieuze label ‘Handmade in Belgium’.
• www.keurslager-kurtjoris.be

PROEF

Deelnemende Restaurants
Restaurant De Wase Wis
Christine en Ferry verwelkomen u met veel enthousiasme en
gastvrijheid in de Wase Wis. Het keukenteam brengt eigentijdse
gerechtjes in pure vorm. Met aandacht voor het product. Super
gezellig toprestaurant! • www.wasewis.be

Trattoria Bazalia
Trattoria met keuze-menu of seizoens- & veggie-gerechten.
Authentieke Italiaanse keuken, pure mediterraanse smaken, vlotte
service in een ongedwongen sfeer. Bij mooi weer een prachtig
voorterras voor fingerfood, drinks & zuiders tafelen. Proef dan ook
het ambachtelijk roomijs van Gelateria Bazalia! • www.bazalia.be

De Eenhoorn
Geniet van onze culinaire verfijning in een bijzondere sfeer door
de combinatie van gezelligheid, hoogstaande gastronomie,
vriendelijke bediening en vlotte bereikbaarheid.
• www.deeenhoorn.be

Bazelique
Charmante kleine zaak onder de kerktoren waar je kan proeven
en genieten van lekkere, vernieuwende gerechten in een gezellig
en warm kader. Zaakvoerder Vincent Van Riel kiest resoluut voor
dagverse producten en creëert steeds eerlijke en eigentijdse
gerechten volgens het seizoen. • www.denbazelique.be

Den Duiventoren
In de oude dienstgebouwen van het kasteel van Bazel bevindt
zich bistro Den Duiventoren. Daar geniet u van een BelgischFranse keuken, u voorgeschoteld op een eigentijdse wijze, met als
specialiteit Sizzling.
• www.bistrodenduiventoren.be

De Gaard
Gerenoveerde hoeve met een warme, huiskamersfeer.
Seizoensgebonden gerechten die op een no-nonsense manier
gebracht worden. In de zomer is het leuk vertoeven op het
140-stoelen tellend terras met speel- en springtuig.
• www.degaard.be

EET

Bed & Breakfast
CEDER 10
Welkom in B&B Ceder10. De Ceder
verwelkomt en verwent u niet alleen in zijn
restaurant. In Ceder 10 treedt u een andere
wereld binnen die minstens even smaakvol
is en waar gastvrijheid even hoog op de
kaart staat. Katrijn en Frederick openden
in 2015 een eigen B&B die grenst aan het
restaurant.
www.bbceder10.be
Prijs 2-persoonskamer vanaf €120

B&B BAZ
In de oorspronkelijke dokterswoning
werd een variatie aan unieke
verblijfsmogelijkheden gecreëerd. Met
vrienden, familie of collega’s kan je in
de leefruimte relaxen. In de tuin kan je
genieten van de verwarmde zwemvijver en
sauna. Het ontbijtterras heeft zicht op de
monumentale bomen van het kasteelpark.
www.bnbbaz.be
Prijs 2-persoonskamer vanaf €94

SUITE & B BY HOFKE VAN BAZEL
Behalve lekker eten, kan je bij Hofke van
Bazel ook heerlijk logeren in hun suites.
Wie beide wil combineren kiest voor
private dining. Een onvergetelijke ervaring
op maat van uw mooiste, persoonlijke
wensen... Hofke van Bazel is een heerlijk
beleven van fine dining en luxueus
overnachten.
www.suite-and-b.be
Prijs 2-persoonskamer
vanaf €179

SLAAP

