
Sneukeltoer gespreid over twee dagen
Dendermonde – Unizo
Dender monde, Horeca Vlaan -
deren Aalst-Dender streek en
Editie slaan op zaterdag 21
en zondag 22 november
opnieuw de handen in elkaar
voor een vervolg op de
succesvolle Sneukeltoer van
vorig jaar. Het concept blijft
behouden. De deel nemers
aan de Sneukel toer wandelen
van de ene naar de andere
zaak en genieten er van een
hapje en/of een drankje aan
een zeer schappelijke prijs.

“De bedoeling is een culinaire
tegenhanger te organiseren voor
het zomerse terras- en buiten -
leven door de consumenten uit te
nodigen tot een culinaire wan -
deling langs meerdere van de 
29 deelnemende handels- en
horeca zaken, om in het winterse
seizoen binnenshuis aan de haard
te genieten van een lekker hapje
en drankje”, aldus de initiatief -
nemers.

“Nieuw dit jaar en interessant om
weten is ook dat drie zaken in
Vlassenbroek samen een volledig
menu aanbieden, waarbij de
eerste het voorgerecht, de tweede
het hoofdgerecht en de derde het
dessert aanbiedt. Het gaat om
d’Oude Pomp, ‘t Ateljeeken en
Huize Geertrui, alle drie gelegen in
het pittoreske hart van dit
Schelde  dorp.”

Ondertussen is er ook interesse
om dit succesvolle evenement
volgend jaar uit te breiden tot de
hele Denderregio. In naam van 
alle deelnemers, van harte wel-
kom op zaterdag 21 en zondag 22
november!

Meer informatie:
www.editiedendermonde.be

Peter Meyers en Guy Mariën klinken 
op een succesvolle derde editie van de Sneukeltoer.

APPELS ZAT ZON
Hoofdstraat 175 Appelsveer Glas wijn & een bord met charcuterie : 9,5 euro/ niet 14-18

Koffie met dame-blanche of met moelleux van chocolade : 9,50 euro
Zandstraat 149 De Hoprank Degustatiebordje met hapje en dessert 14-18 14-17

+ glaasje cava of wijn of frisdrank : 6 euro
ofwel : hetzelfde als hierboven vermeld met extra verrassingspakketje 
om mee te nemen : 10 euro

DENDERMONDE
Brusselse str 29 Patisserie De Keyser VM : 9-12u : Ontbijt Sneukel: Pistolet, koffiekoek, hartig en zoet beleg, 9-17 9-16

gekookt eitje, koffie, fruitsap : 8 euro
NM : 12-17u (zondag : 12-16u) : Koffie met gebak : 4,5 euro

32 Mont Blanc Glaasje Cava met tapa's : 6,50 euro / Koffie met dessertbordje : 5,00 euro 14-19 14-19
68 Flammazien ZAT : Avant Sneukeltoer : kom op de aperitief aan onze gezellige 11-14 14-17

aperitiefboot met warme en koude hapjes (oesters) alvorens de échte 
sneukeltoer aan te vatten. 's Avonds restaurant open.                                                                           
ZON: Warme hapjes op eiken- en beukenhout gegaard met eventueel 
aangepaste witte en rode wijnen, mini-soepjes en mini-dessertjes 
verkrijgbaar allen tussen 2 en 10 euro. Gezelligheid troef bij Flammazien !

Dijkstraat 1 Art Deco 5 scampi's van de Chef : 4,50 euro 14-18 14-18
Grote Markt 16 Vaderland Slibtongetjes : 8,50 euro p.p. niet 16-19

18 Den Ommeganck ZAT : 17-21 u : Trio mini-burger : 10 euro        17-21 14u30-21
ZON : 14u30-17u : 2 pannenkoeken met tas koffie : 4 euro / 
ZON 17.30u - 21 u : Trio Mini Burger : 10 euro

26 Charles Quint Tongerlo Christmas met Tongerlo kaas : 3,50 euro/ 14-19 14-19
Tongerlo blond van 't vat : 3,50 euro, gratis doorlopend borrelhapjes 

30 Bar d'O Leffe van 't vat : PROMO-PRIJS (Kerst-Blond-Bruin) / vanaf 17u vanaf 14u
GRATIS warme hapjes bij aperitief en sterke dranken.

33 Barbuda After Dinner Cocktails : White Russian, Black Russian en 15-19 15-20
Brandy Alexander : 6 euro i.p.v. 9 euro

35 Ouden Tinnen Pot Hot apfelstrüdel, drank op basis van appelsap aan 3 euro/ 14-19 14-19
Proef onze gins - 'meer dan 200 soorten in assortiment’ !

36 De Perel Verwenkoffie 'De Perel' = koffie met 3 kleine gebakjes en 13-18 13-18
potje advocaat : 6 euro

Guldenhoofdstraat 1 Irish Pub Tiramisu met Guiness of met Cava / Irish Coffee met huisbereide slagroom 14-19 niet
Kasteelstraat 11 De Wijnkamer Glas witte of rode wijn : 4 euro / Glas sekt : 5 euro / vanaf 14u vanaf 11u

Met versnaperingen van het huis
Kerkstraat 45 ‘t Gerecht Chocolademousse-, kaas- of citroentaart met koffie : 9 euro 14-17 14-17

55 V. Hoyweghen-D.Ridder ZAT : Winterse pompoensoep met garnituur 2 euro/ 13-18 13-18
ZON : Kookdemo Demeyere met proevertjes

Oude Vismijn- Happy Days Quiche in spie : 4 euro / Dendermondse koffie : 6 euro, 10-16 niet
Vlasmarkt 33 d.i. een Latte (koffie verkeerd) met o.a. Dendermondse graanjenever 

Papiermolenstraat 1 Cinemange Impressies van de kaart : Bisque van Noordzeegarnalen: 8 euro / 
Fines de Claires Oesters : 8 euro niet 14-19
Bruschetta gerookte zalm: 8 euro / Glas cava : 5 euro

Veerstraat 1 Il Tuo Finesse Delicatessen all ' Italian 0-18 10-17
OUDEGEM
Hofstraat 143 Hof ter Meyghem Degustatiebordje 3 hapjes van de chef + glaasje cava & 14-18 niet

1x bijschenken aan 6 euro
Degustatiebordje  mini-dessertjes uit eigen huis De Hoprank 
+ koffie of thee & 1x bijschenken aan 6 euro
Combinatie-aanbod van beide degustatiebordjes : 10 euro

SINT-GILLIS
Heirbaan 11 Le Chateau Simple Simpele gerechten lekker maken! Hartig, zoet & drank 18-21 12-15
Sint-Gillislaan 47 Huis van Cleophas Glaasje Spaanse rode wijn “Lucio, Bodegas Morosanto” 15-18 15-18

vergezeld van een amuse met wildpastei. aan 5 euro
Van Schoorstr 20 Buen Gusto Zaterdag : hapje en Spaanse wijnen / Zondag : sushi en wijn

21 De Sixtijn Zaterdag : Trappist met kaas / Zondag : Trappist met kaas (binnen) / vanaf 15u vanaf 15u
Buiten op het SNEUKELTERRAS : VICARIS !

Tegenover De Sixtijn Banketbakkerij BENTH Boulles Berlin mini, Assortiment bokkenpootjes, mergpijpjes en macarons / 14-18 14-18
op het kerkplein Roomsoesjes 

Vicaris brood met witte en zwarte pensen (van 't Fijnproevertje) : 2,5 euro
VLASSENBROEK VLASSENBROEK BIEDT HET VLASSENBROEK-MENU AAN !

't Ateljeeken VOORGERECHT : Wildpaté met glas cava : 9 euro 12-20 12-20
Taverne d'Oude Pomp HOOFDGERECHT : Brochette van Varkensmignonet met frietjes : 9 euro 12-20 12-20
Huize Geertrui DESSERT : Koffie met dessertbordje : 6 euro 12-20 12-20


