BIJZONDER DINEREN OP EEN VLOT
HEB JIJ GENT AL EENS AANSCHOUWD VANOP
HET WATER? RUSTIG DOBBEREND OP EEN VLOT
EN GENIETEND VER WEG VAN DE DRUKKE
STRATEN?

KOM MEE VAREN EN BELEEF EEN FANTASTISCH
MOMENT MET JE GELIEFDEN EN/OF VRIENDEN.

KIES JE DAG + TIJDSTIP

van 26 mei t.e.m. 28 augustus
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
vertrekken kan om 10u, 14u of 18u vanuit Gent
tijdsduur 3 uur

KIES JE GOESTING
*IN SAMENWERKING MET GAST

brunch
- babka chocolade, cinnamon buns
- yoghurt, granola, fruit
- flatbread za'atar, focaccia, ciabatta
- 1 salade van de week
- hartig beleg
- banana bread
- thermos koffie/thee

zoet
- met zeezout gebakken chocoladekoekjes
- taart van het seizoen
- brownie
- banana bread
- vers fruit
- thermos koffie/thee
- lemon squash

aperitivo
- gekruide nootjes
- fuet de Vic
- chips gebakken in olijfolie met zeezout
- 2 dips
- 2 kazen + compote
- focaccia met verse kruiden
- 1 fles wit/rood of rosé wijn of alcoholvrij aperitief

diner op maat (op aanvraag)
* gelieve intoleranties of allergenen op voorhand mee te
delen bij je reservatie.

HET MOOISTE VLOT

lage tafel met kussens (kleurenpalet kan wijzigen)
servies, bestek, glaswerk, stoffen servetten
vaas gevuld met bloemen van het moment

PRIJZEN

pakketprijs voor twee personen € 295
per extra persoon € 55 (max. 8 personen)
per extra kind (tot 10jaar) €45
* prijzen zijn inclusief btw

EXTRA'S

1 fles Champagne Didier-Ducos l'Ablutien Brut €26,5
1 fles witte, rode of rosé wijn selectie wijnbar ONA €15
Mocktail 1 L €16/l
* prijzen zijn inclusief btw

WAT BIJ SLECHT WEER

RESERVEER JOUW MOMENT

kosteloos annuleren of verplaatsen kan tot 48u op
voorhand.

stuur een mailtje naar info@table-stories.be met je
gewenste datum + tijdstip + aantal personen

Alle beelden zijn genomen door fotograaf Elke van den Ende

