
T H E   F L O AT I N G   TA B L E
A  U N IQ U E  DI N I N G  E X P E R I E N C E



De succesformule van Dinner 
on the Lake blijft ongewijzigd 

in het komende jaar: Een 360° 
beleving temidden van een prachtig 

meer waarbij gastronomie en 
natuurschoon perfect samengaan.  

Dit jaar strijkt Dinner on the Lake 
neer op een bijzonder exclusieve 

locatie die onmiddellijk doet 
wegdromen.

THE FLOATING TABLE

Domein De Vijvers in Averbode
Za 01 mei ‘21 > Zo 03 oktober ‘21
Zittend: 24 personen

GLAMPING AT THE LAKE

Domein De Vijvers in Averbode
Za 01 mei ‘21 > Zo 03 oktober ‘21
24 personen

OVERZICHT

ONTDEK OOK ONZE 2 EXTRA NIEUWE LOCATIES OP PAGINA 12:

•  Brugge
•  Willebroek
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Voor het 6e jaar op rij presenteert Gracias u Dinner on the Lake. Een uniek 
gastronomisch totaalconcept waarmee u maximaal scoort bij uw genodigden.

Geniet van de fijnste gerechten en beleef een 360° ervaring waarbij u 
omringd bent door enkel water en de natuur. Dit jaar vindt u het drijvend 
restaurant terug in een exclusieve omgeving die gastronomie en natuurschoon 
perfect laat samengaan. Onze chefs zullen u verrassen op een feeëriek diner 
waarbij al uw zintuigen worden geprikkeld.

In het komende jaar kan u op verschillende manieren genieten van een 
gastronomische ervaring bij Dinner on the Lake: 
 
• Table: Laat u culinair verrassen door ons maandmenu. 
 Reservaties zijn mogelijk vanaf 2 personen

• Private: Organiseer een privé-evenement waarbij Dinner on the Lake 
volledig en exclusief voor uw genodigden is gereserveerd. 

 De maximumcapaciteit bedraagt 24 personen.

• Glamp & Dine: Combineer uw gastronomische ervaring met een 
onvervalste outdoor experience. Overnacht in één van de luxe glamping 
tenten met schitterend uitzicht over de indrukwekkende setting.

INTRO
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In 2021 kiest Dinner on the Lake 
voor één van de mooiste locaties in 
België: het natuurdomein De Vijvers 
in Averbode

Een prachtige natuurlijke omgeving waarbij de 
beleving al begint bij het oprijden van het imposante 
domein. Een setting die onmiddellijk indruk maakt en 
doet verlangen naar al hetgeen er te zien en te beleven valt te 
midden van het meer.

•  Averbode - Domein De Vijvers
 01 mei tem. 03 oktober ‘21

Stap aan boord en dompel uzelf onder in de bijzondere sfeer 
van dit paradijselijk mini-eiland. Ervaar het landschap in zijn 
meest pure vorm dankzij de wisselende seizoenen.

LOCATIE

BRUSSEL

ANTWERPEN

AVERBODE
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Maak kennis met de jongste telg uit de familie van Dinner on the Lake. Eentje 
die alle kwaliteiten bezit van de voorbije edities, maar dan gecombineerd met 
een onvervalste bohemian boutique experience. The Floating Table is de ideale 
gelegenheid om op een ongedwongen manier te tafelen en voluit te genieten 
in een relaxte sfeer van laissez fair. Slechts 24 zitplaatsen vormen het toneel 
van authentieke gezelligheid waarbij nieuwe ontmoetingen en culinair genieten 
centraal staan. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er iets magisch van te 
maken. Met The Floating Table drijven we naar het midden van het meer terwijl 
je geniet van een verfijnd menu met heerlijke live cooking.

Zowel ’s middags als bij valavond kan je aan boord stappen van The Floating 
Table. En dit gedurende de ganse zomerperiode van zaterdag 01 mei tem. 
zondag 03 oktober ‘21.

De idyllische locatie heeft alvast alle troeven om u onder te dompelen voor een 
beleving op en naast het water. Wat te denken van onze glamping-site die het 
mogelijk maakt om ook ter plekke te overnachten en eindeloos te genieten 
van de sterrenhemel?  Je overnacht in alle comfort in een prachtige glamping 
tent bij het water. ‘s Morgens voorzien we een heerlijk ontbijt en er zullen 
ook brochures voorhanden zijn met leuke activiteiten en mooie wandel- en 
fietsroutes in de buurt.

THE FLOATING TABLE
A NEW POP UP CONCEPT BY DINNER ON THE LAKE
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THE FLOATING TABLE RESERVATIES

•  Reservaties : mogelijk vanaf 2 personen
•  Capaciteit : maximum 24 personen
•  Timing : 19u30 - 23u00
•  Mogelijk van maandag t.e.m. zondag
•  Mogelijkheid tot privatisatie
•  All-in formule omvat : 

 - aperitief bij aankomst
 - twee amuses
 - fingerfood
 - diner met drie gangen
 - Wijnen & waters tijdens het diner
 - Koffie & thee tijdens het dessert*

* Consumpties en digestieven na het dessert zijn niet inbegrepen 

PRIJS
€ 155 incl. BTW/p.p.

OPTIONEEL 
Overnachting in een luxe glamping tent, inclusief uitgebreid ontbijt
€ 195 incl. BTW (max. 2 personen / glamping tent)

DINNERLUNCH
•  Reservaties : mogelijk vanaf 2 personen
•  Capaciteit : maximum 24 personen
•  Timing : 12u00 - 14u30
•  Mogelijk van vrijdag t.e.m. zondag
•  Mogelijkheid tot privatisatie
•  All-in formule omvat : 

 - aperitief bij aankomst
 - twee amuses
 - fingerfood
 - diner met drie gangen
 - Wijnen & waters tijdens het diner
 - Koffie & thee tijdens het dessert*

* Consumpties en digestieven na het dessert zijn niet inbegrepen

PRIJS
€ 155 incl. BTW/p.p.

OPTIONEEL 
Overnachting in een luxe glamping tent, inclusief 
uitgebreid ontbijt
€ 195 incl. BTW (max. 2 personen / glamping tent)
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GLAMP & DINE

Wens je dat tikkeltje extra tijdens Dinner on the Lake? 
Kies dan voor de ultieme outdoor experience door te 
overnachten in één van onze 12 luxe glamping tenten op 
het domein. 

Overnacht in een uiterst comfortabele tent (24 m²) 
die voorzien is van alle hotelcomfort. Uw lodge is zeer 
stijlvol ingericht met aangename bedden en al de nodige 
attributen voor een gezellige nacht. Elke glamping tent 
is pal aan het water gelegen en biedt een schitterend 
utzicht op de magnifieke setting van domein De Vijvers in 
Averbode.

De Glamping site kan ook op aanvraag exclusief worden 
geprivatiseerd voor u en uw genodigden. Een bijzondere 
manier om eerst uitgebreid te tafelen bij Dinner on the 
Lake en uw ervaring verder te zetten tot zonsopgang.
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THE MOST EXCLUSIVE  
GLAMPING OF BELGIUM

Wat mag u verwachten tijdens een verblijf? 

• Een stijlvol ingerichte glamping tent met 
tweepersoonsbed

• Bellboy service voor uw bagage bij check-in & check-out
• Ligging aan het water met uitzicht op een groene oase
• Een heerlijk ontbijt voor 2 personen
• Verlichting en elektriciteitspunten in uw tent
• De aanwezigheid van een Nespresso toestel en water
• Bedlinnen, badjassen en handdoeken zijn voorzien
• Gebruik van douches en toiletten
• Toegang tot het loop- en MTB-parcours op het domein
• 24u/24u serviceteam aanwezig
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DISCOVER THE FLOATING TABLE 
ALSO AT TWO EXTRA LOCATIONS  
IN 2021 

Dit jaar zal je Dinner On The Lake ook 
terugvinden op twee nieuwe bijzondere locaties. 

•  Brugge
ln een toffe urban setting stap je aan boord van The 
Floating Table waarbij de industriële look van de oude 
Nijverheidsdokken een bijzonder kader vormen voor jouw 
culinaire ervaring. 

•  Willebroek
Centraal gelegen tussen Antwerpen en Brussel vind je het 
prachtige natuurdomein Hazewinkel waar je uitkijkt over een 
uitgestrekt meer en de omliggende natuur. 

LOCATIE

BRUSSEL

ANTWERPEN

WILLEBROEK

BRUGGE
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DISCOVER THE FLOATING TABLE  
ALSO AT TWO EXTRA LOCATIONS  
IN 2021

BRUGGE
01 Mei > 31 Mei:
- Lunch:  vrijdag tem. zondag
- Dinner: woensdag tem. zondag

01 Juni > 28 Juni:
- Lunch: maandag tem. zondag
- Dinner: maandag tem. zondag

WILLEBROEK
30 Juni > 03 Oktober
- Lunch: vrijdag tem. zondag
- Dinner: maandag tem. zondag

* Een overnachting in de luxe glamping tenten is enkel 
mogelijk in Averbode
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THE FLOATING TABLE RESERVATIES

•  Reservaties : mogelijk vanaf 2 personen
•  Capaciteit : maximum 24 personen
•  Timing : 19u30 - 23u00
•  Mogelijk van maandag t.e.m. zondag
•  Mogelijkheid tot privatisatie
•  All-in formule omvat : 

 - aperitief bij aankomst
 - twee amuses
 - fingerfood
 - diner met drie gangen
 - Wijnen & waters tijdens het diner
 - Koffie & thee tijdens het dessert*

* Consumpties en digestieven na het dessert zijn niet inbegrepen 

PRIJS
€ 155 incl. BTW/p.p.

DINNERLUNCH

•  Reservaties : mogelijk vanaf 2 personen
•  Capaciteit : maximum 24 personen
•  Timing : 12u00 - 14u30
•  Mogelijk van vrijdag t.e.m. zondag
•  Mogelijkheid tot privatisatie
•  All-in formule omvat : 

 - aperitief bij aankomst
 - twee amuses
 - fingerfood
 - diner met drie gangen
 - Wijnen & waters tijdens het diner
 - Koffie & thee tijdens het dessert*

* Consumpties en digestieven na het dessert zijn niet inbegrepen

PRIJS
€ 155 incl. BTW/p.p.
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JULLIE GEZONDHEID EN VEILIGHEID IS ONZE PRIORITEIT

Om dit alles in goede banen te leiden geven we prioriteit 
aan concrete preventiemaatregelen. Hieronder vindt 

u alvast de voornaamste maatregelen uit onze 
veiligheidsgids die als leidraad geldt voor een 

vlekkeloos verloop:1.
SOCIAL  

DISTANCE  
FACILITEREN

3.
INFOGRAPHICS 

ON SITE MET 
AANDACHTS- 

PUNTEN

7.
VOORZIEN VAN 

VOLDOENDE 
HANDENWAS 
FACILITEITEN

5.
TER BESCHIKKING 

STELLEN  
VAN HANDGEL

2.
REGELMATIG 
DESINFECTIE  

VAN GEVOELIGE  
ZONES

6.
TER BESCHIKKING 

STELLEN VAN 
HANDSCHOENEN

4.
TER BESCHIKKING 

STELLEN VAN 
MONDMASKERS

8.
VOORZIEN VAN 

VOLDOENDE 
HANDENWAS 
FACILITEITEN
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Guillaume Desmet
Managing Director

+32 (0) 478 33 68 28

guillaume.desmet@gracias.be
GHELAMCO ARENA

BUSINESS CENTRE

OTTERGEMSESTEENWEG

ZUID 808, 9000 GENT
BELGIUM

BTW BE0668.721.463

NEEM CONTACT OP
VOOR EEN OFFERTE

OP MAAT



Jens Dewart
Account Manager 

+32 (0) 494 35 21 09

 jens.dewart@gracias.be

GHELAMCO ARENA

BUSINESS CENTRE

OTTERGEMSESTEEN-

WEG ZUID 808, 9000 

GENT

BELGIUM

BTW BE0668.721.463

NEEM CONTACT OP
VOOR EEN OFFERTE

OP MAAT


