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dining experience









UNDER THE STARS - 2020

Check the aftermovie of last year 



CONCEPT & STORY
TRAVELING 
PREMIUM

DINING

UNDER THE STARS is een gezellige avond uit 
waarbij een waardevolle beleving centraal staat 

met de focus op culinaire verwennerij. 

Het concept reist in 2021 door Vlaanderen 
en stopt maandelijks op een andere speciale 

locatie waar het 3 weken lang gasten ontvangt. 
De 12 charmante domes bieden plaats aan 

maximaal 6 personen per dome.

Organiseer uw eigen corporate privé-
evenement waarbij Under the stars volledig en 
exclusief voor uw genodigden is gereserveerd.

De maximumcapaciteit voor uw  
geprivatiseerd client event bij Under the stars 

bedraagt 72 personen.



PRACTICAL 
INFORMATION

12 DOMES Privatiseer één 
of meerdere 

domes voor uw 
client event

Beschikbaar 
vanaf 

4 personen 

Max. 
6 Plaatsen/dome

Verschillende 
locaties  

in vlaanderen

MEI ➔ DEC 
2021

Aparte domes te 
reserveren op 
vrijdag & zaterdag

Privatiseren kan van 
maandag tot zondag

31



WELCOME 
YOUR GUESTS 

AT UNDER  
THE STARS

DINING SESSION

24:0018:30 ➔

BUDGET
Tafel van 4 pers.: €239/p.p.* 

Tafel van 6 pers.: €219/p.p.* 

Private event: €219/p.p.* 

*De vermelde prijzen zijn excl. BTW

Champagne 
aperitief

8-gangen 
diner

Waters, 
koffie & thee

Aangepaste 
wijnen

Digestief



CULINAIRE 
VERWENNERIJ

Eten met een 
verhaal

Waardevolle 
beleving

De kunst van 
outdoor cooking

Verrassend en 
bevredigend

8-gangen diner
BOURGONDISCH
GENIETEN
Ontdekkingsmenu  
met vlees, vis & veggie



CULINAIRE 
VERWENNERIJ
DOOR TJOP’S

KAREL KNOCKAERTS
won in 2017 het VTM 

programma ‘Mijn pop-up 
restaurant’ met zijn barbecue 

restaurant. Intussen is hij 
met Tjop’s uitgegroeid tot de 

referentie in België op vlak van 
outdoor cooking, low & slow, 

barbecue, grilling,…



DORSTLESSENDE  
VERWENNERIJ

INBEGREPEN TIJDENS
UNDER THE STARS:

Champagne aperitief

Aangepaste wijnen  
tijdens het diner

Waters & frisdranken

Koffie & thee 

Digestief



YOUR 
CORPORATE 
EVENT

Beleef Under the stars nog 
intenser door uw genodigden in 
een geprivatiseerde setting te 
ontvangen waarbij geen externe 

gasten aanwezig zijn op het 
domein tijdens uw event.

De geknipte gelegenheid 
voor een klantenevenement 
waarbij u geheel vrijblijvend 

een presentatie of speech kan 
organiseren.

De maximum capaciteit voor 
een volledig geprivatiseerd 

clientevent bij Under the stars 
bedraagt 72 personen.

MA  t.e.m. DO

Volledige privatisatie: 
Mogelijk vanaf 
40 personen

219€/p.p.*€

VR  t.e.m. ZO

Volledige privatisatie: 
Mogelijk vanaf 
60 personen

219€/p.p.*€
*De vermelde prijzen zijn excl. BTW



Bij de organisatie van een privé-
evenement is het daarenboven mogelijk 
om af te wijken van het maandmenu en 
een aangepast gastronomisch voorstel uit 
te werken.

Elk event heeft zijn eigenheid en verdient 
namelijk een op maat gemaakt voorstel.

ENKELE MOGELIJKHEDEN:

 Een gastronomisch diner bereid door een 
Michelin sterrenchef

 Een verfijnde lunch ipv. een diner ‘s avonds
 Voorafgaande meeting of presentatie
 Een healthy ontbijt, gecombineerd met een lunch 
en een dagprogramma vol keynote sessions

 …



GET TO 
KNOW OUR  
LOCATIONS
FOR 2021

MEI 2021

MECHELEN
KASTEEL 

BATTENBROEK

DO 06/05 ➔ MA 30/05

NOVEMBER 2021

JABBEKE
HET LAURETUM

Do 11/11 ➔ Zo 28/11

JULI 2021

TROYES (FR) 
CHAMPAGNESTREEK

WO 21/07 ➔ ZO 01/08

JUNI 2021

INGELMUNSTER
KASTEEL 

INGELMUNSTER

DO 10/06 ➔ WO 30/06

DECEMBER 2021

TBC

SEPTEMBER 2021

BRUSSEL - UKKEL
DROHME

DO 09/09 ➔ ZO 26/09

AUGUSTUS 2021

REGIO
LIMBURG

SECRET LOCATION

Data TBC



nature
urban

LENTE & ZOMER 

HERFST & WINTER















CONTACT
Guillaume Desmet Jens Dewart
0478/33.68.28 0494/35.21.09
Guillaume.desmet@gracias.be jens.dewart@gracias.be 


