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BRASSERIE MARIE
Tafelen met zicht op het Albertkanaal

Vijf jaar geleden opende Brasserie Marie haar deuren voor het grote pu-
bliek. Op zeer korte tijd is deze brasserie ‘the place to be’ van de streek 
geworden. Niet enkel de voortreffelijke keuken, het prachtige interieur 
en de toplocatie, maar ook de persoonlijke verwelkoming door chef-kok 
Dennis en zijn vrouw Nele zullen uw bezoek aan Brasserie Marie memo-
rabel maken. 

Brasserie Marie is gelegen in Grobbendonk. De ruime parking ligt vlak 
naast het gebouw en kaarsen verlichten uw pad naar de ingang. Eens 
boven kun je genieten van een prachtig zicht over het Albertkanaal. De 
verse orchideeën geven je een royaal gevoel bij binnenkomst en het 
vriendelijke onthaal zorgt voor de perfecte start van een culinair avondje 
uit. 

‘Werken in de horeca is in deze tijden niet meer zo vanzelfsprekend, maar 
we halen ontzettend veel voldoening uit ons werk en daar doen we het 
voor!’, zegt Nele, zaakvoerder van Brasserie Marie. Op relatief korte tijd is 
deze brasserie uitgegroeid tot een ‘hotspot’ in Grobbendonk, waar zowel 
jong en oud, relaxed en sportief graag vertoeven. 

Chef-kok Dennis heeft voor zijn levenshoofdstuk als ‘uitbater van Brasse-
rie Marie’ jarenlang de nodige ervaring opgedaan bij tal van gekende en 
erkende restaurants in Vlaanderen. ‘In de keuken kan je niet stilstaan, we 
moeten steeds onze eigen recepten opnieuw uitvinden en de nodige 
inspiratie daarin verwerken. Om in een keuken te werken heb je een 
echte passion for food nodig’, aldus Dennis. 

Kreeft is toch een specialiteit van deze zaak. In de brasserie staat een 
groot homarium waardoor er altijd verse aanvoer is van kreeft en oesters. 
Elke vrijdag vieren ze hier het ‘KreeftenFeest’, het kreeftmenu wordt die 
dag dan aangeboden voor €44 i.p.v. €69 op de andere dagen. Roman-
tisch toch, kreeft eten bij kaarslicht met zicht op het Albertkanaal, een 
aanrader dus! 

‘Kom je te voet, met de fiets, met de auto of zelfs met je boot, wij bieden 
voor ieder wat wils, ook voor een drankje ben je bij ons van harte welk-
om!’, zegt Nele. 
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Brasserie Marie

Reservatie en info: www.brasseriemarie.com of 014/500.444


