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BIJNA 7 JAAR BATEN WIJ - SAID DJIBET,
ADELMAR SMET EN LIZY SIPS BRASSERIE DEN HORST UIT IN SCHOTEN
Ik, Said, ben een gekend gezicht in de horeca-omgeving: je leerde me kennen in de Hemelhoeve te Brasschaat;
kwam me tegen tijdens feestjes met cateringservice van De Smaak of op golfclub Rinkven, waar ik een 13-tal jaar
succesvol de uitbating van het horecagedeelte verzorgde...

Eind september was een mijlpaal in de geschiedenis van Den Horst.
Na weken van ingrijpende verbouwingswerken waren we klaar om u
te ontvangen in de eerste fase van onze verbouwingswerken met een
nieuw, modern en fris interieur. Onze bekende brasserie kreeg een
volledige update en moderne toets. De toog werd vervangen door
een massief marmeren exemplaar, de eiken balken gezandstraald,
de karaktervolle plafondgewelven boven de toog behandeld, het
ver- hoogde gedeelte van de brasserie omhuld in cognac leder,
gezellige banketten werden toegevoegd alsook alle meubilair
vernieuwd: een ronde tafel, een verhoogde tafel met barkrukken
aan de toog... Kort- om voor ieder wat wils!
Het vernieuwde brasseriegedeelte werd terug geopend eind september onder de nieuwe naam ‘Ciconia’, wat ooievaar betekent. Een heel
symbolische naam, aangezien een horst een nest is voor een ooievaar…

Een 60-tal personen konden toen al terug genieten van de fijne gerechten van het keukenteam en de joviale bediening van het gekende
zaalpersoneel.
Ondertussen is fase 2 afgerond en werd deze op 8/2 feestelijk
geopend; vanaf nu kan u genieten van onze vernieuwde moderne
orangerie. Ook werd het terras heraangelegd en bij de eerste zonnestralen kan u ook buiten genieten van onze uitstekende brasseriekaart, bestaande uit diverse wereldgerechten.
De feestzaal op de eerste verdieping is ook opnieuw beschikbaar voor
zakelijke vergaderingen en lunches, gezellig tafelen tot 50 personen,
communiefeestjes, familiefeestjes…
Reserveer nu uw plaatsje en kom als eerste ontdekken hoe onze
brasserie er nu uitziet. Hiervoor mag u ons telefonisch contacteren of kan u gebruik maken van onze Resengo reservatietool op
www.brasserie-ciconia.be. Alvast tot binnenkort!

Brasserie Ciconia
Horstebaan 1 | 2900 Schoten
tel. 03 658 10 19 | info@brasserie-ciconia.be
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