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LAS VEGAS: REISTIPS

Het valt niet te ontkennen dat Las
Vegas leeft. Natuurlijk staan een aantal monumenten er al enkele decennia
– zo werd het Flamingo op de Strip in
1945 opgericht door maffiabaas Bugsy
Siegel – maar als je de stad een jaartje
niet hebt bezocht, kan je er gif op innemen dat je er bij jouw terugkeer tal van
nieuwe zaken, shows en attracties zult
ontdekken. Een bezoek van zes dagen
is dan ook helemaal niet voldoende,
maar laten we het hier eens hebben
over de fantastische oude en nieuwe
dingen die we in januari 2022 konden
ontdekken, tijdens de periode waarop
CES – de grootste technologiebeurs ter
wereld – weer het mooie weer mocht
maken.
ATTRACTIES
Er is natuurlijk een reden waarom Las Vegas
de ‘entertainmenthoofdstad van de wereld’
genoemd wordt en die heeft zeker niet alleen
te maken met de casino’s die je er in zowat elk
zichzelf respecterend hotel vindt, maar ook
met het enorme aantal voorstellingen, shows
en attracties waaruit elke dag te kiezen is.
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AREA15
Binnenpretparken kenden we al, maar het
gloednieuwe AREA15 tilt moderne entertainmentcentra zoals we die tot nu toe kenden
naar een ander niveau. AREA15 opende initieel
pas de deuren in september 2020 en bestrijkt
maar liefst 18.580 vierkante meter. Ter vergelijking: Plopsa Indoor Hasselt is 10.800 vierkante
meter groot (waarvan 2.000 m2 buitenruimte).
Dat de ene AREA15 een ‘futuristisch winkelcentrum’ noemt en de andere praat over een
‘een meeslepende speeltuin, allemaal samengebracht in een grote en levendige ruimte’ of
een ‘amusements- en evenementencomplex
waar je helemaal wordt ondergedompeld in
de sfeer’ en zelfs ‘een ervaringsgerichte bazaar
in bunkerstijl’ vertelt veel over de veelzijdigheid van de ervaringen die je er kunt opdoen.
Wij konden enkele dingetjes uitproberen…

Birdly
Op CES zagen we al dat spelen die je toelaten
om in de drie dimensies te bewegen een ‘big
thing’ gaan worden en Birdly is een uitstekend
voorbeeld van hoe die technologie kan geimplementeerd worden. De twee machines
zien er een beetje uit als vogels – ze hebben
effectief vleugels – en dat is geen toeval: bij
het plaatsnemen moet je met uitgestrekte
armen (waarmee je ook stuurt) op jouw buik
gaan liggen. Vervolgens krijg je een VR-helm
op die je helemaal onderdompelt in het leven
van een… vogel. Fantastisch!
Dueling Axes
Van Dueling Axes mag je exact verwachten
wat de naam impliceert: je gooit (meestal om
de beurt) een bijl naar een roos, waarna je
het digitale scorebord bijwerkt om bij te houden wie de meeste punten aan het scoren is.

Mo l e n s t r a a t 1 4 - 2 9 6 0 B r e c h t
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / m i l a n o f a s i o n 1 4
follow us @milano_fashion_brecht
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Tussendoor kan je onder andere genieten van
een biertje of heel degelijke cocktails, al is er
wellicht – om duidelijke redenen – een alcohollimiet. Erg verslavend… en erg leuk.

AREA15 © Victoria E.

Meow Wolf
Het opzet van Meow Wolf is geniaal: je komt
binnen in een grote supermarkt vol producten
die veelal grappige namen en commerciële
slagzinnen dragen. Daarbij krijg je al meteen
een kaart toegestopt waarmee je als ‘werknemer’ van Meow Wolf’s Omega Mart kunt
inloggen aan de terminals die her en der in
de hal geplaatst staan. We willen niet te veel
spoilers geven, maar laten we zeggen dat
Meow Wolf véél groter is dan je aanvankelijk
zou denken, dankzij een heleboel verborgen
ruimtes die bol staan van aanwijzingen die je in
telefoonboeken, op posters, op computers en
op allerlei andere plaatsen kunt terugvinden.
Zo krijg je te maken met een verdwenen meisje, een sekte en – vooral – een aanwezigheid
die zeer sterk refereert aan de wereldberoemde militaire locatie waar de naam ‘AREA15’ een
woordspeling van is.

DEN DRAAIBOOM

Meow Wolf © Victoria E.

godslastering vinden dat je de meesterwerken van kunstschilder Van Gogh kunt
meemaken zonder dat je in de gelegenheid bent om elk canvas minutenlang te
bekijken in een poging om er elk mogelijk klein detail in te ontdekken, maar wat
ons betreft is de ‘Van Gogh immersive
art exhibit’ een absolute triomf. Een half
uur lang word je al zittend of al staand in
een grote ruimte ondergedompeld in de
min of meer op chronologische volgorde
voorgestelde kunstwerken van de postimpressionistische Nederlandse kunstschilder, wiens werken op de muren tot leven
worden gebracht, vaak al bewegend of in
elkaar overvloeiend. Een geweldige manier
om meer mensen geïnteresseerd te doen
geraken in kunst!

Al bijna een eeuw(!) lang is Den Draaiboom een begrip in Lier en omstreken. Sinds Mel Kalot
in 1921 besloot om een afspanning uit te baten aan de oevers van de Nete is Den Draaiboom
ideaal om je honger te stillen, dorst te lessen, en je te laten baden in authentieke Kempische
gezelligheid. Vroeger betaalde de reiziger tol aan de slagboom, nu geniet hij van heerlijk eten en
drinken aan betaalbare prijzen. Je kan zowel à la carte genieten van onze klassiekers als van ons
suggestiemenu dat iedere 4 weken verandert.

www.area15.com
Museum Fiasco
De meest abstracte attractie binnen AREA15
is ongetwijfeld Museum Fiasco, dat een lichtinstallatie herbergt die je eerder op Nuit
Blanche te Brussel of zelfs op Burning Man zou
verwachten. 12 minuten lang bieden de vele
lichtpilaren, die allemaal bezet zijn met ledlampen, een verbijsterende lichtshow, begeleid
door elektronische muziek. Er zijn bovendien
verschillende roterende spektakels en voor 1
dollar extra kan je een hele dag binnen – zeker
de moeite waard, en zelfs als je uiteindelijk niet
meer terugkeert omdat er zoveel te doen valt
in de rest van AREA15 geen geldverkwisting.
Van Gogh immersive art exhibit
Echte kunstpuristen zullen het misschien
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Van Gogh Immersive © Miguel Discart
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Downtown Grand Hotel & Casino © downtowngrand.com

ACCESSO
ACCESSO
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tuincreaties •• automatisering
automatisering

poorten - videofonie
poorten
poorten--videofonie
videofonie

Delirious Comedy Club
De Delirious Comedy Club bevindt zich in
het Downtown Grand Hotel and Casino, wat
we hierna onder het licht zullen houden, en
is de enige plaats in de binnenstad waar je
elke nacht een optreden kunt meepikken.
De eigenaar is niemand minder dan de übersympathieke Don Barnhart, die ook al verantwoordelijk is of was voor Jokesters, House of
Magic en de Dry Bar Comedy Special. Don
verzorgt al sinds 1992 comedyshows voor de
buitenlandse gelegerde Amerikaanse troepen
en die ervaring heeft hij op magistrale wijze
verwerkt in zijn comedy. Zelf is hij geregeld de
hoofdattractie, maar dat betekent niet dat de
andere komieken die hier het podium mogen
betreden misselijk zijn; dat zijn zelfs soms (ex-)
leerlingen van Barnhart zelf!
Meer info: www-epicentertainmentlasvegas-com.
seatengine.com

Het Downtown Grand contrasteert sterk met
de grote hotels op de Strip: je hoeft niet 15 tot
45 minuten te stappen om van de ene hoek
naar de andere te gaan, want tussen de lobby
en het casino vind je al het hotelrestaurant,
Freedom Beat, waar een erg ongedwongen
sfeer hangt, de openbare toiletten en de liften bevinden zich simpelweg om de hoek,
en naast de ingang is er ook nog eens de
Delirious Comedy Club. Ondanks het feit dat
het Downtown Grand maar liefst 1.400 hotelkamers telt, voelt het veel meer aan als een
boetiekhotel. Proper, geen kitsch, wat moderner zonder pretentie, een van de beste locaties
in de hele stad en een geweldige prijs-kwaliteitverhouding: wij keren zeker terug naar dit
Downtown Grand Las Vegas en we hopen dat

HOTELS
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RESTAURANTS
The Beast by Todd English
William Todd English – het uithangbord van
het enige volwaardige restaurant in AREA15
– mag dan wel afkomstig zijn uit Boston, hij
is in heel de Verenigde Staten gekend als het
gezicht van de kookshow Food Trip with Todd
English en was ook te zien in onder andere
Cooking Under Fire en Super Chef. De man
heeft ondertussen al een hoop restaurants
onder zijn hoede, maar wist oorspronkelijk
bekend te worden door met het oorspronkelijke Olives in het magazine Boston de prijs
voor beste nieuwe restaurant in zijn stad en
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Downtown Grand Hotel and Casino
Wie Las Vegas bezoekt en enkel op de Strip
verblijft, mist een heel andere ervaring die je
enkel in het stadscentrum zelf kunt vinden. Een
van de beste plaatsen om te verblijven is het
Downtown Grand Hotel and Casino, dat om de
hoek van de wereldberoemde Fremont Street
Experience een uitstekende klantvriendelijkheid combineert met een bijzonder aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.
Je kunt binnenkomen langs de lobby of langs
de hoek, die toegang geeft tot het smaakvolle casino, waar continu uitstekende alternatieve rock-, grunge- en metalmuziek wordt
gespeeld.

jij ons daarbij zult volgen!
Meer info: www.downtowngrand.com

Todd English @ The Beast © Steve Marcus

Accesso
Accesso
Accesso
t. 03/313 54 64
t.t.03/313
03/31354
5464
64
info@accesso.be - www.accesso.be
info@accesso.be
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Toonzaal
Toonzaal
Toonzaal
Brechtsebaan 34 - 2930 Maria-ter-heide
Brechtsebaan
Brechtsebaan 34
34 -- 2930
2930Maria-ter-heide
Maria-ter-heide
Open op zaterdag van 10u-16u - Op weekdagen na afspraak
Open op zaterdag
zaterdag van
van 10u-16u
10u-16u- -Op
Opweekdagen
weekdagennanaafspraak
afspraak
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in Gourmet Magazine de Best Food and Top
Table-prijs te winnen.
Wanneer we The Beast – het prachtige, modern vormgegeven restaurant op het gelijkvloers van AREA15 – binnenstappen, worden
we meteen begroet door de industrial metal
van White Zombie. Erg toepasselijk en de
voorbode van een geweldig hardrock- en
metalfestijn. De mezcal sour is een absolute
aanrader en wat het eten betreft, ligt de nadruk
- buiten enkele vegetarische en veganistische
opties - op vlees, wat meteen duidelijk wordt
wanneer ons de immens grote BBQ Sampler
wordt voorgeschoteld. Daarop lang gestoofde
en heerlijk malse sneetjes runderborst, sappige ribbetjes uit St. Louis die gemakkelijk kunnen rivaliseren met het beste wat je al in een
Amadeusrestaurant hebt gegeten, fantastische
traag gegaarde pulled pork en ‘hot link’. Dat
laatste is een erg lekkere worst die je vooral in
het zuiden van de Verenigde Staten vindt en

© Natalie Greco

tot de ‘cajun’ of ‘creole’ keuken behoort.
Meer info: www. area15.com/eat-drink /
the-beast-by-todd-english
Buddy V’s
Op een boogscheut afstand van waar de
gondeliers betalende hotelgasten en andere
bezoekers toezingen, lachen de met veelkleurige bakvormen gedecoreerde muren en aan
de muur hangende keukengardes in Buddy V’s
je toe. Enorme ramen bieden een knap uitzicht
op Las Vegas Boulevard en zowel de bakstenen
muren als de tafellakens refereren aan de iconische Italiaanse familierestaurants die we niet
enkel in België, maar ook in Buddy V’s thuisstad
New Jersey kennen.
Ons diner begint alvast goed met cava en
fantastisch focacciabrood. De gerechten zijn
pretentieloos, maar er wordt wel gebruik gemaakt van uitstekende ingrediënten. Het opvallendste aan alle gerechten die we proeven,
waaronder fantastisch focacciabrood, goed
uitgekozen balsamicoazijn en olijfolie, knapperige aubergine met tomaat, mozzarella en
(veel) Parmezaanse kaas, en Buddy’s caprese
(inclusief lekker zachte burrata), is dat ze sterker
gekruid zijn dan wat je doorgaans in Italië zelf
mag verwachten en vaak iets meer ingrediënten bevatten. Chef Valastro is en blijft trouwens
het bekendst als bakker en dus wordt er ook
stevig ingezet op de desserts, waaronder de
zoete ‘Lisa’s warm Nutella cake’.
Meer info: www.venetianlasvegas.com/
restaurants/buddy-v-ristorante

© kennejima
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House of Blues
De vestiging op Sunset Boulevard in Los
Angeles heeft ondertussen helaas de deuren gesloten, maar het semi-legendarische
House of Blues blijft gelukkig onder andere

VOOR ALLE FEESTEN

MOEDERDAG

kunnen wij samen met de klanten de formule
uitwerken die voor hen het beste past.
Hou onze facebook pagina in de gaten; wij
organiseren regelmatig iets speciaals!

Elke mama krijgt van ons een leuke attentie!
Kids kunnen hun hart ophalen in ons ballenbad of
speeltuin en aan ons dessertbuffet met heuse
chocoladefontein.

COMMUNIE- EN LENTEFEESTEN:

ALGEMENE AANPRIJZING VAN ONZE TROEVEN:

Elke feesteling van communie- of lentefeest eet gratis
en krijgt nog een leuk cadeautje! Spring gerust eens
binnen om de mogelijkheden te bespreken.
Desgewenst zorgen wij voor versiering, ijslam enz…

Wereldkeuken van topniveau met ervaren chefs.
Grote aparte zaal voor feesten tot 120 personen.
Ruime parking.
Mooi nieuw terras
Airco in de zomer!

MERKSEMSEBAAN 413 , 2110 WIJNEGEM
Reserveer telefonisch 03 /326.18.82 of op onze website: www.wokpaleis.be
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Jouw regionale partner
in verzekeringen
Nacho Daddy

voortbestaan in Vegas, waar het al sinds 1999
een onderkomen heeft in het Mandalay Bay
Resort. Hier vind je, buiten een groot restaurant
en een geweldige concertzaal, aparte ruimtes
– waaronder eentje die uitermate geschikt is
voor huwelijksfeesten. De Latijns-Amerikaanse
schilderingen, indrukwekkende kandelaars en
prachtige bar zorgen bovendien ook als er op
de grote tv-schermen sportwedstrijden worden vertoond voor een gepast sfeertje.
De keuken is – net als het interieur – geïnspireerd door de gerechten uit het zuiden van de
Verenigde Staten: hartige soulfood en burgers,
dus. Wij kiezen voor de ‘voodoo shrimp’ en
de jambalaya (pikante gesauteerde kip met
andouille). Onze fotografe heeft eerder een
indigestie opgelopen en omdat ze nog aan het
recupereren is, kiest ze voor een salade. Haar
‘BBQ chicken salad’ is echter meteen op z’n
Amerikaans groot, maar lekker is ze zeker wel.
Wil je ook een dessert, kies dan voor de limoentaart, die ervoor zorgt dat je met een frisser
gevoel kunt afronden, maar onze bespreking
zou niet volledig zijn als we zouden nalaten
om de cocktails te vernoemen. Die zijn immers
Peyote at Fergusons Downtown | Corner Bar Management

– net als de wijnkeuze – meer dan degelijk en
zowel een goede manier om een etentje hier
te beginnen als om ermee te eindigen.
Meer info: www.houseofblues.com/lasvegas

van Nacho Daddy hebben al een hoop prijzen
gewonnen en een van deze eetplaatsen vereren met een bezoek zonder een cocktail te
bestellen, is simpelweg uit den boze.

Nacho Daddy
Wanneer je over een keten spreekt, heb je
meestal een reeks onpersoonlijke zaken in
gedachten waar alles een beetje op elkaar lijkt.
Nacho Daddy, dat in 2010 voor het eerst openging en ondertussen verschillende vestigingen
heeft in Las Vegas, bewijst echter dat het ook
anders kan: deze Mexicaanse eettempels worden uitgebaat door een aantal restaurateurs
uit de stad zelf en de locatie die wij bezoeken
– om de hoek van de Strip op Harmon Avenue,
net buiten een uitgang van de indrukwekkende Miracle Mile Shops van Planet Hollywood
– is ongelooflijk gezellig en sfeervol.

Dé grootste publiekstrekker is en blijft de
‘scorpions shot’: zodra de Cenote Reposado
met zout en limoenschijf in aankomst is, gaat
er een bel en weet iederéén wat je aan tafel te
wachten staat: een shot met volledige eetbare
schorpioen erbovenop. Een beetje gedurfd én
top!
Meer info: www.nachodaddy.com

Het is niet simpel om als toegankelijk(e) restaurant(keten) voor een écht memorabele
ervaring te zorgen, maar Nacho Daddy slaagt
er met brio in. Laten we dus al maar meteen
met de deur in huis vallen: de grote margarita’s

Peyote
Nog vrij nieuw, niet op de Strip en enkele minuten stappen verwijderd van het centrum van
‘downtown’ : je zou denken dat Peyote tijdens
de initiële openingsperiode tegen het huis aan
het gokken was, maar dat blijkt helemaal niet
zo te zijn. Het restaurant stond op recordtempo met stip genoteerd in zowat elke (culinaire)
gids in Las Vegas.
Het interieur doet denken aan wat je vier uur
verderop in Palm Springs of in de trendy wijken in Venice Beach kunt aantreffen: eclectisch,
met veel aantrekkelijke, smaakvolle moderne
kunst, en met een neonlichtreferentie die teruggrijpt op de legendarische oneliner van Val
Kilmer (als Doc Holliday) in Tombstone: ‘You’re
a daisy if you do’ – wat zoveel betekent als ‘je
bent de beste als je het doet’.

Fidelia is geen bank, maar ook geen
verzekeringsmakelaar. Wat we dan wel
zijn? Ervaren verzekeringsagenten die
het ruime aanbod van KBC-verzekeringen
vertegenwoordigen. Elke particulier, ondernemer
of uitoefenaar van een vrij beroep kan bij Fidelia
terecht voor advies over verzekeringen. We
kennen tenslotte de markt door en door.

Kom zeker eens langs om te
informeren wat wij voor u
kunnen betekenen!

Sint-Job

Schoten

Brechtsebaan 6 A

Hoogmolendijk 2

2960 Sint-Job-In’t-Goor

2900 Schoten

Telefoon: 03/636.02.20

Telefoon: 03/658.00.14
Kantoor.fidelia@verz.kbc.be
www.fideliaverzekeringen.be

Initiatiefnemer Doherty heeft heel wat ervaring met cocktails en dus is het logisch dat hij
de betere mixologen heeft aangetrokken om
de drankjes in Peyote te verzorgen. Ondanks
de naam van het restaurant, moet je hier wel
geen typisch Mexicaanse, maar overwegend
creatieve culinaire creaties verwachten, waaronder ‘fry bread’ (brood dat wordt gemaakt
van maïs- en/of bloemmeel en al lang geleden
78 BELLO LIFEstyle magazine
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Overigens zorgen niet alleen de geweldige
cocktails en de smaakrijke gerechten voor een
topervaring: ook het personeel doet dat – of
waar word je anders enthousiast bediend door
een aspirant-acteur die in een naburig park bij
zonsopgang yogasessies verzorgt, je vraagt
om hem ter plekke vechtkunsttechnieken aan
te leren én je uit volle borst laat zingen in de
eetzaal?
Hier komen we zeker terug.
Meer info: www.peyotedtlv.com
Sickies Garage Burgers & Brews
Vraag aan een inwoner van Vegas waar hij of zij
het liefst gaat eten en de kans is groot dat het
antwoord je niet naar de Strip of zelfs het stadscentrum leidt, maar wel naar Town Square, de
in 2007 gebouwde, hondenvriendelijke winkel-,
entertainment- en restaurantwijk aan South Las
Vegas Boulevard, die zich nog voorbij het Luxor,
Mandalay Bay en het iconische ‘Welcome to Las
Vegas’-bord bevindt. Daar vind je ook Sickies
Garage Burgers & Brews, waarvan de naam zou
refereren aan een groepje vrienden dat ietsje
meer dan 20 jaar geleden geregeld bij elkaar
80 BELLO LIFEstyle magazine

kwam in een garage te Fargo. De autoliefhebbers hielden ervan om met elkaar over allerlei
technische zaken en… de kunst van het grillen
te praten en om daar voldoende tijd voor te
vinden, meldden sommigen van hen zich geregeld ziek op hun werk (vandaar dus de naam
‘sickies’). Na een poosje hadden de autofreaks
een lijstje gemaakt waarop 50 hamburgers en
50 verschillende biertjes prijkten en dat vormde
de basis voor de eerste Sickies Garage, die ze
tien jaar geleden in hun thuisstad openden.
Kies hier voor enkele frisse tapbiertjes en de
‘Sickies Nachos’, die helemaal niet bestaan uit
tortillachips, maar wel uit knapperige wafelfrietjes met nachokaas, gefrituurde, licht pikante
kippenblokjes, uitjes, zwarte olijven, stukjes
tomaat, pikante peperoncino en zure room.
De ‘chicken wings’ zijn uitstekend gefrituurd,
knapperig en bedekt in saus: precies wat je van
dit soort gerecht verwacht. Wat de hamburgers
betreft, zijn er verschillende broodjes om uit
te kiezen en vijf mogelijke vleesselecties: kip,
kalkoen, vegetarisch, varkensworst en moeilijk
te negeren Amerikaanse wagyu. Een omweg
waard, maar bezoek Sickies Garage zeker op
tijd, zodat je ook de rest van Town Square
nog kunt verkennen (en wat calorietjes kunt
wegwandelen).
Meer info: sickiesburgers.com/locations/las-vegas
Triple George Grill
Wie een beetje vertrouwd is met de eetcultuur in de Verenigde Staten, weet dat een ‘grill’
of een ‘steakhouse’ niet de laagdrempelige

lading heeft die ze bij ons in de Benelux kent,
en wel integendeel. Tegenover het uitstekende
Downtown Grand aan het andere eind van dé
entertainmentstad bij uitstek, op enkele stappen van de Fremont Street Experience, staat
de Triple George Grill, waar je al 17 jaar lang
nog echt traditioneel klaargemaakte gerechten kunt vinden. In Vegas was executive chef
K.C. Fazel de eerste die volledig antibiotica- en
hormonenvrij biologisch vlees en duurzame
vis serveerde. Hij bracht het concept dat hij al
kende uit thuisstad San Francisco ook mee naar
de Triple George Grill.
De lekkere ‘shrimp cocktail’ bevat grote scampi’s met een fruitige mangosalsa. De zwartgeblakerde octopus is daarentegen wat ons
betreft iets te lang gebakken, maar Amerikanen
houden daar nu eenmaal van. Natuurlijk proberen we ook een steak uit, maar ondanks een
doorbakken cuisson is de biefstuk nog altijd
erg mals, wat hij ongetwijfeld mee te danken
heeft aan zijn uitzonderlijke marmering. Toch
zijn het de jumbo asperges met citroenzeste
en geschaafde parmezaan en de ‘Fisherman’s
Wharf cioppino’ (een gerecht met garnalen,
mosselen, krab, octopus, inktvis en verse vis
in gekruide bouillon) die wat ons betreft de
show stelen. We eindigen nog met een goed
gebrande klassieke tiramisu met voldoende
vanille en een ijsje met slagroom, bosbessen
en de lekkerste aardbeien die we in een lange
tijd hebben gegeten. Een passend slot voor een
goed diner.
Meer info: www.triplegeorgegrill.com

Tekst: Dirk Vandereyken

werd geserveerd door de Navajo-indianen),
op hout geroosterde Franse uiensoep, een
heel hartige paddenstoelentaart, geweldige
gestoomde mosselen in witte wijnsaus met
geschaafde venkel, slagroom, dijonmosterd en
rustiek brood, en erg smaakvolle in karnemelk
gefrituurde kip met roze peper, aardappeltjes
met beehive cheese, karnemelkbiscuits en
bourbonjus.

BELLO

Londenstraat 6
2000 Antwerpen
+32 3 233 44 22
www.restaurantzagreb.be
Openingsuren:
dinsdag tot en met zaterdag van 17.00 u -22.00u
en zondag van 12.00u-15.00u en 17.00u-22.00u
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