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Tot gauw.

Jos Schols
Directeur

PRIMEURS

Tijdens het lezen van de krant bekruipt mij steeds vaker een déjà-vu gevoel. De meeste nieuwtjes zijn de 
voorbije 24 uur vaak via andere kanalen reeds aan mij voorbij geflitst. De papieren versie legt, voor het 
brengen van primeurs, de duimen voor de digitale.

Wij laten de eer aan de papieren uitgave en trakteren u in deze eXtract met velerlei primeurs en de niet 
te missen klassiekers. Facebook, Twitter en de website zullen volgen.

Een bekendmaking van formaat is dat ons zusje La Butte aux Bois zowaar een "grande dame" wordt.  Een 
complex met wellness, gym en 20 kamers opent in mei haar deuren. De aankondiging van deze uitbreiding 
beschouw ik als de lancering van een Bordeaux primeurwijn, waarbij 2 jaar rijping en vinificatie met kennis 
van zaken, de toekomstige kwaliteit garanderen alvorens hij op de markt komt. Dit in tegenstelling tot een 
Beaujolais primeur, die weliswaar ook vaak heerlijk is, maar zelden een lang kwalitatief leven beschoren 
is. De uitbreiding en vernieuwing van La Butte aux Bois zullen aan wellness en fitness zeker een nieuwe 
dimensie geven die garant staat voor een veelbelovende toekomst.

Het natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen blijft met haar schoon- en puurheid een enorme troef 
om “de kort bij huis vakantie” te stimuleren. In tijden waar alles sneller lijkt te gaan, is niets zo verkwikkend 
als een wandel- of fietstocht in de weidse natuur. Vakantie in onze achtertuin. De moeite! 
Al was het maar dat onze koks uit deze achtertuin binnenkort de primeurgroenten overheerlijk zullen 
bereiden. Gewokt of gestoomd.

Ik ben mijn postbode enorm dankbaar voor het dagelijks tijdig bezorgen van mijn krant. 
Vanaf het moment dat ik ze uit de brieven(kranten)bus haal, schakel ik meteen over op 
ontspanningsmodus. Het is mijn vast ritueel na het ontbijt. Hooguit een kwartiertje 
met een kop koffie… totdat mijn hond eist dat ook zijn ritueel gerespecteerd wordt. 
Het terzijde leggen van de krant gaat gepaard met het kwispelen van zijn staart. Hij is 
mij ook dankbaar voor zijn dagelijkse ochtendwandeling. Gewoontedier.
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Vanaf 12u00 verwelkomen wij u met overheerlijke koude- en warme 
gerechten in buffetvorm, een soep en een grandioos dessertbuffet. 

Voor de kinderen heeft de Paashaas wederom een verrassing in petto.

Begeleide animatie voor de kinderen:
  Springkasteel
  Kindergrime en glittertattoo’s
  Ballonnenclown
  XL-games

Prijs:  € 55,00 excl. dranken

 € 88,00 incl. aperitief, aangepaste wijnen, waters, frisdranken en mokka

Voor de kinderen rekenen wij € 3,90 per levensjaar (t/m 15 jaar) incl. dranken

Op beide Paasdagen nodigen wij u graag uit voor onze

Kreeft
met brunoise van primeurgroenten
en lauwwarme kruidenvinaigrette

—
Kabeljauw

met asperges, zeekraal en saus met witbier
—

Lamskroontje
met tuinbonen, gepofte tomaat,  

wortelsoufflé en oregano
—

Roomijs van witte chocolade
met mango en krokant van cacao en 

geroosterde hazelnoten

Menu

Vanaf 19u00 serveren wij op deze Paasdagen ons Paasmenu.

R e s t a u R a n t

zaterdag 15 april, zondag 16 april en maandag 17 april

Verrukkelijk Paasdiner

zondag 16 april en maandag 17 april

Feestelijke Paasbrunch
 Feestelijke Paasbrunch
 Verrukkelijk Paasdiner
 Uitgebreid Paasarrangement
 Voortreffelijke Paaslunch

R E S E R VAT I E  G E W E N S T

Prijs: € 63,00

R E S E R VAT I E  G E W E N S T
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PAASARRANGEMENT
WIJ LATEN U GRAAG GENIETEN VAN:

VAN 15 APRIL  
T/M 17 APRIL

Prijs: € 90,00

Kalfs
fregola, tomaat, kappers en ricotta

—
Wilde zeebaars

eierplant, paprika, citroen en ras el hanout
—

langoustine – varkenswang
asperges, lamsoren, soja en pompelmoes

—
Lams

tuinbonen, artisjok, daslook, zwarte olijf en Parmezaan
—

Rabarber
ivoorchocolade, dragon, rozen en pistache

Menu

Indien u tijdens deze Paasperiode (15 april tot en met 17 april) dineert in restaurant Corneille of op 
Paaszondag luncht in restaurant De Kristalijn, rekenen wij voor uw overnachting slechts € 125,00 (*) 
voor een tweepersoonskamer inclusief uitgebreid  ontbijtbuffet met champagne.

Van Paasmaandag 17 april op 18 april bieden wij u een tweepersoonskamer aan voor de 
prijs van € 99,00  (*) inclusief uitgebreid ontbijtbuffet.

1 x champagne-aperitief Gosset, brut
1 x  3-gangenmenu in restaurant Corneille
1 x  4-gangen Paasmenu in restaurant Corneille
2 x overnachting
2 x uitgebreid champagne-ontbijt

 § Prachtig binnenzwembad 
 § Sauna & sanarium
 § Badjas en slippers
 § Gezellige bar en diverse terrassen
 § Wandel- en fietsroutes vertrekkend  
vanaf de voordeur

 § Verhuur van (elektrische) fietsen  
& mountainbikes

 § Snooker

 § Nationaal Park Hoge Kempen  

(www.nationaalparkhogekempen.be)

 § Maasmechelen Village Outlet 

(www.maasmechelenvillage.com)

 § Blotevoetenpad Zutendaal 

(www.lieteberg.be/blotevoetenpad)

* city tax: € 4,50 p.p.p.n

€ 240,00 p.p. (*) 
op basis van een tweepersoonskamer

Restaurant De Kristal i jn
is  gesloten van: 
-  dinsdag 4 april tot en met
  maandag 10 april
-  vrijdag 28 juli tot en met 
 maandag 14 augustus

PAASlunch in
Restaurant De Kristalijn

zondag 16 april

Inclusief uw verblijf:

Wij ontvangen u vanaf 12u00.
Reservatie gewenst. 
info@dekristalijn.be
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Istrië is de westelijke provincie van Kroatië maar 
doet qua sfeer, architectuur, eten, wijn, olijf-
olie, landschap en zelfs taal heel erg denken 
aan la bella Italia. Het is in het verleden dan ook 
vele jaren onder Venetiaans bewind geweest. 

Gelegen op een schiereiland diep ondergedom-
peld in de heldere en blauwe wateren van de  
Adriatische zee, op nauwelijk 30 km van Italië is 
Istrië een adembenemend mooi stukje Europa.

Cultuurhistorische pareltjes
Met zijn charmante mediterrane stadjes, het groe-
ne en glooiende binnenland en de vele cultuur-
historische pareltjes heeft deze streek de charme 
weten te bewaren die ons doet denken aan de 
mooiste plekjes van de Provence en Toscane.
 
Terra magica is de bijnaam die de Romeinen al 
gaven aan Istria. Het verwijst naar de uitzonderlijk 
goede bodem die over heel Istrië te vinden is.

Een bodem die in 3 kleuren aanwezig is: rood, wit 
en bruin.  Hij is samengesteld uit vruchtbare leem 
met veel kalk en de rode bodem is ijzerhoudend.

De gedroomde streek voor olijfolie
De vele zonne-uren, warme temperaturen gecom-
bineerd met  de droge, rijke bodem, maken van 
Istrië de gedroomde streek voor olijfolie. 

Het schiereiland zou maar liefst anderhalf miljoen 
olijfbomen tellen, de meeste netjes op een rij ge-
plant, met zo’n twee meter tussen. Omdat de bo-
men zoveel olijven opbrengen, kunnen de lokale 
boeren het zich permitteren om alleen de beste 
exemplaren te selecteren en zo topkwaliteit te 
garanderen. Dat maakt de olie iets kostelijker, maar 
de zuivere smaak is z’n prijs dubbel en dik waard.  
 
De Romeinen roemden de olijfolie uit Istrië als de 
allerbeste van hun land.

Terug naar de wereldtop
Ten tijde van het gematigde Joegoslavische 
communisme onder Tito en de burgeroorlog 
(waar Istrië gelukkig geen invloed van heeft on-
dervonden) was de kwaliteit wat weggeëbd.
 
Innoverend cultiveren en produceren heeft 
de Istrische olijfolie de laatste 15 jaar te-
rug naar de wereldtop gebracht. De Istriërs 
zijn terecht fier op hun olijfolie en streek. 

Hoge kwaliteit
Getuige van de hoge kwaliteit is de wereldbe-
roemde, jaarlijks verschijnende gids “Flos Olei” 
waar maar liefst 26 verschillende Istrische olijf-
olieproducenten een score kregen van +90/100 
punten, waarvan zelfs 8 verschillende huizen met 
+95/100. Geen enkele regio in de wereld doet beter.

In ons restaurant De Kristalijn serveren wij  
de olijfoliën Olea B.B. van de familie Belic. 

De familie Belic respecteert nog de eeuwen-
oude tradities gecombineerd met de nieuw-
ste agrarische technieken en technologieën. 
Door het zorgvuldig selecteren van de olij-
ven, het met de hand plukken van olijven 
op het juiste moment van rijping, het koud 
persen binnen de 24 uur en het opslaan in 
luchtproof inox vaten evenals het zorgvuldig 
bottelen volgens de strengste normen, zor-
gen ervoor dat hun oliën garant staan voor 
topkwaliteit.

In de “Flos Olei” gids behaalde hun olijfolie    
“rosulja”  een fantastische score van 97/100. 

Meer info: 
www.oleabb.hr/selekcijabeliceng.html

OLIJFOLIE uit ISTRIË
'terra magica'
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Lentesensatie “Bar-Terras” 
1 x  3-gangenmenu in onze sfeervolle bar 

of op ons gezellig terras
1 x overnachting in een charmante **** kamer
1 x  uitgebreid ontbijtbuffet 

(met o.a. Cava, verse jus d’orange,  
bio-appelsap, cappuccino, latte macchiato,…)

Lentesensatie “Corneille”  

1 x 3-gangenmenu in ons restaurant Corneille
1 x overnachting in een charmante **** kamer
1 x  uitgebreid ontbijtbuffet 

(met o.a. Cava, verse jus d’orange, 
bio-appelsap, cappuccino, latte macchiato,…)

€ 99,00 p.p. 
op basis van een tweepersoonskamer

Reserveert u dit arrangement van zondag op 

maandag dan bedraagt de prijs € 91,00 p.p. op 

basis van een tweepersoonskamer

€ 88,00 p.p. 
op basis van een tweepersoonskamer

Reserveert u dit arrangement van zondag op 

maandag dan bedraagt de prijs € 80,00 p.p. op 

basis van een tweepersoonskamer

Lentesensaties van 21 maart tot 20 juni
(met uitzondering van 15-16 & 17 april)

R e s t a u R a n t

 § Eénpersoonskamer: € 40,00
 § City tax: € 4,50 p.p.p.n.
 § Junior suite: € 20,00
 § Suite: € 50,00

€ 55,00 p.p. op basis van een 
tweepersoonskamer  
(in combinatie met één van 
bovenstaande sensaties)

Verlengingsnacht (optioneel):

Supplement per nacht:
  Prachtig binnenzwembad
  Sauna – sanarium
  Badjas en slippers
  Snooker
  Gezellige bar en diverse terrassen
  Gratis videobewaakte parking
  Nationaal Park Hoge Kempen met

 tal van wandel-, fiets- en mountain- 
 bikeroutes, vertrekkend vanaf onze  
 voordeur 

  Blotevoetenpad Zutendaal
 (www.lieteberg.be/blotevoetenpad)
  Maasmechelen Village Outlet 

 (www.maasmechelenvillage.com)
  Verhuur van (elektrische) fietsen

 en mountainbikes
  Verhuur van Kingo fietsen  

 (fietsen met geïntegreerde GPS)

Inclusief elke sensatie:

   Prachtig binnenzwembad
   Sauna – sanarium
   Snooker
   Gezellige bar en diverse terrassen
   Nationaal Park Hoge Kempen 

 met veel wandel-, fiets- en  
 mountainbikeroutes, vertrekkend 
 vanaf onze voordeur
   Gratis videobewaakte parking

   Blotevoetenpad Zutendaal
 (www.lieteberg.be/blotevoetenpad)
   Maasmechelen Village Outlet 

 (www.maasmechelenvillage.com)
   Verhuur van (elektrische) fietsen

 en mountainbikes
   Verhuur van Kingo fietsen 

 (fietsen met geïntegreerde GPS)

Inclusief uw verblijf:

CULINAIRE ZONDAGEN:  REEDS 10 JAAR   
EEN BUITENGEWOON ARRANGEMENT!
Elke zondagavond serveren wij in restaurant 
Corneille een 7-gangen verrassingsmenu waar 
chef-kok Jeffry van der Kwaak en zijn team hun 
ware kunnen tonen.

De zinnenprikkelende culinaire creaties gecombineerd 
met een gratis overnachting (zondag op maandag) 
inclusief uitgebreid ontbijtbuffet, maken van de zondag 
een echte hoogdag.

Prijs: € 99,00 p.p. 
op basis van een tweepersoonskamer

*met uitzondering van:
16 april (Pasen) en 24 december (Kerstmis)

city tax: € 4,50 p.p.p.n
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ns zusterhotel La Butte aux Bois breidt uit. En hoe! Afgelopen jaar heeft men  
niet stilgezeten in La Butte aux Bois. Het park onderging een geweldige metamor-

fose door de inplanting van een complex met 20 kamers, een wellness en een gym. 

Niet alleen werd er geïnvesteerd in nieuwe gebouwen, ook nieuwe namen en  
vooruitstrevende concepten werden bedacht.  Voor taan heet ons zusterhotel  
“Domaine La Butte aux Bois” .  Het huidige wellnesscenter Aquamarijn zal vanaf  
medio mei in een nieuwe setting door het leven gaan als “Spa Retreat La Forêt” .

In april opent de Members Only Fitness Club “Le Gym” haar deuren.
Voortaan kunt u ook overnachten in de nieuwbouw met 20 kamers, alle “with a view”  
over de prachtige natuur van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Domaine 
La Butte aux Bois

breidt uit. En hoe!
 § Personal coach Ingmar Harthoorn (ingmar.harthoorn@labutteauxbois.be)
 § Persoonlijk of in groepsverband, indoor en outdoor
 § Voedingsadvies
 § Primeur in België: train op de nieuwe Technogym Artis Line
 § Aantrekkelijke, schitterende jaar-, bedrijfs- en familieabonnementen

Le Gym Members Only Fitness Club

 § 20 kamers variërend van 32 tot 47 m² met fenomenaal uitzicht
 § Stijlvol ingerichte kamers met natuurlijke uitstraling
 § Een “open-plan” verblijf met een panoramisch gepositioneerd bed 
 § en een badkamer met ruime tweepersoons inloopdouche voorzien van twee “rainshowers”

Rooms with a view

 § Wellness verdeeld over twee etages (1.350 m2 in totaliteit)
 § Op en top ervaren beauty team onder leiding van Micha Soors (micha.soors@labutteauxbois.be)
 § Dermatologische consultaties en medische  behandelingen door Dr. Yolande Bullens - Goessens 
 § La Forêt Lounge en Terrasse met eigen bistrot voor wellnessgasten
 § Ruim indoor zwembad, panoramasauna, jacuzzi, hammam, infraroodsauna en belevingsdouches
 § In- en outdoor relaxruimtes met zalige terrassen en tuinen

Spa Retreat La Forêt

Voor hotelgasten van Hotel Stiemerheide zijn er gunstige voorwaarden. Contacteer ons hieromtrent.
Voor meer info: www.labutteauxbois.com
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Haar verrassen met een overheerlijke brunch is dan gegarandeerd 
een schot in de roos. Het keukenlabeur voor deze dag nemen 
wij van haar over. Verwen haar met een uitgebreid ontbijt en 
overheerlijke lunch tijdens onze Moederdagbrunch.

DE DAG OM MOEDER TE VERWENNEN
Zondag 14 mei van 10u30 tot 14u30

E E N  D R A N K E N B U F F E T  M E T  E E N  K E U R  A A N 
GESELECTEERDE WIJNEN ZAL ZEKER NIET ONTBREKEN

Prijs all-in (10u30 – 14u30): € 53,00 p.p.  |  Kinderen: € 3,50 per levensjaar (t/m 15 jaar)

MOEDERDAGBRUNCH

KORTOM… zoals een echte brunch hoort te zijn! 

L a a t  z i e n  h o e v e e l  j e  v a n  h a a r  h o u d t

  sprankelende Prosecco    verrukkelijke buffetten    koffie op maat   
  verse vruchtensappen & smoothies    diverse eierbereidingen    

exquise vleesbereidingen (warm & koud)    vis- en schaaldieren (warm 
& koud)     ovenverse viennoiserie    artisanale kazen    Mediterrane 
charcuterie    healthy salades    overheerlijke soep    zoetigheden

een mooi cadeau
een dikke zoen
mijn liefste lach
op deze moederdag

14 15



VERGADEREN
 § 8 multifunctionele  
vergaderzalen

 § Alle zalen voorzien van  
daglicht en airco

 § Subruimtes
 § Tal van teambuilding- en  
outdooractiviteiten

 § Golfclinics

RESTAURANT CORNEILLE
 § Franse keuken met  
regionale producten

 § Sfeervol restaurant met  
Wintertuin

 § Decoratieve vinotheek
 § Dagelijks geopend: 
12u00 – 14u30 en  
18u30 – 21u30

OVERNACHTEN
 § 70 charmante kamers
 § Suites, connecting rooms,  
familiekamers

 § Gezellige bar
 § Ontbijt met zicht op  
de weidse natuur

IDYLLISCHE FEESTEN
 § Elegante feestzalen 
voorzien van airco

 § Schitterende terrassen
 § Huwelijken, familiefeesten,  
recepties, walking dinners, …

 § Offerte op maat
 § Persoonlijke aandacht

MACHTIG GROEN 
Uniek gelegen te midden van    
Nationaal Park Hoge Kempen   

Makkelijk bereikbaar    
( 1 km van afrit autosnelweg E314/A2 )   

18 holes golfterrein Spiegelven   
Prachtige ligging   

Terrassen met schitterend panorama   
Gratis wifi   

Vrij parkeren op videobewaakte parking    
met elektrische laadpaal  

BELEVEN
Prachtig binnenzwembad     

Sauna en sanarium   
Wandelroutes   

Fiets- en mountainbikeroutes   
Fietsverhuur   

Gelegen te midden van    
Nationaal Park Hoge Kempen        

Genk centrum 4 km   
Maasmechelen Village Outlet 12 km   

Maastricht en Hasselt 15 km    
Aken en Luik 40 km    

IN DE PURE 
NATUUR 

MET 
ONEINDIG 

VEEL 
OPTIES

w w w. s t i e m e r h e i d e . b e

RONDOM 
enkel 

GROEN
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Crazy
 SUNDAY 

 A F T E R N O O N 

 ZONDAG 25 J U N I 

wij  
u vanaf  .

Deze zondagnamiddag trekken 
chef-kok Koen Somers en zijn team 

al hun culinaire registers open.

Sommelier Roger Trepels 
zal de uitdaging aangaan 
om wijnen uit alle wind-
streken perfect te laten 
harmoniëren met deze 
culinaire verwennerijen.

Wenst u de Crazy Sunday Afternoon te 
combineren met een overnachting?
zaterdag op zondag: 
€ 130,00* 2-pers. kamer incl. ontbijtbuffet
zondag op maandag: 
€ 100,00* 2-pers. kamer incl. ontbijtbuffet 
 
*city tax: € 4,50 p.p.p.n

Een all-in formule 
met cocktails, wijnen, 
waters, fris en mokka.

Prijs: € 110,00 all-in
(van 12u00 tot 17u00)

Wilt  u van deze Craz y Sunday Afternoon 
belevenis  genieten,  reser veer  dan t i jdig.

Van TAPAS over STREETFOOD naar CULINAIRE HOOGSTANDJES, 
van GE WAAGDE COMBINATIES tot de VERMAARDE 
KLASSIEKERS, EXOTISCHE INGREDIËNTEN en REGIONALE 
PRODUCTEN, alle zullen zij tijdens deze Crazy Sunday 
Afternoon de revue passeren in een  
WAGYU BURGER, LANGOUSTINES, LAMSSHOARMA … is maar een 
greep uit de ingrediënten waar Koen Somers mee aan de slag gaat.
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Eric Bullens, eigenaar van Hotel Stiemerheide en Domaine La Butte aux Bois, is een onderne-
mer voor wie de leuze “stilstaan is achteruit gaan” haast wel letterlijk van toepassing is. Niet dat 
hij stil staat. Integendeel! Naast de vermelde hotels heeft hij ook de succesvolle restaurants              
De Kristalijn en La Source, beide bekroond met een Michelinster, uit de grond gestampt.

Met zijn nieuw project Spa Retreat La Forêt en fitness club Le Gym in Domaine La Butte aux Bois, wil hij 
aan de veeleisende normen en wensen van de internationale gasten voldoen. Hierin gaat hij bijgestaan 
worden door zijn echtgenote, dermatoloog Yolande Bullens – Goessens. Sinds 2006 leidt zij samen met haar 
associé Dr. Jeroen Vuerstaek, DermaClinic in Genk.

Spa Retreat La Forêt en Fitness Club Le Gym openen in mei de deuren. 
Voor verdere info: www.labutteauxbois.com

Vanwaar deze verrassende stap om samen met je 
echtgenoot deze uitdaging aan te gaan? 
“Als jij het niet doet, zoek ik iemand anders” zei mijn 
man. Ik heb altijd veel affiniteit met de horeca ge-
had. Mijn eerste stappen in de horeca heb ik hier als 
jobstudent  in La Butte aux Bois gezet. Wij hebben 
mekaar hier ook leren kennen. Het concept van La 
Forêt is voor mij een uitgelezen kans om een extra 
dimensie te geven aan wellness.

Waar zal La Forêt zich in onderscheiden ten opzich-
te van andere wellnesscentra?

Als dermatoloog ga ik mij hier vooral toeleggen op 
cosmetische dermatologie zoals botox-, fillerinjec-
ties en chemische peelings. Deze behandelingen 
mogen enkel door een bevoegd arts uitgevoerd 
worden. Ook op vlak  van huidverzorging en –ver-
betering hoop ik met mijn behandelwijze het ver-
schil te kunnen maken.

Worden je consultaties in DermaClinic te Genk dan 
op een lager pitje gezet?

Neen, integendeel. Ik ben arts geworden om men-
sen te helpen en ga mijn patiënten zeker nu niet in 
de steek laten. Ik blijf zo'n vier dagen per week in 
Genk werken, gecombineerd met enkele dagdelen 
hier in Lanaken. In La Forêt zal ik ook enkel cosme-
tische behandelingen uitvoeren en advies geven 
aan mijn wellness collega’s.

Je gaat zelfs je eigen huidverzorgingsproducten 
“La Forêt by Dr. Bullens” lanceren. 

Ja, in samenwerking met een gerenommeerd en 
erkend Duits labo, heb ik specifieke verzorgings-
producten ontwikkeld. 

Zelfs een mannenlijn zal niet in het gamma ontbre-
ken. Ik wil hierbij melden dat het enkel verzorgen-
de producten zijn. Lippenstift, mascara,….ga je bij 
mij dus niet aantreffen.

Men beweert vaak dat een stralende huid een indi-
cator is van je gezondheid.

Klopt. Uiteraard is gezondheid een combinatie van 
voeding, verzorging en levensstijl.
In La Forêt hanteren wij een holistisch concept 
waarbij wij trachten een perfecte balans tussen li-
chaam en geest te creëren. Dit zal ongetwijfeld een 
positieve weerslag hebben op je uiterlijk en je alge-
meen welbehagen.

Ga je de koks ook advies geven en erop toezien dat 
het aantal calorieën in hun gerechten binnen de 
perken blijft?

Neen, helemaal niet. Bij mij primeren gezelligheid 
en smaak boven het aantal calorieën.
Mochten onze gasten of ikzelf alsnog culinair zon-
digen, kunnen wij nog altijd terecht in onze fitness 
club Le Gym, waar onze healthcoach Ingmar Hart-
hoorn in een mum van tijd en op verantwoorde 
wijze je calorieën laat verbranden. Who cares?

Zie je een samenwerking met je echtgenoot zitten?

Dit moet zeker lukken… al weet je nooit (lacht). 
Maar ik ga hem alvast vaker zien en ben er zeker 
van dat ik mijn steentje kan bijdragen om het fami-
liaal karakter van Domaine La Butte aux Bois extra 
in de verf te zetten. Misschien gaat onze dochter 
Michelle dit in de toekomst nog versterken. Zij stu-
deert momenteel aan de Hoge Hotelschool The 
Hague, Campus Amsterdam.

Het ga jullie goed!

Dr. Yolande Bullens – Goessens

Domaine La Butte aux Bois
Spa Retreat La Forêt
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1 X 3-GANGENMENU IN RESTAURANT DE KRISTALIJN

1 X OVERNACHTING IN SFEERVOLLE ****KAMER

1 X UITGEBREID ONTBIJTBUFFET

SHOPPING VOUCHER VOOR MAASMECHELEN VILLAGE,  

FIETS- EN WANDELKAART

LATE CHECK-OUT  (TOT 15U00)

PRIJS: € 109,00* P.P. OP BASIS VAN EEN TWEEPERSOONSKAMER 

*CITY TAX: € 4,50 P.P.P.N. 

(dit arrangement is te reserveren van dinsdag tot en met donderdag)

EÉNPERSOONSKAMER INCL. ONTBIJT: € 99,00*

TWEEPERSOONSKAMER INCL. ONTBIJT: € 120,00*

*CITY TAX: € 4,50 P.P.P.N.

Restaurant De Kristalijn is gesloten van vrijdag 28 juli tot en met maandag 14 augustus.
Tijdens de verlofperiode van Restaurant De Kristalijn laten wij u in ons Restaurant Corneille 

genieten van een 4-gangenmenu met champagne-aperitief (prijs blijft ongewijzigd).

ZOMERARRANGEMENT - RESTAURANT DE KRISTALIJN
VAN 4 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS

ZOMERDEAL
VAN 3 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS
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PROEVERTJESDAG

Z
24-09-17

Prijs: € 62,00 all-in 
Reservatie gewenst

De keukens van Hotel Stiemerheide en 
Restaurant De Kristalijn tonen die dag aan 
iedereen die wil komen proeven en genieten, 
hun ware kunnen. Graag gunnen wij u een blik 
achter de schermen. Ons salesteam staat u die 
dag te woord voor info en een rondleiding.

PROEVERTJESDAG

Na het enorme succes en de vele 
lovende reacties van de voorgaande 
proevertjesdagen, laten wij u voor de derde 
maal genieten van dit culinaire festijn.

Van 12u00 tot 17u00 laten wij u doorlopend 
genieten van onze

#Een dag om niet te missen en zeker aan 
te kruisen in uw agenda!

DOORLOPEND VER WENNEN WIJ U OP 
INFORMELE EN GEZELLIGE WIJZE ME T:

 § APERITIEF met borrelgarnituur
 § Diverse lekkernijen in buffetvorm
 § Warme en koude bereidingen
 § Gezonde en verkwikkende gerechten
 § Smoothies, vruchtensappen,…
 § OESTERS en schaaldieren
 § Mediterrane CHARCUTERIE en  
dito hammen

 § BELGISCHE BIEREN van het vat
 § Assortiment artisanale KAZEN
 § WIJNEN uit alle continenten,  
gepresenteerd in buffetvorm

 § ZOETE en minder zoete lekkernijen
 § Espresso, latte macchiato,…

25

ZONDAG 24 SEPTEMBER

DIT ALLES OVERGOTEN MET
ANIMERENDE LIVE MUZIEK
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NATIONAAL PARK

Het enige nationaal park van Vlaanderen, Nationaal Park Hoge Kempen,  
telt 5700 hectare puur natuur en strekt zich uit over Genk, As, Zutendaal, 
Maasmechelen, Lanaken en Dilsen-Stokkem. Sinds de opening in 2006 heeft 
het park veel toeristen naar Limburg gelokt. Het was één van de initiatieven 
om na de mijnsluitingen in Limburg werk te creëren via het heroriënteren 
van de economische ontwikkeling in onder meer toeristische richting.

Verdere info: www.nationaalparkhogekempen.be/nl
Wandel-, fiets- en mountainbikekaarten zijn verkrijgbaar aan onze receptie.

  

et haar uitgestrekte dennenbossen, 
afgewisseld met paarsbloeiende heide, 

grote waterplassen, vennen en grootse 
vergezichten, is Nationaal Park Hoge Kempen een 
walhalla voor de natuurliefhebber, wandelaar en 
fietser. Het trekt jaarlijks meer dan 700.000 
bezoekers.

Rond het Nationaal Park Hoge Kempen bevinden 
zich zes toegangspoorten: elk met een eigen 
thema én een ruim aanbod van attracties voor 
het hele gezin. Ideale startplaatsen voor een 
ontdekkingstocht door het groen.

Hotel Stiemerheide gelegen te midden van 
het park is dan ook de ideale uitvalsbasis 
voor een ontspannende wandeling, een 
deugddoende fietstocht of een avontuurlijke 
mountainbiketocht.

Bijna 300 km wandelplezier! Kies jouw wandelpad 
uit de 40 lusvormige wandelingen van 3 tot 14 km 
en laat je leiden langs de mooiste plekjes in en om 
het Nationaal Park Hoge Kempen.  
Wil je al fietsend genieten van de diversiteit in de 
pure natuur? Volg dan het fietsroutenetwerk of 
een van de uitgestippelde lussen. 

Met een netwerk van 160 km mountainbike-
paden, verspreid over 6 lussen vindt zowel de 
beginnende als de gevorderde mountainbiker 
hier zijn gading.  

Wens je begeleiding? Reserveer dan een 
Ranger die u op ontspannende, actieve en soms 
verrassende wijze het park laat verkennen. 
De meeste activiteiten zijn wandelingen, 
maar je kan ook een Ranger te fiets of paard 
boeken. Voor mensen met een beperking zijn 
er aangepaste activiteiten. Tweemaal per 
maand staat aan één van de Toegangspoorten 
een Ranger klaar voor een belevingsvolle 
wandeling. Neem alvast een kijkje in de kalender.  
www. nationaalparkhogekempen.be/nl/kalender 
Het Nationaal Park en de omliggende mijn-
gebieden staan vandaag op de Indicatieve 
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het dient enkel 
nog door de Werelderfgoedcomité goedgekeurd 
te worden. Een proces dat nog een jaar kan duren.  
Onder de indruk? Boek een overnachting of 
één van onze aantrekkelijke arrangementen 
en ga op ontdekking in het park. Doen!
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Met meer dan 50 jaar ervaring, en dankzij onze aanwezigheid bij de domeinen en 
châteaux, hebben wij één van de mooiste collecties samengebracht in onze kelders.

Wijnen met een verhaal, met een ziel, met een terroir!  

Wijnmakelaarsunie
Sluisstraat 84 - 86, B - 3590 Diepenbeek
T +32 (0)11 23 06 10 -  www.wijnmakelaarsunie.be

Wines with a Story

In de baai van Dungarvan, worden de oesters dagelijks gecontroleerd en omgedraaid. 
In deze omgeving is geen industrie en afvalverwerking waardoor de grond en het water 
heel zuiver zijn. Deze Ierse specialiteit heeft een licht zoete en sublieme smaak.

WWW.FISHXL.NL

Zeg  tegen Stiemerheide

www.stiemerheide.be/feestelijk

Een romantisch en stijlvol huwelijk.  
Ons Engelse Hof en de Wintertuin bieden de mogelijkheid uw gasten in 
een exclusief kader te verwelkomen. De romantische lichtinvallen en het 
fabuleuze uitzicht over de weidse natuur zullen zeker extra cachet geven aan 
uw huwelijksfeest. Onze feestzalen Van Doren en Minders zijn voorzien van 
airco. Recepties worden geserveerd op onze prachtige terrassen. Uw gasten 
hebben de mogelijkheid te overnachten in charmante kamers.

Dit alles, gecombineerd met onze persoonlijke en hartelijke service, de 
exquise gastronomie en de prachtige decoraties, zal zeker bepalend zijn 
voor het welslagen van uw onvergetelijke dag.

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte op maat.
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KAASMEESTER 
MICHEL VAN TRICHT

Fruitfhofl aan 41
2600 Berchem

Tel. 03 440 14 05

ONLY CHEESE 
by Kaasaffi neurs Van Tricht

Boomgaardstraat 1-3
2018 Antwerpen

Tel. 0478 76 10 73

GROOTHANDEL 

Boomgaardstraat 1-3
2018 Antwerpen
Tel. 03 440 72 12

Uitgebreid assortiment ambachtelijke kazen 
bereid uit rauwe melk

Nr 1
CheeseShop 

Europe

www.lebouille.eu

Het mooiste vlees
uit Limburg

L I M B U R G

Vital Lebouille adv 90x130.indd   1 02-02-17   12:46

50

Meer dan 50 jaar WILD & GEVOGELTE
S P E C I A L I T E I T E N
KIP AAN'T SPIT • HERT • HAAS • FAZANT

Onderwijslaan 67 - 3600 Waterschei-Genk
tel. 089 38 22 91 • fax 089 84 34 25
e r i k . l i e b e n @ o u t l o o k . c o m
w w w . k i p m e t p i t . b e

PETER & ERIK
POELIERS MET PIT®

Lieben nmk adv 130x90mm.pdf   1   15/02/2017   12:19

SPECIALIST BOURGOGNEWIJNEN

frankfissette.be | info@frankfissette.be | + 32 (0)11 23 38 00
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AD BIBENDUM
F I N E  W O R L D  W I N E S

ad Bibendum Sint-Truiden

Alfajetlaan 2220
Tel. +32 11 26 27 00

Ma - Vrij   09u00 - 17u15
info@adbibendum.be
www.adbibendum.be

Wineshop Antwerpen

Volkstraat 31
Tel. +32 3 233 03 03

Ma - Vrij  12u00 -  20u00
Zaterdag 10u00 - 20u00
www.adbibendum.be

Aalto, Laibach, Stag’s Leap, Mauro, Clos des Fous, Antiyal, Vistalba, Alzinger, Knoll, Bellavista, Vie di Romans, Ata Rangi, Van Zellers, Pegasus Bay, Leeuwin Estate, Seresin, Sigalas,...
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L a n a k e n  -  A n t w e r p
w w w . j o c h e n l e e n . n e t

f inest  qua l i t y  &  ra re  co l lector  gemstones


