Tips voor een topweek

SØNDAGSBRUNCH

EVENT
FILM

Onze favoriete zondagsactiviteit?
Eindeloos brunchen. En dat kan nu ook in
foodietempel Gå Nord. In het Oude Koetshuis
van Park Spoor Noord smul je de hele middag in
een waanzinnig mooi interieur. Naast het buﬀet is
er ook een live cooking experience: de chef bereidt
z’n vis, vlees en groenten buiten op een open
vuur. De bordjes worden dan naar je tafel gebracht,
waar je ze kan delen met je medebrunchers.
Achteraf blij# de bar (inclusief dj) open tot 19u.
Geen ‘gewone’ brunch met pistolets
en een eitje, dus.

KLEUMEN &
KLAPPERTANDEN

SHOWTIME!
The Greatest Showman
is een muzikaal spektakel
over het ontstaan van de
showbusiness en het
gevoel van verwondering
dat ontstaat als dromen
werkelijkheid worden.
De film is geïnspireerd
door de ambitie en
fantasie van P.T. Barnum.
Hij was een visionair die
zich wist te ontwikkelen
tot het brein achter een
betoverend spektakel dat
een wereldwijd publiek
aansprak en in vervoering
bracht. De hoofdrol is voor
Hugh Jackman, de overige
rollen worden vertolkt
door Zac Efron, Michelle
Williams, Rebecca
Ferguson en Zendaya.

The
Greatest
Showman
- vanaf 3
januari
in de
bioscoop.

Wie in 2018 meer gekke
dingen wil doen (you
only live once, weet je
wel), kan deze zaterdag
al van start gaan met z’n
nieuwe voornemen.
Zoals elk jaar kan je dan
weer het nieuwe jaar
induiken in Oostende.
Le!erlijk, dan...
Wie dur"?
Nieuwjaarsduik, strand
van Oostende voor ‘De Drie
Gapers’, zaterdag 6 januari,
€ 6 vvk/€ 10 op de dag
zelf, www.visitoostende.be en
www.nieuwjaarsduik.be.

BED, BETER, BEST
Op de Venuez Hospitality Awards wordt er elk
jaar met prijzen gestrooid, zoals die voor beste
hotel van het land. En dat hotel vinden wij 200 %
het vermelden waard. In het centrum van Gent
slaap je prinsesheerlijk in 1898 The Post, dat zo
weggeplukt lijkt uit een wereldstad als Londen.
Alles is er picture perfect: het historische gebouw,
de überstijlvolle lounge, de cosy kamers (inclusief
fantastische bedden), het verzorgde ontbijt...
Ideaal tegen die après-feestdagenblues!

Hardenvoort 5 in Antwerpen, elke zondag,
10u30-15u, € 29,50 per persoon (zonder
drank), www.ganord.be.

Kunstig lunchen

© Camille de Neef

In Maurice Verbaet Gallery, de kunstgalerij van haar
papa, ze!e chef Magali Verbaet (die je misschien nog
kent van restaurant Ossip in Berchem) lunchrestaurant
Tapta op poten. Bestel er à la carte of ga voor the real
deal; de Rancho Relaxo-lunch telt drie gangen, en daar
betaal je 30 euro voor. Verwacht je aan frisse, lichte en
ongelooflijk lekkere bordjes, zoals burrata met sinaasappel en witlof of vlaswijting met prei en aardpeer.
Vergeet ook niet naar de omgeving te kijken: naar de
chef in open keuken of de kunstwerken in de galerij.

Graslei 16 in Gent, www.zannierhotels.com/1898thepost.

BAMMETJES BIJ PAULETTE
Bij lunchzaak Paule!e kan je op weekdagen
terecht voor een erg lekkere lunch in de Gentse
buurt Patershol. Bestel er origineel belegde boterhammen (met pulled pork, pickles en komkommer, bijvoorbeeld), verse soep (zoals kervel mét
balletjes) of heerlijk comfortfood (denk: gehaktbrood met pistache, bier, sjalo!ensaus, wortel en
aardappel of witlof met hesp en puree).
Goudstraat 2 in Gent, za en zo gesloten, Facebook: Paule!e.
Mechelsesteenweg 64A in Antwerpen, ’s middags open van woe tot zo (op zaterdagen ook ’s avonds open), www.tapta.be.
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BOEK

VURIG
VERLANGEN
Annie is nooit echt
verliefd geweest. Door
haar drukke baan heeft
ze geen tijd om te daten.
Maar als ze tijdens het
uitgaan de mysterieuze
Jack ontmoet, voelt ze
een onweerstaanbare
aantrekkingskracht.
Wanneer ze kort daarna
samen moeten werken,
lijkt het lot een spel met
ze te spelen. Kunnen
ze werk en privé wel
gescheiden houden?
Of is het allemaal
niet zo toevallig?
Jodi Ellen Malpas, Mijn verlangen - € 17,99 - Xander Uitgevers.
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TEKST: MARIE MONSIEUR EN LIEN HENDERICKX

chillax
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