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The Complete Experience @ the tAble
Het paradepaardje van onze arrangementen @ the tAble is “The Complete
Experience”.
Gedurende 6 gangen nemen wij u mee door ons mooie landschap.
We serveren niet alleen fantastische gerechten met streekproducten, we zullen
uw 5 zintuigen toepasselijk prikkelen.
Daarbij zal the tAble ook effectief 6 keer glijden tussen keuken en restaurant.
Klaar om deze exclusieve belevenis mee te maken?
Op geselecteerde zaterdagen kan u als koppel of met enkele vrienden boeken.
Als u zelf binnen uw vereniging, bedrijf, familie of vrienden een gezelschap van
14 tot 20 personen kan warm maken, regisseren we The Complete Experience
op een datum die we samen afspreken.
WAT SERVEREN WE ?
Een 6 gangen menu:

Apero met een assortiment hapjes
1e voorgerecht met aangepaste drank
2e voorgerecht met aangepaste drank
Hoofdgerecht met aangepaste drank
Nagerecht
Koffie & thee in al z’n glorie

Wij voorzien één glas van onze huiswijn*, bijpassend bier of een alcoholvrij alternatief bij elk gerecht.
Extra drankjes kunnen bijbesteld worden, of u kan op voorhand een upgrade van drankjes
aanvragen.
* Onze lekkere huiswijn is “Originel” Cave de l’Estabel – Vin de Pays de l’Hérault.
Als u wil genieten van andere, door onze sommelier geselecteerde wijn bij het voor- en hoofdgerecht,
maken we graag tegen een meerprijs een keuze op maat.
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HOE GEBRUIKEN WE THE TABLE BIJ DEZE EXPERIENCE ?
Bij elk gerecht wordt the tAble omgetoverd, telkens in een sfeer die blendt met het gerecht.
Wij prikkelen hierbij uw 5 zintuigen. U proeft niet alleen, u hoort, ziet, ruikt en voelt wat wij
bereiden. Een werkelijk unieke belevenis die voor een hele fijne en unieke sfeer zorgt aan tafel.

HOE LANG DUURT THE COMPLETE EXPERIENCE ?
The Complete Experience @ the tAble is een programma van 3,5 uren.
Het startuur voorzien we om 19u30 op de dagen die openstaan voor individuele boekingen.
Als u The Complete Experience in groep boekt, kan er worden gestart:
tussen 11u30 en 12u30 ‘s middags of
tussen 18u en 19u30 ’s avonds.
We vragen om stipt aanwezig te zijn, wij kunnen immers pas starten als iedereen aanwezig is.
Gasten die graag goed op tijd zijn, of graag nog wat nakaarten, kunnen altijd terecht in onze bar.
Uit respect voor onze medewerkers en onze hotelgasten, ronden wij graag om middernacht af.

WAT KOST THE COMPLETE EXPERIENCE ?
Het 6 gangen menu met dranken:
Upgrade dranken:

€ 120 per persoon.
€ 25 extra per persoon.

MET HOEVEEL KAN U KOMEN ?
The tAble biedt plaats aan maximum 20 personen, en een minimum van 14 personen.
Indiviudele reservaties:
Op geselecteerde zaterdagen (zie website) kan The Complete Experience geboekt worden voor
individuelen en/of kleine gezelschappen.
Groepsreservaties:
Als u zelf binnen uw vriendenkring, familie, bedrijf of vereniging een gezelschap van minstens 14
personen kan samenstellen, regisseren wij The Complete Experience op een datum die we samen
met u afspreken.
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SPECIALE DIËTEN EN ALLERGIEËN ?
Het is belangrijk dat u ons op voorhand op de hoogte brengt als we moeten rekening houden met
speciale diëten en allergieën.
Individuele reservaties:
Noteren we eventuele aanpassingen bij de reservatie.
Groepsreservaties:
Graag op voorhand informeren binnen uw gezelschap en dit minstens 1 week vooraf melden.

HOE KAN U RESERVEREN EN BETALEN ?
Individuele reservaties:
Voorlopig enkel telefonisch (057 218 218) of per mail: meet@ariane.be
Later wordt online reserveren ook mogelijk.
Om uw reservatie te garanderen, hebben we uw credit card gegevens nodig.
De rekening wordt vereffend bij vertrek, tenzij we dit op voorhand anders hebben afgesproken.
Groepsreservaties:
Voor groepen kunt u enkel direct reserveren, niet online.
De rekening wordt vereffend bij vertrek, tenzij we dit op voorhand anders hebben afgesproken.

WAT ALS U MOET ANNULEREN?
Individuele reservaties:
In nood kunnen gemaakte reservaties tot 7 dagen voor deelname verplaatst worden naar een andere
datum.
Groepsreservaties:
Het gereserveerde aantal kan nog wijzigen tot 1 week op voorhand, maar er wordt altijd een
minimum van 14 personen aangerekend, ook al zakt uw gezelschap onder dit aantal.
Bij laattijdige annulering (minder dan één week) of bij afwezigen (van groepen groter dan 14
personen), wordt er voor de afwezigen 25% van de totaalprijs afgetrokken.

Heeft u nog vragen?
We horen ze graag!

Tot binnenkort.
The A-Team
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