wordt door de awardwinnende cocktails die
hier geschonken worden. Zelf bedacht door
de getalenteerde barmannen. Zo staan hier
onder meer de ‘Pina Colada Revisited’ en de
‘Bloody Mary Rivisited’ op het menu – beide
geflambeerd met likeur. Hiervan kun je natuurlijk ook genieten op het Crystal Lounge terras,
wat heerlijk afgelegen ligt in de patio van het
hotel. Dit is één van de meest charmante plaatsen
in Brussel – ver weg van de drukte van de stad. Met
fontein en heerlijk comfortabele banken is het
hier super sereen en dat zorgt ervoor dat het
heerlijk genieten is van de rust, een lekkere
lunch of gewoon een drankje.
De sfeer wordt in het weekend nog eens
compleet gemaakt door live muziekshows. Zo
staat de vrijdag in het teken van jazz, is er op

H

et luxueuze hotel heeft elegante kamers

zaterdag een dj-set en kun je op zondag komen

waar je – wat je reisdoel ook is – heerlijk

kijken bij cabaret.

kunt ontspannen. Het is de ideale uitvalsbasis
om Brussel in te gaan. Maar het zijn niet alleen
de fijne kamers die Sofitel Le Louise Brussel
zo de moeite waard maken. In het hotel is het
Crystal Lounge restaurant gevestigd en dat
heeft inmiddels naam en faam gemaakt in de
wijde omgeving! Dit onder meer dankzij het
gedurfde menu waarmee chef Adwin Fontein

The place to be

de culinaire trends feilloos volgt.

SOFITEL

Antoine Pinto tekende voor het interieur
van Crystal Lounge en maakte er een uitno-

LE LOUISE

digend geheel van, dat elke pauze, aperitief,
lunch of diner transformeert tot een bijzonder

BRUSSEL

moment. Zo zijn de muziek, de verlichting en

CENTRAAL IN DE STAD, OMGEVEN DOOR DE MOOISTE
WINKELSTRATEN. TUSSEN DE GROTE MARKT, DE EUROPESE WIJK EN
HET TER KAMEREN BOS. VLAKBIJ HET KONINKLIJKE PARK EN HAAR
KUNSTMUSEA, DE ZAVEL MET HAAR ANTIEKWINKELS EN OOK DE
TYPISCHE KLEINE CAFÉS EN DE CHOCOLADEBOETIEKS. MAAR OOK
OP STEENWORP AFSTAND VAN DE EUROPESE INSTELLINGEN EN
‘SQUARE-BRUSSELS MEETING CENTRE’. HET MAG DUIDELIJK ZIJN:
SOFITEL LE LOUISE BRUSSEL HEEFT DE PERFECTE LIGGING VOOR
ZOWEL DE TOERIST ALS ZAKELIJKE REIZIGER!

verantwoordelijk. En dan weet je dat het

zelfs het menu ontworpen om een uitzonderlijke
ervaring te bieden – op elk moment van de

kennismaken met de mediterrane klassiekers,
gecombineerd met een Aziatisch tintje. Het is
een feestje voor je zintuigen.
Nieuw hier is het Sofitel De-Light concept,
waarin culinaire gerechten worden gecombineerd met een laag aantal calorieën. Gastronomisch en gezond dus! Dat met een perfecte
combinatie van innovatieve smaken en bereid
met verse seizoensgebonden ingrediënten, wat
een unieke culinaire ervaring oplevert.
Bij het restaurant hoort ook de Crystal Lounge
bar, waar de originaliteit nog eens bevestigd

dag. Voor de kaart is chef Adwin Fontein

6

40 AVENUE DE LA TOISON D’OR
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goed zit, want eerder werkte hij al bij diverse

+32 (0)2-5145744

restaurants met Michelinsterren en daarnaast

heeft

hij

vele

H1071@SOFITEL.COM

onderscheidingen

SOFITEL.COM/LE-LOUISE

ontvangen voor zijn werk. Zijn keuken is
vernieuwend en resoluut creatief. Dat levert
lichte, sensuele gerechten op die je meenemen in een rijke wereld van geuren, kleuren
en smaken. Middels zijn menu laat Fontein je
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