Brasserie Niveau:
waarschijnlijk één van de gezelligste Brasseries van ’t Meetjesland
Watervliet is een dorp met een lange geschiedenis waar de kathedraal van
het Noorden aan het Stee het zicht bepaalt. Maar de aantrekkelijkheid van het
dorp is ook de strategische ligging, midden in de polders met haar uitgestrekt
fietsnetwerk, vlakbij de grens met Nederland. De ideale ligging dus voor een
gezellig, warm etablissement waar de innerlijke mens versterkt kan worden na
een wandeling of fietstocht. Een afspanning die naam waardig. We hebben het
over ‘Brasserie Niveau’.

waar kwaliteit en duurzaamheid
altijd hoog in het vaandel werden
gedragen. En dat trekken Geert en
Els ook door in zowel de keuze van
hun drankenkaart, als de eisen die
ze stellen aan de kwaliteit van het
vlees of de versheid van de vis die
ze aanbieden.

terse zonnige dag best aangenaam
toeven kan zijn. Een ideale stop
voor een fietstocht of na een stevige
wandeling!

Brasserie, Bistro, Restaurant

Café

Tearoom

Rokers

In Brasserie Niveau kunt u niet aan
het verkeerde adres zijn. U tafelt er
gezellig in een warm interieur voor

Zin in een avondje Trappisten
proeven in een van de gezelligste
brasseries met bruine kroegallures,

Brasserie Niveau is ook leuk als
namiddagstop. Tussen 14 en 18
uur bent u er welkom voor de

Ook de rokers komen aan hun trekken, Voor hen is er een gezellige
aparte lounge met verwarming!

Open
Brasserie Niveau is open van
woensdag tot en met zondag,
telkens vanaf 12 uur.
De keuken is doorlopend open tot
21.30u. U kunt er terecht zonder reserveren maar tijdens het
weekend is een belletje vooraf toch
aangeraden.
Gesloten op maandag en dinsdag.
Brasserie Niveau,
Ketterijstraat 22 Watervliet
Tel 09/259 99 19
GSM 0477/21 02 21
www.brasserie–niveau.be
info@brasserie-niveau.be

BRASSERIE vanwege
de verbinding met het café,
BISTRO voor de gezellige
kleinschaligheid en
RESTAURANT om het betere
Niveau van de keuken
 De uitgebreide kaart aan tap- en flesbieren (met 9 van de 11 trappisten) is een trekpleister
voor bierkenners.

Geert en Els heten u welkom in hun café-brasserie-bistro-restaurant-tearoom.
Achter deze façade is gezelligheid troef.

zowel een kleine honger als voor
wie het wat uitgebreider wil. Er zijn
er geen vaste menu’s maar naast
de dagsuggesties, kunt u er rustig
uw keuze maken uit de uitgebreide
kaart met ribbetjes, brochettes,
hammetjes en de oerklassieke
steaks tot een chateaubriand.
En je zou niet in het Meetjesland
zijn mocht de streekspecialiteit
Paling niet aangeboden worden.
In Brasserie Niveau is de paling
altijd gebakken, maar saus is naar
keuze (in ’t groen, Provençaals, op
Niveau, of op Watervlietse wijze). En
vergeet ook de lekkere vispannetjes
niet. De keuken is doorlopend open
van 12 uur tot 21.30u.
Voor de kleine honger zijn er tot
18 u snacks zoals croques, een
spaghetti,… en ook slaatjes.

tearoom-formule met de klassieke
pannenkoeken, wafels, appeltaart
of een lekkere coupe met zélfbereid
roomijs.

die doen denken aan de authentieke Ierse pubs? Niveau heeft 9 van
de 11 erkende echte Trappisten in
huis. Of gezellig “chillen” en nippen
van een trendy Gin? Als trendsetter
heeft Geert een zeer uitgebreid
assortiment klaarstaan. Of drinkt
u liever een veredelde pint zoals
een Carlsberg van ’t vat, ‘Probably
the Best Beer in the World’, dan
is Brasserie Niveau van Geert en
Els Schoonackers in Watervliet the
place to be.
Kwaliteit
Geert en Els kiezen altijd voor kwaliteit en authenticiteit en dat zie je zo.
Het interieur is één van de laatste
creaties van de vermaarde interieurbouwer “Smitz & Roches” uit Eeklo,

Actie
Tijdens deze feestdagen trakteren
Geert en Els hun bezoekers die een
wafel, pannenkoek of appeltaart
komen consumeren op een gratis
authentieke Lavazza koffie (of een
gelijkwaardige consumptie). Deze
actie is geldig gedurende de maanden december en januari.
Terras
Achteraan Brasserie Niveau, ligt
een rustig ingesloten gezellig
tuinterras waar het zelfs op een win-

WAARDEBON

GRATIS

of gelijkwaardige consum

KOFFIE
ptie

bij consumptie van een
wafel, pannen
dagelijks tussen 14 en koek of appeltaart
18u

actie geldig gedurende
decem

ber 2015 en januari 20
16.
gesloten op maandag en
dinsdag

