
Info restaurants 

Rondvaart inclusief 2-gangen lunch 

Restaurant De Witte Leeuw  

De Witte Leeuw is een gezellig Bourgondisch restaurant gelegen in het historisch centrum van Gent 

aan de prachtige Graslei. Dit is een zeer druk bezocht restaurant, vooral befaamd om de Gentse 

specialiteiten, grillgerechten en verse salades.  

 

Restaurant Jaggers 

Jaggers.. Door het leven gekneed. 

In een authentiek kader, serveren Jo & Franky rock & roll op je 

bord.  

De trendy gerechtjes op de kaart swingen mee op het ritme van de 

seizoenen, maar Jaggers is meer dan alleen eten… 

Jaggers is proeven, genieten, beleven in al zijn facetten. 

Graslei 6 9000 Gent 

Tel.: +32 (0)9 223 48 58  

Open: dagelijks van 11u tot … 

Keuken doorlopend open  

Vrijdagmarkt 4, Gent 9000 

Tel . : +32 (0)9 258 04 25 

Open : dagelijks van 9u-21u 

Keuze uit: Stoverij, frietjes, slaatje + dessert 

Keuze uit : Jaggers/veggie homemade cheeseburger + frietjes  

+ mayonaise + dessert 
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Biercentral 

Bier Central is het walhalla voor echte bierliefhebbers.  

Het opmerkelijke is ook dat alles gebonden is aan België: op het menu staan 

enkel typisch Belgische gerechten en ook in de  

Bierencyclopedie zal je geen enkel internationaal bier terugvinden. Wij, Belgen, 

zijn al jaar en dag gekend voor onze biercultuur en bij Bier Central zijn we hier 

dan ook enorm trots op. 

Keuze uit:  Stoverij, frietjes, slaatje + dessert 

Botermarkt 11, Gent 9000 

Tel.: +32 (0)9 329 05 04   

Open : dagelijks 11u30 tot 01u00 

Carlos Quinto 

Bij Carlos Quinto kan je terecht voor een wisselende lunchmenu in een  

sfeervol en authentiek restaurant gevestigd in een klassiek herenhuis.  

Vanaf de eerste zonnestralen is het heerlijk vertoeven in onze rustige  

binnentuin.  

Keuze uit : Voorgerecht/soep + hoofdgerecht + koffie/thee 

 

Kammerstraat 20, Gent 9000 

Tel.: +32 (0)9 225 59 29 

https://www.carlosquinto.be/nl/contact 

 

Open van woensdag tot vrijdag vanaf 12u00 


