‘t Oudt School
VANAF 25 JULI

sluit onze locatie in Leest om met fase 2 van de verbouwingen te starten.

VAN 4 TOT 30 AUGUSTUS

gedurende 4 weken pop-up restaurant met beperkte kaart
in feestzaal ‘t Oudt School - Sint-Martinusstraat 3, 2811 Hombeek.
2 THEMA AVONDEN:
• donderdag 4 augustus: diner & dance met DJ set
• donderdag 25 augustus: Morrocan Food Night met DJ set

VANAF 19 SEPTEMBER

verwelkomen wij jullie graag op onze vernieuwde locatie te Leest!

Reserveren kan snel en gemakkelijk
via onze website

www.hetbrughuis.eu

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en volg ons op

www.facebook.com/hetbrughuis

@brasserie_hetbrughuis

‘t Oudt School
Beste foodie,
De afgelopen weken deed er al heel wat de ronde
over onze verbouwingen. Nu komt dus het moment om
hierover te communiceren. Tot en met 24 juli zullen wij
nog geopend zijn volgens de gekende openingsuren op
onze huidige locatie. De laatste week van juli zullen we
de deuren sluiten en maken we alles klaar om je te kunnen
verwelkomen op onze pop-up locatie te Hombeek.
Tijdens de maand augustus openen we namelijk een popup restaurant in feestzaal ‘t Oudt School te Hombeek,
in het centrum van het dorp vlak tegen de kerk. (SintMartinusstraat 3, 2811 Hombeek - parkeermogelijkheden
vind je vlakbij en langs de spoorweg)
Sfeerbeelden kan je alvast bekijken via hun gelijknamige
facebookpagina. Neem zeker een kijkje, want het
gezellige karakter is verwonderlijk. Op deze locatie
zullen we gedurende 4 weken met een beperkte kaart
actief zijn. We zijn geopend op dezelfde dagen, maar
zullen enkel lunch en diner voorzien en zijn dus niet
doorlopend open zoals nu (met uitzondering van
zondag).

Er zullen tevens 2 thema avonden gepland staan:
• 1ste op donderdag 4 augustus
onze opening diner & dance met DJ set
• 2de op donderdag 25 augustus
Morrocan Food Night met DJ set
Op donderdag 4 augustus verwelkomen we je graag
met je gezelschap op de feestelijke opening van de
pop-up. Dat beloofd alvast een onvergetelijke avond
te worden met DJ!
Op deze tijdelijke locatie kunnen we slechts een
beperkt aantal personen een plekje aanbieden. Tijdig
reserveren via de website (www.hetbrughuis.eu) is dus
noodzakelijk als je zeker wil zijn van je plaats.
Feesten kunnen nog steeds georganiseerd worden,
daarvoor contacteer je ons best telefonisch op het nummer
015/64.83.30 of via mail (info@hetbrughuis.eu).
Het kindvriendelijke karakter, zoals je dat momenteel
bij ons gewoon bent, zal daar helaas niet aanwezig
zijn.

Na deze mooie zomer zullen we gesloten zijn t.e.m. zondag 18 september om je dan nadien te verwelkomen
in een totale make-over te Leest.
Tot snel!

