
NIEUWE CONCEPTEN VOOR BEDRIJFSEVENEMENTEN

BEDRIJFSFEEST

      
  DINNER

    B
Y THE LAKE



GASTRONOMIE

‘Dinner by the lake’ is een gastronomisch concept bij uitstek. 
Lange gastentafels worden opgesteld aan de oever van 
de vijver. Een culinair driegangendiner wordt bereid en 
geserveerd. Uw gasten hebben alle tijd om bij te praten en 
van gedachten te wisselen. Als de zon ondergaat, ontsteken 
we gezellige sfeerverlichting met lampionnen. Als apotheose 
speelt een live band of pianist in het midden van de vijver op 
een drijvend ponton...
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CHEFS

We werken voor dit concept samen met verschillende bekende 
gastchefs: Jan Tournier van Cuchara, Roger van Damme van ’t 
Gebaar of Gert De Mangeleer van het voormalige Hertog Jan… 
Maar ook andere nationale en internationale topchefs zijn mogelijk. 
Zij zorgen ervoor dat uw gasten of klanten genieten van pure magie 
op het bord.
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WERELD VAN SMAKEN

Vanaf de ontvangst worden de gasten ondergedompeld in 
een wereld van aangename en verrassende smaken. Starten 
doen we met een aperitief op het strand: een glaasje bubbels 
of een crafted cocktail of mocktail… en een parade aan 
amuses.

De huis-dj zorgt ondertussen voor de perfecte muzikale 
sfeer, terwijl de gasten uitgenodigd worden voor het diner.
Aan tafel worden de smaakpapillen verder verwend door 
de gastchef van de avond: verrassende texturen, prachtig 
gedresseerde borden, diepgaande smaken, bijpassende 
wijnen, … 

Bij het dessert zorgen we voor een magische beleving als er 
plots een spot op de vijver wordt gericht en een pianist live 
begint te spelen op een drijvend ponton … 

4



5



6



Bereikbaarheid

De Ark van Noë is makkelijk bereikbaar met de wagen. 
Ruime parkeergelegenheid ter plaatse.

E313

E19

E34

Wenst u een onvergetelijke  
indruk te maken op uw gasten?

Neem dan gerust contact met ons op.

Ark van Noë 
Arkstraat 6  
2460 Lichtaart 

+32 (0) 478 28 27 83 

events@arkvannoe.be
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