
OVERZICHT MENU’S EN RESTAURANTS  

 

GROEPEN RONSE 
 

In Ronse kies je jouw favoriete keuken zelf,  

van ontbijt tot gastronomisch diner.   

Je reserveert zelf je tafel in één van deze restaurants.   

Vermeld steeds bij je reservatie aan het restaurant dat je een bezoek aan 

Ronse via de dienst toerisme boekt en  

je een menu wenst te reserveren die je op de toeristische site hebt  

gevonden.  Dit garandeert een vlotte bediening en correcte prijs. 



Bistro Boekzitting (Muziekbos) 
Boekzitting 26 

9600 Ronse 
T +32 (0)55 21 48 73 

admin@boekzitting.be 
www.boekzitting.be 

 

Open: van woensdag t.e.m. zondag: 11.30 tot 20.30 u. 

 Vanaf 15 personen menu op maat. 
 
 Op woensdag, donderdag en vrijdag is er steeds een heel lekkere en 
zeer voordelige lunch te verkrijgen 
 

Capaciteit: 120 personen 

 

Midden in het Muziekbos. Ruime gratis parking. 

 

https://www.boekzitting.be/


Basilic—Les Tartes de Françoise 
Sint-Martensplein, 9/001 

9600 Ronse 
 

T+32(0)494/12.78.06 
dieter.limbourg@gmail.com  

Open: van woensdag t.e.m.zondag: 10-18 u. 
 
 Koffie met taart:  7 € 
 Stuk quiche met slaatje:  12 € 
 Formule lunch:  16 € 
 Grote keuze van drankjes o.a. streekbieren 
 
Capaciteit:  40 personen 
Enkel mogelijk op reservatie 
Terras beschikbaar in zomer (24 personen) 
 
 
 

Erkende verdeler van  
'Les Tartes de Françoise’ 

mailto:dieter.limbourg@gmail.com


Basilic 
Sint-Martensplein, 9/006 

9600 Ronse 
 

T+32(0)475/88.03.61 
info@basilicronse.be  
www.basilicronse.be 

Gelegen in De Passage in het historisch centrum "De Vrijheid" te 
Ronse, verwelkomen wij u in een uniek kader met zicht op de  

prachtige basiliek van Ronse.  
 

Open van woensdag tem zondag 
(andere dagen mogelijk op reservatie) 

 
Verchillende formules zijn mogelijk— 

vraag naar onze formules voor groepen. 
 

Capaciteit:  tot 60 personen 
 

Lunch aan 17€ 
 

Contacteer ons gerust voor vrijblijvende informatie! 
 

mailto:dieter.limbourg@gmail.com


Boeckhaege 
Kruisstraat 341 

9600 Ronse 
T +32 (0)55 20 95 45 
info@boeckhaege.be   
www.boeckhaege.be 

Open: zaterdag vanaf 19u, zondag vanaf 12u,  
andere dagen mogelijk op reservatie.   
(vanaf 20 personen) 
 
 
 U kan er terecht voor heerlijke inventieve menu's. 
 Menu's op aanvraag. 
 
 
 
 

Culinaire verwennerij in een exclusief kader! 

http://www.boeckhaege.be/
mailto:info@boeckhaege.be


Open: 12-14u en 19-21u 
Gesloten: zondagavond, maandagavond, dinsdag en woensdag 
Capaciteit:  50 personen 
 
Aperitief:  5.20€ tot 10€ 
Koffie bij menu:  2.70€ 
 
MENU A:  14€ 
-  dagschotel///donderdag(steak), vrijdag (vis) 
-  dessert:  prijs van de kaart 
 
MENU B:  15.50€ 
-  dagverse soep 
-  dagschotel///donderdag (steak), vrijdag (vis) 
-  dessert:  prijs van de kaart 
 
MENU C:  42€  (54€ met aangepast wijnen) 
-  keuze uit 3 voorgerechten 
-  hoofdgerecht:  keuze uit vlees, vis en 1/2 kreeft (+9€) 
-  dessert keuze uit 2 nagerechten of kaasschotel 
 
MENU D:  27.50€ 
-  hoofdgerecht Vleesfondue—keuze uit:   
 -  Bourgondische (rundsvlees, sla en frietjes met  
 mayonaise, cocktail en tartaar) 
 -  Fondue Mixte (rundsvlees, varkensvlees, gevogelte, saucisse, merguez en spek 
+ sla en frietjes met mayonaise, cocktail en tartaar) 
-  dessert (van de kaart) 

 

Bois Joly 
Hogerlucht 7 
9600 Ronse 

T +32 (0)55 21 10 17 
Bois-joly@skynet.be   

www.bois-joly.be 

Onze specialiteiten: 
vleesfondue,  

10 verschillende  
bereidingen van kreeft! 

http://www.bois-joly.be/index.php?lg=fr
mailto:Bois-joly@skynet.be


Restaurant Chopin 
Grote Markt 37 

T +32(0)55 21 00 34 
brasseriechopin@gmail.com  

www.restaurantchopin.be 

Open: dinsdag, donderdag en vrijdag van 11u tot 15u en van 17u 
tot 21u. 
Woensdag open van 9u tot 15u en van 17u tot 21u 
Zaterdag open van 9u tot 22u 
 
Capaciteit:  45 personen 
Verdeeld over 2 zalen 
20-25 personen 
 
*  Menu's op aanvraag 
*  Lunch ook mogelijk 
 
Suggestiemenu’s voor groepen: 
 
 Lunchmenu aan 24€ p.p 

Voor- en hoofdgerecht + 2 consumpties (frisdranken, water, wijn, gewone bieren) 
 Menu aan 25€ p.p 

Aperitief, stoofvlees van varkenswangetjes in ronsisch bier met witloofsalade en kro-
ketjes met 1 consumptie en koffie na het hoofdgerecht 

 
 
 
 
 

https://www.brasseriechopin.be/
mailto:brasseriechopin@gmail.com


Restaurant De Pepermolen 
Peperstraat 8, 9600 Ronse 

T +32(0)475/36.62.05 (coördinator—Dhr Jan Delmotte) 

                 T +32(0)492/53.76.35 (zaalverantwoordelijke—Mevr. Kim Regnier) 
pepermolen@grijkoort.be   

www.grijkoort.be  

Open van maandag t.e.m. zaterdag:  11u30 tot 14u. 
Gesloten op zon-en feestdagen   
 
Deze prijzen zijn geldig voor groepen groter van 18 personen die gebruik 
maken van de zaal. 
Formule 1 aan 16€  
Soep en hoofdgerecht en dessert 
Formule 2 aan 18€  
Soep, hoofdgerecht, koffie en dessert 
Formule 3 aan 22€ 
Aperitief, soep, hoofdgerecht, koffie en dessert 
Formule 4 aan 24€ 
Aperitief, soep, hoofdgerecht, 1 drankje tijdens de maaltijd, 
koffie en dessert 
 
Capaciteit:  +/- 60 personen 
2 zalen boven resto (elk +/- 30 personen) - Enkel trap, geen lift. 
 
 

De Pepermolen is een restaurant met een hart! 
Door in de Pepermolen te lunchen of met ons samen te werken, 

geniet u van een heerlijke, uitgebreide maaltijd en helpt u 
tegelijk om sociale tewerkstelling te realiseren. 

Ons team staat voor u klaar !  

 
 
 
 
 

 

http://www.grijkoort.be/index.php?pic=yes&url=diensten/restaurant.html&cat=restaurant
mailto:pepermolen@grijkoort.be
https://www.grijkoort.be/diensten/restaurant-de-pepermolen


Eviedemment 
Sint-Martensplein 9 - 009 

9600 Ronse 
liesbeth.mabilde@gmail.com 

T +32 (0)471 98 11 74 
 

Open woensdag en donderdag:  11u tot 18u. 
Vrijdag open van 11u tot 21u 
Zaterdag open van 10u tot 17u 
 
Maaltijd ter plaatse tussen de 17€ en 22€ 
Afhalen is ook mogelijk (13€ tot 16€) 
Namiddagkaart met home-made gebak/dessert en  
koffie/thee/tisane. 
 
Capaciteit:  groepen tot max. 20 personen 

 

Het eethuis Eviedemment verwelkomt je in het historische centrum  
“De Vrijheid” van Ronse. Zoek je gezond, puur, duurzaam, vegetarisch/vegan of 

gewoon lekker ? Dan ben je bij ons helemaal aan het juiste adres.  
Zowel eat in als take out !  

 

http://www.envieronse.be/


Hostellerie Lou Pahou 
Zuidstraat 25  
9600 Ronse 

T +32(0)55 21 91 11 
info@loupahou.be   
www.loupahou.be 

Gesloten:  dinsdag en woensdag 
Vrijdag open van 11u tot 21u 
Zaterdag open van 10u tot 21u 
100m van de Grote Markt 
 
Menu All-in:  € 30 
1 glas wijn en water op tafel inbegrepen. 
 
*  aperitief:  1 kirr 
*  varkenswangetjes of varkensmignonette/vis, groentenkrans of slaatje 
*  koffie + gebak 
 
Capaciteit:  45 personen 

 

U kunt er terecht voor  
gastronomisch menu  

aan democratische prijzen. 

http://www.loupahou.be/
mailto:info@loupahou.be


De IJsmolenhoeve 
Kanarieberg 1, 9600 Ronse 

T +32(0)55 60 96 07  
info@ijsmolenhoeve.be  
www.ijsmolenhoeve.be 

Openingsuren:  steeds op reservatie 
 
 

Menu's op aanvraag:  
klassieke menu's, barbecue, wok, raclette, gourmet, enz... 

 
 
 
 

Specialiteit BBQ 

http://www.ijsmolenhoeve.be/
mailto:info@ijsmolenhoeve.be
mailto:info@ijsmolenhoeve.be


 

l’ Escaut 
Viermaartlaan 7  

9600 Ronse 
T +32(0)478 58 88 98  
michele@lescaut.be   

www.lescaut.be 

In onze sfeervolle zaal kan u terecht voor de meest  
diverse feestelijkheden en zakelijke bijeenkomsten.  

 
MENU aan 25€ 
 
-  verse dagsoep te bepalen (tomatensoep met balletjes—  
    wortelsoep-bloemkoolsoep) 
-  Vol au vent met aardappelkroketten OF  
    Tong in madeira en aardappelkroketten OF 
    Rundstoofvlees met aardappelkroketten OF 
    Varkenshaasje op ardeense wijze, groentenkrans en  
    aardappelkroketten OF 
    balletjes in tomatensaus OF 
    gestoomde zalm op bedje prei met lichte roomsaus en krielaardappeltjes 
-  Koffie 
 
Capaciteit:  60 personen 
 

Drie gereserveerde parkingplaatsen voor de zaal.  
Alles op hetzelfde niveau dus  

toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Ruime parkeergelegenheid op 70m (Waleweg). 

Reservering voor parking bus mogelijk voor ingang. 
 

Menu op aanvraag  
naar de persoonlijke wens van de klant. 

 
 

http://www.lescaut.be/index.php/nl-nl/
mailto:michele@lescaut.be


Mesopotamia 
Grill pizzeria (Koerdisch restaurant) 

Guissetplein 14 
9600 Ronse 

T +32(0)55 60 05 37 
mesopotamia.ronse@gmail.com  

www.mesopotamia-ronse.be 

Open van dinsdag t.e.m. zaterdag van 12u tot 14u30 en van  
17u tot 23u30 
Maandag ook open op feestdagen   
 
Menu A—23€ 
(glas witte wijn of drank naar keuze—Scampi of zalm met 
diverse groenten, gegratineerd, frietjes. 
Menu B—16 € 
(Scampi slaatje of slaatje met zalm met brood) 
Menu C– 15€ 
(Bloemkool of broccoli met ham, gegratineerd en frietjes) 
 
Aperitief:  6.50€ (naar keuze) 
Koffie:  2.70€  
 
Capaciteit:  40 personen 
 
 
 

Groepen kunnen ook à la carte kiezen. 

 
 
 
 
 
 

http://www.mesopotamia-ronse.be/javascriptredirect.php
mailto:mesopotamia.ronse@gmail.com


Gesloten op woensdag 
 
Ontbijt:  6€ 
(koffie/thee + 3 mini ontbijtkoeken) 

Aperitief:  3€  (1 glas cava-1 glas kirr) 

Soep:  4€ - 2 x bediend—volgens seizoen 
(bloemkool-asperges-tomaat-champignon-broccoli-tuingroenten-witloof-
tuinkers-pompoen-kervel) 

Koude voorgerechten:  12€ 
(gerookte zalm—ronsese konijnen pastei) 

Hoofdgerecht met aangepaste garnituur:  16.50€ 
(varkenswangen in bruine biersaus-varkenshaasje met mosterdsaus-gevulde 
kwartel met fijne champagnesaus-vis van de dag 18€ - vis van de dag +1.50€) 

Dessert:  5.50€ - koffie +1.50€ 
(tarte tatin met vanille-ijs-verse aardbeien met vanille ijs (seizoensgebonden)-
moeulleux chocolat met crème anglaise en vanille ijssabayon met rood fruit en 
vanille-ijs—syberisch ijs met geflambeerde alcohol 6.50€) 

Dranken-gewone consumptie:  2€ 
Glas wijn wit/rood:  3€ 
Leffe, Ename of Duvel:  3.50€ 

2 sandwiches (1 x kaas en 1 x hesp): 6.50€ 
3 sandwiches (1 x kaas, 1 x hesp en 1 x americain): 8€ 
 

Samengestelde toerismenu’s 28€ 
(1 glas wijn en water inbegrepen) 

 

Deze prijzen zijn geldig tot eind 2020 en voor een bediening van max. 2 uur. 

 

 

Salons Remington 
Pol. Gevangenenstraat 32/36 

9600 Ronse 
T +32(0)55 21 21 43 

salonsremington@gmail.com   
www.salonsremingtonhotel.be 

http://www.salonsremingtonhotel.be/feesten/
mailto:salonsremington@gmail.com


Openingsuren:  10u30 tot 23u—op marktdagen vanaf 8u   
Sluitingsdag:  maandag vanaf 14u en dinsdag 
 
Capaciteit:  Binnen 46 zitplaatsen—100 zitplaatsen in de tuin (zomer) 
 

Burgemeester, tekenaar, advocaat en archeoloog.  
Ronsenaar Edouard Joly (1821-1887) was het allemaal. 

In 1876 verbouwde hij dit imposante herenhuis in neoclassicistische stijl.  
De stenen voor zijn grot haalde hij uit het park dat hij rond onze stad aanlegde,  

vandaag bekend als Bois Joly.  
In het torenhuis bewaarde hij zijn archeologische collectie. 

In eetcafe The Backyard, gelegen in hartje Ronse,  
geniet u in een ongedwongen ambiance van grootmoeders keuken en klassiekers  

uit de wereldcuisine.  
Bereid met liefde en met lokale producten.  

 

 

Menu is te raadplegen op de website—prijzen tussen de 14€ en 23€ 
 
 

Koffie:  2.60€ met klein gebakje uit de streek 
Koffie met Bommelkie:  4.60€ enkel op aanvraag 
Ronsisch bier naar keuze:  4.50€ 

The Backyard Ronse 
Zuidstraat 5 
9600 Ronse 

gsm +32 (0)468 41 47 52 
gsm +32 (0)477 72 62 69  

www.thebackyardronse.be  
  



Brasserie Promenade 
Grote Markt 8 

T +32(0)477 52 82 65 
deborah_tack@hotmail.com  

Openingsuren:    

Maandag 11u-22u (keuken van 12u-21u) 

Dinsdag 11u-22u (keuken van 12u-21u) 

Woensdag 9u-13u30 (keuken gesloten) 

Donderdag 11u-22u (keuken van 12-21u) 

Vrijdag 11u-00u (keuken van 12u-21u) 

Zaterdag 9u-00u (keuken van 12u-21u) 

Zondag gesloten  

 
Capaciteit:  45 personen (zaaltje boven) 
 
*  Menu's op aanvraag 
*  Lunch ook mogelijk 
 
Enkele voorbeeldgerechten:   
-  Croque monsieur met groentjes:  € 7,00 p.p 
-  Varkenswangetjes met frietjes:  € 21,00 p.p 
-  Koffie:  € 2,50  
-  Dubbele pannenkoek:  vanaf € 5,00 


