
https://youtu.be/nrClLVt_RUc


Met Dinner With The Queen brengen topchef Lieven Lootens (’t Aards Paradijs) en eventplanner  
Gilles De  Backer (UTOPIA Events) een stukje Zuid-Frankrijk naar Vlaanderen ter ere van de koninginnebij en haar werkers. 

 
Voor culinair genot aan een wijngaard bij zonsondergang kan u van 17 juni tot 14 juli gewoon afreizen naar plukweide

Purfruit in Oeselgem.

"Een culinair avontuur waarbij het belang van de koninginnebij & haar werkers centraal
staan ... of hoe klimaatsensibilisatie ook op een uiterst positieve manier kan ervaren worden"



Klimaatbewustzijn met een glas wijn
 

De avond start met een ‘Save The Queen’-cocktail op basis van gin en honing. Daarna is het tijd voor een ‘tête-
à-tête’ met de koninginnebij, wanneer imker Ronny een raam uit zijn bijenkast haalt en een woordje uitleg

geeft over ‘The Queen’ en haar belang voor de biodiversiteit. 
 

Boer Bart zorgt dan weer voor een streepje folklore wanneer hij ons meeneemt doorheen de plukweides en de
geschiedenis achter zijn fruitranken uit de doeken doet. Als laatste stop nemen de gasten plaats in de

hooischuur op de boerderij, waar ze onder het genot van heerlijke gerechten de zon kunnen zien ondergaan.
 

Een deel van de opbrengsten gaat naar de aanplanting van ‘bijenvriendelijke’ bomen en nieuwe bijenkasten
voor de imkers. Het mag gezegd: klimaatbewustzijn hoeft geenszins saai te zijn, zoveel is zeker.



BIJ-LEVENIS
-------------------------------------------

Parking
*

Ontvangst gasten met "Save The Queen" Gin cocktail
*

Rondleiding tussen de fruitranken op de plukweide
*

Bezoek aan een bijenraam met de Imker
*

Hapjes op de Quan
*

5-gangen menu Live Cooking op de Quan
*

Nagerechtjes
*

Bloementhee en mignardises
*

Inclusief aangepaste wijnen
&

 geïnfuseerde waters
 

Donderdagen, vrijdagen, zaterdagen zondagen
andere dagen op aanvraag en

tailormade voor bedrijven.
-------------------------------------------

150 € incl. BTW



Gilles De Backer - UTOPIA events Lieven Lootens & Isabelle Brasseur - 't Aards Paradijs

Bart Van Parijs - Purfruit Ronny De Vilder - Imker, Bijzaak

Josefien Goethals
Mifleur

Olivier Roels 
Save the Queen, Gin

www.DinnerwiththeQueen.be - 0485 007 447
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