


12 juni - 30 september 2023, Dentergem

https://video.wixstatic.com/video/87f4b7_bc668f32e79e4410953a6e9de389b93e/1080p/mp4/file.mp4


 

Met Dinner With The Queen brengen Michiel Van Colenberghe (Michiel Kookt) en eventplanner Gilles De
Backer (Utopia Events), in samenwerking met Lode van "Kruiden Claus", een stukje Provence naar

Vlaanderen ter ere van de koniginnebij & haar werkers.
 

Voor culinair genot aan een boomgaard bij zonsondergang kan u in 2023 van 12 juni tot 30 september afreizen 
naar de bioplukweide 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."



 

De avond start met een "Save The Queen" cocktail op basis van Gin en urban honing.
 

Boer Bart zorgt dan weer voor een streepje folklore.
Hij neemt ons mee doorheen de plukweides en de geschiedenis achter zijn fruitranken.

 
Daarna is het tijd voor een 'tête-à-tête' met de koninginnebij terwijl imker Ronny 

een raam uit zijn bijenkast haalt, geeft hij een woordje uitleg over 'The Queen' 
en haar belang voor de biodiversiteit.

 
Vervolgens staat er een kruidentasting op het menu met Lode van Kruiden Claus.

 
Als laatste stop nemen de gasten plaats in een prachtige sail cloth tent in het midden van een bloemenweide.

Klaar voor een top 5 gangendiner van Michiel Van Colenberghe met een unieke zonsondergang. 
 

Per bezoeker planten we 1m2 bos aan in het Atlantische woud in Brazilië in samenwerking met Retopia.
Retopia is een project van Arne Quinze & Go Forest (Sarah Parent)

 
Het mag gezegd zijn : Klimaatbewustzijn hoeft zeker niet saai te zijn, zoveel is zeker!

 
 
 

Klimaatbewustzijn met een glas wijn



 

Bij - levenis  2023 Menu 2023

 
Ontvangst gasten

"Save The Queen" Gin cocktail
*

Rondleiding tussen de fruitranken op de
plukweide

*
Bezoek aan de bijen kasten samen

met onze imker
*

Hapjes met lokaal geplukte ingrediënten
*

5-gangen menu
Chef Michiel Van Colenberghe kookt

live op Tepanyaki
*

Nagerechtjes
*

Homemade Kruidenthee geblend door
Kruiden Claus

 
mignardises 

*
Assortiment wijnen in sharing op tafel

Aangepast biertje van 
Brouwerij Van Steenberge 

voor liefhebbers
&

 geïnfuseerde waters
 

vanaf 195€ pp excl. BTW 
 
 

Uitkoop min 55p.
 
 
 

Aperitief
"Save the Queen Gin & fevertree"

 
Hapjes

 
Oesterblad

komkommer, gerookte mayo, zilte kruiden, bergamot
 

Kaapse look
krokant van bier mout, pastinaak en look bloem

 
Klaverzuring

Salade Noordzeekrab, appel, gekonfijte citroen
 

Olijfkruid
Gerookte paling, groene kruiden, pane carasau

 
Menu

Griekse basilicum
Roma tomaat, ‘niçoise’

 
Roomse kervel

BBQ prei, kapper, vinaigrette van kruiden, graantjesmosterd
 

Citroenverbena
Snoekbaars, pijnboompit, selder, onrijpe druif en kokkels

 
Bonenkruid

Mechelse koekoek, korst van pinda en ui, doperwten, snijboon
en jus van bonenkruid

 
Dessert

Citrusafrikaantjes
Tartelette, verse vruchten met pistache, sorbet van aardbei en

vlierbloesem
 

Broodpudding, honing, karamel en verse vruchten
 

Homemade kruidenthee & kruidige mignardises 
***

Aangepaste kruidenmocktails & geselecteerde wijnen
 



 



 

Uitkoop B2B-Dinner : 
 

Juni - September
Maandag t.e.m. donderdag 

 
Info:

b2b@dinnerwiththequeen.be
 
 

Bekijk de beschikbaarheden op onze 
"LIVE" kalender:

http://bitly.ws/ARPx
 
 
 

 

Adres event:
Purfruit

Neerhoek 7 
8720 Dentergem

 

mailto:b2b@DinnerwiththeQueen.be
http://bitly.ws/ARPx

