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DEGUSTEER & ONTDEK 

Ampersand staat voor ontdekken; nieuwe locaties, unieke smaakcombinaties en lekkere beats. 
Op 9 september 2018 vindt de tweede editie plaats in hartje Antwerpen. 

Om een unieke beleving te kunnen blijven bieden, zochten we voor deze editie naar een 
vernieuwende insteek voor onze bezoekers. Dit jaar staan er dan ook niet drie, maar zes chefs 
klaar om de sterren van de hemel te koken! 

‘Ampersand’ is de naam voor het leesteken ‘&’, wat duidt op liefde voor:
   & nieuwe plekjes ontdekken
   & fantastisch eten
   & dansen op lekkere muziek

Ampersand staat dit jaar in het teken van ‘back2back’, een concept uit de muziekwereld waarbij 
twee dj’s hun stijlen in één set mixen. Bij Ampersand mixen op 9 september drie chef-duo’s hun 
kunsten in een gezamenlijk gerecht. Zo ontstaat er een smaaksensatie die nergens anders te 
proeven is!

.CONCEPT
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DE SERRE
Lange Gasthuisstraat 29 -31
2000 Antwerpen
www.de-serre.be

De eerste editie vond plaats in kasteel ‘t Sterckshof, een 
locatie die 9 september 2017 helemaal van ons was. Dit 
jaar vindt Ampersand echter plaats op een fantastische  
openbare locatie: De Serre. En dat vraagt om een nieuw 
toegangsbeleid.

Omdat we vinden dat een openbare locatie ook echt 
voor iedereen toegankelijk moet zijn, vervallen dit jaar de 
entreeprijzen. Zo is Ampersand 2018 nóg laagdrempeliger, 
ook voor toevallige passanten. 

De Serre is gelegen in het hartje van de binnenstad en 
ademt rust en ruimte. Tussen het groen vergeet je even 
dat je in het centrum van Antwerpen bent. Met een 
binnentuin gevuld met mede-levensgenieters, gaat het op 
9 september aanstaande gegarandeerd gezellig worden!

.DE SERRE
ONTDEK
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Omdat Ampersand werkt met de beste ingrediënten en hoogstaande chefs, willen we de 
echte foodie, bourgondiër en fijnproever meenemen naar een hoger niveau. Onze locatie 
dit jaar, De Serre, zal daarom op 9 september tussen 12.00u-15.30u omgetoverd worden 
tot een heus Ampersand VIP Restaurant.

Het Ampersand VIP Restaurant biedt bezoekers de mogelijkheid om in rust en stijl binnen 
te tafelen. Onze professionele bediening kan in geuren en kleuren uitleg geven over alles 
dat geserveerd wordt én zorgt voor een totaalervaring van kaliber. 

In samenwerking met externen en met de chefs, stellen wij een mooi gamma voor van 
aangepaste wijnen bij elke gang. Liever een biertje? Ook dit kunnen we voorzien, uiteraard 
ook perfect passend bij de gerechten. 

Het VIP arrangement biedt alles wat u van een hoogstaand restaurant kunt verwachten, 
maar dan binnen het Ampersand concept. Een unieke beleving van hoog culinair kaliber, 
met kundig personeel in een fantastische setting met goede muziek. 

Let wel: de VIP tickets zijn alleen in de voorverkoop beschikbaar. 

.EXTRA, EXTRA
U HAD GRAAG WAT MEER?
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CULINARY
CHEFS

Ampersand staat voor kwaliteit; enkel verse producten bereid 
door opkomend lokaal kooktalent. 

De tweede editie zet zes topchefs in het zonnetje: zij nemen je 
mee op culinaire ontdekkingsreis. Dit jaar koken zij bovendien 
back2back met een chef waar zij nooit eerder mee werkten, 
om zo een unieke smaakbeleving te kunnen garanderen. 

Wat op 9/9 geserveerd wordt, zal nergens anders op tafel 
verschijnen! 
  
» Nathan Van Echelpoel van restaurant Nathan
» Alex Verhoeven van restaurant Fleur De Sel
» Bart Gils van restaurant Signatuur
» Gino Lemmens van restaurant  Les Années Folles 
» Timothy Tynes van restaurant Atelier Maple
» Wouter Van Steenwinkel van restaurant Ardent

.CULINAIR UNICUM
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VERMELDINGEN 
GAULT MILLAU 12/20

VORMING 
NOAH

VERMELDINGEN: 
GAULT-MILLAU 15/20, 3 KOKSMUTSEN, 
JONG KEUKENGEWELD

VORMING: DE PASTORIE,
HOF VAN CLEVE

VERMELDINGEN 
GAULT MILLAU 14/20
2 KOKSMUTSEN

VORMING
DE SCHONE VAN BOSKOOP

VERMELDINGEN: 
GAULT-MILLAU 13/20, BIB GOURMAND, 
1 KOKSMUTS, LID VAN ‘THE NORTH SEA  
CHEFS’

VORMING: BROOSEND HOF, 
AUTODIDACT

OPEN SINDS
OKTOBER 2017

VORMING
IN DE WULF, PUBLIEK, PURE C,  
HELSEN, ROSENBERG

VERMELDINGEN: 
GAULT MILLAU 13/20, 1 KOKSMUTS
JONG KEUKENGEWELD

VORMING: DÔME, L’ÉPICERIE DU CIRQUE, 
DE PASTORALE, HOF VAN CLEVE

FLEUR DE SEL
ALEX VERHOEVEN

NATHAN
NATHAN VAN ECHELPOEL

DE SIGNATUUR
BART GILS

LES ANNÉES FOLLES
GINO LEMMENS

ATELIER MAPLE
TIMOTHY TYNES

ARDENT
WOUTER VAN STEENWINKEL

NIEUWKOMER NIEUWKOMER NIEUWKOMER
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FLEUR
DE SEL

ONTDEK

www.fleurdesel.be
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NATHAN
ONTDEK

www.restaurant-nathan.be
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SIGNATUUR
ONTDEK

www.resto-signatuur.be
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LES
ANNÉES
FOLLES

ONTDEK

www.lesanneesfolles.be
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ARDENT
ONTDEK

www.resto-ardent.be
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ATELIER
MAPLE

ONTDEK

www.ateliermaple.be
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We werken met verse producten en een klein team van topchefs, waardoor de hoeveelheid 
couverts beperkt is. Daarom bieden we ondanks de openbare toegang wel tickets in de 
voorverkoop aan: zo kunnen we voorverkoop-ticket-kopers gerecht garantie bieden.

Voorverkoop tickets bieden:

» Drie of zes gangen (van elk chef-duo een vlees- en/of visgerecht)

» Een eventuele vegetarische optie (enkel in de voorverkoop te reserveren)

» Een welkomstcocktail

» Gerecht-geniet-garantie

De dag zelf komen genieten kan uiteraard ook, maar zonder voorverkoop ticket zijn de 
gerechten dus alleen verkrijgbaar al naargelang beschikbaarheid. Alleen een voorverkoop 
ticket biedt garantie.

.WEES WELKOM
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MUSICAL
CHEFS

» Soulsalito
» C-ME
» DS
» Senne B

» Massimo Conecto 
» Miss E
» Mike Tohr
» Deedz

Geen festival zonder muziek! Ook in de muziekkeuze kiest Ampersand 
voor opkomend Belgisch talent. Opwarmen met zonnige, funky beats 
en eindigend met diepere house tunes; op 9/9 kun je alle hapjes er 
meteen weer af dansen. 

Dit jaar laten maar liefst 8 dj’s je proeven van de betere groovy tunes. 
Onze muzikale chefs van dienst zijn niemand minder dan: 

.MUSIC MAESTRO
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MASSIMO
CONECTO
MASSIMO-CONECTO

SOULSALITO
ROBBERD

MISS EC-ME
EMMANUELLE_MUSICMICHAELCONT

MIKE
TOHR
MIKETOHR

SENNE B
SENNE-BROUWERS

DEEDZ
MR-DEEDZ

DS
SUB-11
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IMPRESSIE
2017
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Get in touch.

www.ampersand-antwerp.be

Questions? Remarks? Curious?
We’re happy to help you! 

hello@ampersand-antwerp.be

Christophe
Tom

0468 26 93 79
0488 14 61 14


