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L'1Passetemps, Bistrot de Terroir®
Rue Des Brasseurs 107 A
Namur - 5000
Contact: +32 81 83 53 71
http://www.1passetemps.be
WBT-DenisErroyaux
L'1Passetemps is een brasserie-restaurant in de oude graanhallen van Namen, de plek
bij uitstek om streek rond Namen te ontdekken.

Stop de tijd en geniet, tijdens een heerlijke maaltijd,
van het zicht op de Samber.
Aan de voet van de Citadel van Namen, nodigen Tony en Stéphane jou uit in de oude
Graanhallen van de Waalse hoofdstad.
L'1Passetemps is een plek waar de tijd is blijven stilstaan. Je kan er genieten van
heerlijke, in huis bereide streekgerechten. Het interieur is modern, de wijnkaart
aanlokkelijk en het terras is de ideale plek om helemaal tot rust te komen.
Elke middag van maandag tot vrijdag voorzien we een dagschotel.
Elke avond van maandag tot zaterdag zijn er ook suggesties buiten de kaart

Extra troeven bij L'1Passetemps
L'1Passetemps organiseert verschillende evenementen doorheen het jaar. Bekijk de
officiële website van het restaurant voor meer details.
L'1Passetemp is toegankelijk voor mensen met een mobiele beperking dankzij een
helling aan de ingang en een lift.
Wifi is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
Zonneterras
L'1Passetemps heeft ook een wijnbar.

Streekproducten voorgesteld door l'1Passetemps
Bier Super des Fagnes (Brasserie des Fagnes - Mariembourg)
Witbier van Namen (Brasserie du Bocq - Purnode)
Abdijbier van Rochefort
Forel van Annevoie met amandelen
Stoofpotje van Petits Gris (slakken) uit Namen (Bierwart)

Bistrot de Terroir®
Het label Bistrot de Terroir® verenigt de typische Waalse cafés en garandeert een
gemoedelijke en correcte ontvangst in een authentiek kader.
Het label Bistrot de Terroir® doet er alles aan om je een heerlijk goed gevoel te geven
tijdens je zoektocht naar smakelijke streekspecialiteiten.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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