HOTEL ATLANTIC & RESTAURANT LA LIÉGEOISE IN WIMEREUX

EEN STER
MET ZICHT OP ZEE
Even ontsnappen uit de dagelijkse sleur? Net voor de historische stad Boulogne wacht in Wimereux Hotel Altantic
en het restaurant La Liègeoise, door de Michelingids
zopas bekroond met een eerste Ster. Het resultaat van
meer dan 20 jaar hard werken. De familie Delpierre
heeft alles in huis om u te verwennen. Vlamingen zijn er
al jaren thuis. Het gastronomisch restaurant La Liégeoise
kreeg een nieuw modern pak aangemeten. Innovatief is
het minste wat men kan stellen. Tegelijk tafelen op topniveau met zicht op die onmetelijke plas water doet dubbel genieten van de culinaire hoogstandjes die de Chef
Benjamin uit de oven toveren.
Meer nog, zowel de keuken, de brasserie als het gastronomisch restaurant kregen een totaal nieuw kleedje.
Benjamin Delpierre worstelen sinds enkele maanden
in een gloednieuwe en super moderne open keuken.
“Samen met de ganse ploeg is het prettig werken in
deze nieuwe locatie”, stelt Chef Benjamin, die met
verve zijn keukenploeg telkens naar nieuwe hoogtepunten weet te leiden.
BRASSERIE L’ALOZE
Door de inplanting van de open keuken kreeg brasserie L’Aloze meteen ook een nieuwe look. Het culinair
en toeristisch genot is hier een perfect huwelijk. Men
geniet tweemaal: enerzijds zich tegoed doen aan het
lekkers uit de keuken met zicht op de altijd imponerende Noordzee, anderzijds genieten van het werk van
de Chefs aan de fornuizen.
RELAX
Wie naast de zee, het strand en de rust nog extra in de
watten wil gelegd worden, vindt ruim zijn gading in de
Espace Détente, de ontspanningsruimte van het hotel
dat zorgt voor rituele ontspanning, Oosters relaxen,
gezichtsmassage, Hawaiaanse verzorgingen en onder
andere behandelingen met hete stenen.

LA LIEGEOISE
UNE ETOILE AVEC VUE SUR MER
En bord de mer, à Wimereux, l'Hôtel**** Atlantic
vous garanti un moment inoubliable dans un cadre
alliant confort, calme et raffinement. Le raffinement et la simplicité se mêlent habilement dans
cet établissement familial haut de gamme, où un
accueil chaleureux et personnalisé, est le reflet d’un
art maîtrisé du bien recevoir qui ne laisse jamais
un client indifférent. Envie de vous ressourcer le
temps d’un week-end, une semaine ou plus. Avec ses
18 chambres lumineuses, intégralement tournées
vers la mer, l’hôtel Atlantic aime à cultiver les contrastes où l’accueil personnalisé que vous réservent
Aurélie Delpierre, sera à tout instant, votre privilège.
TRANSMISSION ASSUREE
Le Chef Alain s'est effacé à La Liégeoise pour laisser son fils prendre sa place et exprimer sa cuisine.
“C’est en accordant la confiance que nous les laisserons exprimer leur talent et que Benjamin et
Aurélie prendront leur place” confie Alain.”
Alain et Béatrice ne transmettent pas seulement un
Établissement mais un état d’esprit, des valeurs que
Benjamin et Aurélie partagent. “Faire plaisir à nos
clients est vraiment ce qui nous anime au quotidien.
Que ce soit en hôtellerie ou en restauration” précise
Aurélie.
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BETAALBAAR
Hoe dan ook, hotel Atlantic (4-sterrenhotel met 18
sfeervolle kamers met zicht op zee) is een lust voor
rust en gemoed, tegelijk een culinaire stek waar de gastronomische violen opperbest gestemd zijn. Het lag dan
ook in de verwachting dat een Michelin Ster niet kon
uitblijven. En, niet onbelangrijk: betaalbaar. Neem af
en toe een kijkje op de website voor Speciale Acties en
Gastronomische korte verblijven.

91

2019 De Boarebreker

