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Genieten op
sterre(n)-niveau !

De Sterre
Het kasteel van Ooidonk en zijn omgeving lokt het hele jaar door
heel wat bezoekers. In het groene decor van de indrukwekkende
burcht, haar slotgracht en –even verderop- de schilderachtige meanders van de Leie is het dan ook uiterst aangenaam wandelen en fietsen. Langs een eeuwenoud kasseibaantje dat het kasteel via de
‘blauwe’ toegangspoort verbindt met het idyllische dorpje BachteMaria-Leerne kom je bij één van de allerbeste eetadresjes in de
streek…volgens het magazine Zone 09 zelfs de 3e beste resto in de
wijde omgeving! Restaurant De Sterre heeft in zijn korte bestaan
inderdaad al een flinke reputatie opgebouwd. Keukenchef Bart, die
voorheen lesgaf aan de Gentse hotelschool, en zijn vrouw Wendy
openden het restaurant in
2009 en gaven het een volledig nieuwe look. Het
resultaat van hun verbouwingen is een smaakvolle
mix van hedendaags meubilair in het interieur van
een oude hoeve én een uitnodigend terras langs de
kasteeldreef. Bart brengt
een creatieve gastronomische kijk op de klassieke
Frans-Belgische
keuken
met niets dan dagverse sei-
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zoensproducten en een piekfijne
presentatie. Elk bord verlaat zijn
keuken als een uniek schilderij.
Naast enkele klassiekers als filet pur
en côte à l’os op de vaste kaart zijn
er steeds heel wat seizoensgebonden suggesties. Op maandag, donderdag en vrijdag is er een weekmenu aan 35 euro met aperitief,
voor-, hoofd en nagerecht, koffie en wijnen inclusief. Het maandelijks
veranderend kasteelmenu verkrijgbaar in de versies Charme (5 gangen),
Finesse (6 gangen) en Elegance (7 gangen) vind je op www.desterre.be.
Voor groepen tot 120 personen (zittend) en zelfs 300 (voor walking
diners) is er een aparte feestzaal. Het menu wordt samengesteld naar
de smaak en het budget van de klant. Er is voldoende parkeerplaats.
De verfijning van de keuken vindt haar perfecte verlengde in de bediening van gastvrouw Wendy en haar zaalteam. Hier word je in de watten gelegd en dat zowel met z’n tweetjes, met de hele familie of in een
grote groep.
Conclusie: restaurant-feestzaal De Sterre koppelt een idyllische ligging
en een smaakvol interieur
aan een uiterst fijne
keuken en een tot in de
puntjes verzorgde service.
Een Sterre waard!
De Sterre
Ooidonkdreef 16
9800 Bachte-Maria-Leerne
Tel: 09 282 30 81
www.desterre.be
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