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OMSCHRIJVING

Een brasserie is meer dan zomaar een restaurant 'des pauvres'. Brasserie houden is een filosofie, een
levenshouding. Een manier om je een ontspannen, ongedwongen middag of avond te bezorgen. In dit boek
vertelt chef en eigenaar Peter Van den Bossche over zijn passie voor lekker eten en wijn uit alle
windstreken. Het is het verhaal van Brasserie Latem, één van de enige echte brasseries in België. Een
verhaal vol anekdotes en kwinkslagen. Over vriendschap, gulheid en de kunst om elke dag weer van het
leven te genieten. Bij een dampend bord zuurkool, cassoulet of tot in de perfectie gebakken natuurvlees.
Gerechten waarvan je in dit boek alle recepten terugvindt. Om goesting van te krijgen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Bij het laatste levenswerk van architect H.P. Berlage - het Haags Gemeentemuseum - werd in de tuin een
prachtig paviljoen gebouwd als rustpunt voor bezoekers en ...

In de Brasserie van het Chassé Theater in Breda kunt u op uw gemak dineren voor de voorstelling. À la
carte of het 3 gangen 'Menu du jour' voor € 29,50.

Brasserie De Molenhoek In het hart van Zeeland. Gelegen op de gezellige viersterren familiecamping de
Molenhoek in Kamperland, vindt u de nieuwe sfeervolle brasserie ...
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