
M+EATING COMBINEERT 
MEETINGS MET 
CULINAIRE BELEVINGEN 
M+eating is een gespecialiseerde afdeling van 
Upgraded. We organiseren namelijk niet enkel 
incentivereizen, maar hebben ook enkele unieke 
concepten binnen de wereld van meetcentives op 
de kaart gezet. 

Enerzijds maken deze concepten jouw meeting of 
event aantrekkelijker en anderzijds bevordert het 
op een uiterst positieve manier de interactie met en 
tussen de deelnemers.
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“Ontdek enkele bijzondere concepten dichtbij huis.  
Je kan je verwachten aan een spectaculaire dag voor jouw klanten, 
personeel of partners! We combineren namelijk een inspirerende 

en professionele invulling met culinaire belevingen.  
En dat alles op een unieke en onvergetelijke locatie.”

Waar mag je op rekenen? 

› Exclusieve programma’s voor groepen  
van ca. 15 tot 50 personen

› De mogelijkheid om tijdens de dag een 
professioneel moment te organiseren

› Een onvergetelijke gastronomische beleving 
welke de kapstok vormt van jouw dag

› Bezieling door een inspirerend persoon die 
door zijn/haar kennis en passie onlosmakelijk 
verbonden is aan het culinaire thema van 
de dag

› Een unieke locatie, die speciaal voor 
het thema werd uitgezocht

› De nodige ontspanning tijdens activiteiten die 
binnen het kader van jouw m+eating passen

› Volledig op maat van jouw wensen  
en behoeften

Professionele invulling? 

Er wordt steeds de mogelijkheid voorzien om 
een halve dag of langer een professionele invul-
ling te geven. Denk maar aan off site vergade-
ringen, productlanceringen, netwerking met 
prospects etc. Hiervoor voorzien we geen saaie 
vergaderzaal, maar een speciaal ingerichte en 
inspirerende ruimte. 

Daarnaast hebben we ook partnerships die 
opleidingen over verschillende thema’s kunnen 
voorzien en ook steeds weer verrassende 
keynote speakers uit hun mouw schudden.

Of gewoon fun?

Uiteraard is de professionele invulling geen 
verplichting en kan je gewoon opteren voor 
een onvergetelijke en culinaire dag met 
een toffe activiteit!

M+eating is een concept van Upgraded

Laat ons een concept serveren

Al onze m+eatingconcepten die je zo meteen zal ontdekken, dienen als kapstok voor wat jij met 
het m+eatingconcept beoogt. Zo hebben we al morning m+eatings voor 15 personen van slechts 
3 uur georganiseerd, alsook een volledige dag met overnachting voor 100 deelnemers.  
Alles begint bij jou! Wij werken heel graag samen aan een geslaagde m+eating. 



OESTERS,  
EEN GRENSOVER-

SCHRIJDENDE 
DELICATESSE

Yerseke, dé place to be voor de 
oester liefhebber. In de wateren van 
dit heerlijke plaatsje worden dagelijks 
mossels, oesters, kreeften en lekkere 
vissoorten vers gevangen én verwerkt. 
De tijd lijkt hier stil te staan, kleine 
oesterhuisjes omringen luisterrijk een 
groot waterbassin. De oesters die 
opgevist worden uit de Ooster schelde 
komen in de oesterputten van Yerseke 
tot rust. Daarna worden ze stuk voor 
stuk gesorteerd. Smakelijk!



De Oesterij
Oesterkwekerij de Oesterij is een 
familiebedrijf dat in 1906 werd 
opgericht maar volledig meegaat 
met zijn tijd. Dankzij recente 
renovaties kan je het hele verwer-
kingsproces van de oester bekijken 
van op de voetgangersbrug.  
De authentieke oesterloods, tussen 
de oesterput en de Oosterschelde, 
is de perfecte locatie voor jullie 
vergadering, mét zicht op het water.

PROGRAMMA
› ontvangst in de Oesterij in een authentieke 

oesterloods aan het water met koffie/thee

› vergadering in de oesterloods met zicht 
op de Oosterschelde 

› begeleid bezoek aan de oesterputten en 
de verschillende ruimtes waar de oesters 
gesorteerd en verpakt worden

› lunch in de Oesterij, bestaande uit een 
‘Plateau Fruits de Mer’ met al het lekkers uit 
de Oosterschelde

› rondvaart op een authentieke vissersboot 
– vaar naar een schelpenbank waar je bij 
laagtij de oesters en mossels ziet liggen

› oesterworkshop tijdens de boottocht 
met oesterdegustatie, begeleid door een 
sommelier die bij elke oester (maar liefst 
6 soorten) een passend wijntje serveert

Rondvaart
Stap aan boord van de ‘Adriaan 
Marinus’, een authentieke kokkel-
visser met zeer geringe diepgang. 
Na een kort tochtje leggen we 
aan bij een schelpenbank waar  
we massa’s oesters zien liggen. 
Een unieke ervaring!

Oesterworkshop
De oesterworkshop aan boord 
staat onder leiding van de 
‘oestermannen’ van de Oester-
compagnie. Dat wordt proeven 
van 6 verschillende oesters, 
telkens gecombineerd met een 
zorgvuldig uitgekozen bijpassend 
glaasje wijn.

M+eating by UpgradedOesters, een grensoverschrijdende delicatesse



EXQUISE 
WIJNEN, 

DICHTBIJ HUIS

Naar Frankrijk of Italië trekken 
voor kwaliteitsvolle wijnen? 
Dat hoeft echt niet. In Limburg 
worden absolute pareltjes gemaakt. 
Peter Colemont, eigenaar van wijn-
gaard Clos d’Opleeuw, tevens een van 
de mooiste historische wijngaarden 
van België, wacht ons op. Ontdek 
hoe hij zijn wijngaard bewerkt om de 
hoogst mogelijke kwaliteit te krijgen. 
Zonder compromis de beste wijn 
van het land!



Kasteel van Gors
Het kasteel van Gors is het belang-
rijkste kasteel van Gors-Opleeuw 
en dateert uit de zeventiende 
eeuw, maar is dankzij recente 
renovaties piekfijn in orde. 
De eigenaar verhuurt deze locatie 
zeer uitzonderlijk voor exclusieve 
evenementen, zoals die van 
M+eating.

PROGRAMMA
› ontvangst met koffie/thee en gebak 

in het kasteel van Gors

› meeting in de gewelfde, historische kelders 
van het kasteel

› lunch in de knappe balzaal, het uitmuntende 
buffet wordt verzorgd door een bekende 
cateraar 

› Peter Colemont ontvangt ons op  
de wijngaard van Clos d’Opleeuw voor  
een begeleid bezoek, daarna degusteren  
we wijnen in zijn wijnhuis

› optioneel: prachtige Vespatocht doorheen 
de streek

Peter Colemont
Elke wijnstreek heeft een voor-
trekker nodig. Een idealist voor 
wie zelfs het beste niet goed 
genoeg is. In Belgisch Limburg is 
dat Peter Colemont. Zijn wijnen 
worden vergeleken met de beste 
Bourgognes en tijdens blinde 
proeverijen zorgen ze telkens 
voor flink wat ophef. Het bezoek 
en de wijndegustatie mogen 
we terecht exclusief noemen, 
want zijn wijnhuis is niet voor 
het gewone publiek toegankelijk. 

Vespatocht (optioneel)
De regio waarin we ons bevinden 
– Haspengouw – wordt wel eens 
het Toscane van Vlaanderen 
genoemd. Hoe dan ook beter 
deze regio te ontdekken dan per 
Vespa? Inderdaad, we rijden van 
kasteel tot kasteel en genieten van 
een prachtig uitzicht over de vele 
fruitboomgaarden en graslanden 
die deze regio rijk is. 

M+eating by UpgradedExquise wijnen, dichtbij huis



BICHE, 
OM HELEMAAL 

WILD VAN TE 
WORDEN

Met de opening van het jacht seizoen 
wordt elk jaar weer een nieuwe 
periode van gastronomische over-
vloed ingeluid, waarin liefhebbers van 
wildgerechten volop aan hun culinaire 
trekken komen. Wild is het gezond-
ste en natuurlijkste vlees dat er is. 
De dieren lopen in complete vrijheid 
rond in de natuur en daar smullen 
ze van kruiden, planten en vruchten. 
Dat geeft het vlees zijn typerende en 
ongelooflijk lekkere smaak. Een work-
shop kleiduifschieten op een kasteel-
domein en een pairing bierdegustatie 
maken de dag helemaal af!



Château de Grandvoir
Dit historische kasteel uit 1671 ligt 
pal in één van de mooiste jacht-
gebieden van ons land. Het is dan 
ook de ideale locatie om van een 
gastronomische maaltijd met vers 
wild te genieten. Het kasteel werd 
prachtig gerenoveerd en uitgerust 
met alle moderne faciliteiten. 
Het beschikt ook over een eigen 
brouwerij waar Le Vaurien, een 
blond bier van hoge gisting (5,7%), 
geproduceerd wordt.

PROGRAMMA
› ontvangst in Château de Grandvoir  

in Neufchâteau met koffie/thee

› vergadering in de mooie vergaderzaal,  
uitgerust met alle nodige faciliteiten 

› gastronomische lunch in het kasteel,  
met het hertenkalf/biche in de hoofdrol 
(afhankelijk van het wildseizoen)

› nadien kleiduifschieten op het uitgestrekte 
domein van het kasteel

› we sluiten de dag af met een bier degustatie 
in de hypermoderne brouwerij van 
het kasteel

› optioneel: jeepsafari – de deelnemers rijden 
zelf en moeten onderweg enkele opdrachten 
uitvoeren

Kleiduifschieten
Kleiduifschieten is een sport 
waarbij je kleine bordjes die 
mechanisch gelanceerd worden 
uit de lucht moet schieten. Wij 
kiezen voor de meer ecologische 
variant: met speciale laserjacht-
geweren op een reflecterende 
kleiduif schieten die tot 50 meter 
hoog door de lucht vliegt.

Jeepsafari (optioneel)
Tijdens deze jeeptocht kruip je 
achter het stuur van stoere Land-
rovers. In elke jeep is er plaats voor 
vijf personen en een instructeur. 
We ontdekken op een authentieke 
en unieke manier de Ardennen, 
hobbelend over onverharde 
veldwegen.

M+eating by UpgradedBiche, om helemaal wild van te worden



CHOCOLADE IS 
ROCK & ROLL

Er is niemand ter wereld die van 
chocolade zo’n stoer en sexy 
kwaliteits product heeft gemaakt dan 
Dominique Persoone, onze Belgische 
shock-o-latier bij uitstek. We nemen 
je mee naar Brugge voor een meet-
incentive in zijn chocoladefabriek, 
waar we starten met een inspirerende 
en lekkere presentatie. Na een exclu-
sieve lunch verkennen we Brugge 
tijdens een culinaire wandeling 
met veel leuke ditjes en datjes.



Dominique Persoone
Chocolatier Dominique Persoone 
is een wereldberoemd fenomeen. 
Hij weet te verrassen met nieuwe 
combinaties en producten, maar 
is ook enorm begaan met de basis 
van zijn creaties. Zo bezit hij zijn 
eigen cacaoplantage in Yucatán 
(Mexico). Op het dak van zijn factory 
heeft hij ook nog een ‘honey 
project’ opgestart om het bijen-
bestand op peil te helpen houden.

PROGRAMMA
› ontvangst met koffie/thee en gebak in de 

demoruimte en het labo van ‘the Chocolate 
Line Factory’ in Brugge

› Dominique Persoone neemt ons mee op 
avontuur en laat ons kennismaken met zijn 
wereld van chocolade: we proeven bijvoor-
beeld zijn iconische ‘chocolate shooter’ 
(speciaal ontworpen voor de Rolling Stones) 

› aansluitend meeting in de demoruimte

› heerlijke lunch met subtiele chocolade-
toetsen in restaurant Patrick Devos in Brugge

› gegidste wandeling door Brugge – op een 
ludieke manier kom je meer te weten over 
de etiquette rond eten en drinken door 
de jaren heen. We plannen twee stops: 
- pralines proeven aan ‘the Chocolate Line’ 
- klinken op een geslaagde dag in  
  Brouwerij ‘De Halve Maan’

Restaurant Patrick Devos
De eigenaar en zijn echtgenote 
werken al meer dan 25 jaar in 
dit unieke kader en hebben hun 
15/20 in Gault&Millau meer dan 
verdiend. Tijdens een bijzonder 
3-gangenmenu ontdekken we 
de verschillende facetten van 
chocolade. Voor een overdosis van 
het zwarte goud hoef je absoluut 
niet te vrezen. De chocoladetoets 
is steeds zeer verfijnd aanwezig.

Brugge
Na de lunch wachten de gidsen 
ons buiten op voor een wandeling 
door Brugge. We voorzien 1 gids 
per 20 personen. Bewonder de 
etalage van ‘the Chocolate Line’ en 
proef enkele pralines. In brouwerij 
De Halve Maan, waar de bieren 
‘Brugse Zot’ en ‘Straffe Hendrik’ 
worden gebrouwen, heffen we 
nog een laatste glas. De schuim-
kraag op een geslaagde dag!

M+eating by UpgradedChocolade is rock & roll



AVANT 
GARDE!

Ferran Adrià van het voormalige 
restaurant El Bulli. Doet die naam 
een belletje rinkelen? Deze topchef 
is inderdaad de meester van het 
moleculair koken. In Château Charles 
dompelen we jullie onder in de 
geheimen van de experimentele 
moleculaire keuken – weliswaar 
niet onder begeleiding van Ferran 
Adrià, maar wel in zijn tijdsgeest. 
Het non conformistische en exclusieve 
interieur van het kasteel is de ideale 
setting voor een moleculaire maaltijd, 
waarna we tevens een unieke 
activiteit organiseren.



Château Charles
Dit indrukwekkende pand van 
1843 ligt in Pepinster, aan de 
voet van de Ardennen en diende 
als zomerverblijf van een rijke 
Belgische tycoon. Het kasteel is 
nog steeds in privéhanden en 
wordt maar af en toe verhuurd 
voor exclusieve evenementen. 
Origineel klassieke en moderne 
art-deco elementen zorgen voor 
de typische sfeer van het kasteel. 
Bij meer dan 30 deelnemers zetten 
we een mooie tent in de tuin van 
het kasteel om te lunchen.

PROGRAMMA
› ontvangst in Château Charles te Pepinster 

met glaasje bubbels en finger food – of wil je 
liever een moleculaire cocktail? Alles kan!

› vergadering in de prachtige serre van 
het kasteel

› we serveren een gastronomische, 
moleculaire lunch in het kasteel met veel 
spektakel, stikstof en andere originele 
bereidingen

› als activiteit bieden we een workshop 
schermen op het uitgestrekte domein van 
het kasteel

› optioneel: unieke activiteit op het circuit 
van Francorchamps

Schermen
Schermen is een elegante sport 
die om een elegante omgeving 
vraagt. In de workshop ontdekken 
we de achtergrond van het 
schermen – strategie, tactiek en 
techniek. Hoewel het schermen 
een individuele sport is waarbij we 
concurreren met anderen, blijven 
respect, beleefdheid en fair-play 
de norm.

Circuit van Spa-Francorchamps 
(optioneel)
Toys for boys… and girls. Dat 
heeft het nabijgelegen race 
circuit van Spa-Francorchamps 
jullie te bieden. Wat dacht je van 
een heuse ‘piste doop’ aan de 
zijde van een prof piloot die je 
gedurende enkele onvergetelijke 
minuten over het parcours doet 
scheuren met een voertuig van 
310 pk? Of liever wat rustiger 
en het circuit met een segway 
verkennen? Aan jou de keuze! 

M+eating by UpgradedAvant garde!



DRY AGED 
MEAT

Een eenvoudige biefsteak-friet? 
Die tijd ligt ver achter ons. Dry aging 
of rijpen is nu echt ‘in’! Het vlees 
wordt gerijpt op een temperatuur van 
2°C en afgestemde luchtvochtigheid. 
Het resultaat is mals vlees met een 
betere smaak. Dry aging wordt op 
zowel uitheemse als Belgische rassen 
toegepast, elk met hun specifieke 
kenmerken. Een dag vol geuren en 
kleuren, geanimeerd door niemand 
minder dan meester beenhouwer 
Luc de Laet himself.



Luc De Laet
Topslager en ondernemer Luc  
De Laet uit Hove is een trendsetter. 
Zijn merk is gebaseerd op goes-
ting, ambitie en harde labeur. Wat 
begon met de beenhouwerij in 
Hove groeide uit tot zoveel meer: 
een groothandel, een restaurant 
en een tweede beenhouwerij in 
Antwerpen. Als hofleverancier van 
de grootste sterrenchefs staat hij 
garant voor topkwaliteit.

PROGRAMMA
› ontvangst in Butchers Craft te Aartselaar 

met een glaasje bubbels en enkele heerlijke 
vleeswaren ‘uit het vuistje’

› vergadering in de moderne demoruimte 
van Luc

› begeleide rondleiding door de productie- 
site (rijperij, maken van charcuterie,  
hamburgers,…)

› inspirerende keynote door Luc de Laet

› we sluiten af met een heerlijke dry aged 
‘pop up’ BBQ on site speciaal voor jullie 
vergezeld van bijpassende topwijnen

› optioneel: lunch in het gastronomische 
restaurant Butchers Dining te hove voor 
een verfijnde 3-gangen lunch waar  
de vleesproducten centraal staan

Butchers Craft
Vleeshouwen en het verwerken 
van vlees is een eeuwenoud 
ambacht. Tot op vandaag spelen 
die aloude ambachtelijke tradities 
een belangrijke rol voor een 
kwaliteitsvolle en gezonde smaak-
beleving die Luc naar buiten wil 
brengen. Op deze groothandel- en 
productiesite maakt men ambach-
telijke producten van weleer met 
de technologie van vandaag.

Keynote
In een boeiende keynote leert Luc 
ons alles over runderrassen als 
Belgisch Wit-Blauw, Holsteiner, 
Rubia Gallega etc. Hij koppelt zijn 
visie en strategie aan het heden-
daagse bedrijfsleven en neemt 
ons mee in zijn ambitieus verhaal 
van innovatie, creatie en kruisbe-
stuiving. Met veel plezier legt hij 
een link naar het topic dat jullie 
die dag wensen aan te kaarten.

M+eating by UpgradedDry aged meat



VERS 
UIT DE 

MOESTUIN

Volgens de gerenommeerde 
culinaire gids Gault&Millau is de 
Koreaanse topchef Sang-Hoon 
Degeimbre momenteel de dirigent 
van de Belgische gastronomie. 
Je vindt zijn restaurant L’Air du Temps 
in een oude boerderij in Liernu. Daar 
kweekt hij in een 4 ha grote moestuin 
met serre zijn eigen groenten, planten 
en kruiden. En de weidse velden van 
de Hesbaye? Die zijn een dagelijkse 
inspiratiebron voor zijn grootse 
keuken. Samen ontdekken we  
de geheimen van de regio.



L’Air du Temps
Met de nieuwe locatie van restau-
rant L’Air Du Temps geven Sang-
Hoon Degeimbre en Carine Nosal 
duidelijk een verlengstuk aan hun 
culinaire visie. In de open velden 
van Liernu creëren ze kunst die 
gedreven wordt door de heden-
daagse roep naar terroir-food. Het 
restaurant werd terecht bekroond 
met 2 Michelin-sterren.

PROGRAMMA
› ontvangst in L’Air du Temps met koffie 

en thee

› vergadering in één van de twee vergader-
zalen volledig ingericht met alle technische 
vereisten

› wandeling in de prachtige tuin, de wervel-
kolom van het restaurant, onder begeleiding 
van de tuinman – onderweg plukken we zelf 
de groenten en kruiden voor de lunch

› aan het einde van de wandeling staat 
het aperitief klaar onder de pergola

› gastronomische lunch in een privéruimte 
van het restaurant

› inspirerende Vespa-tocht door de velden 
van de Hesbaye

› optioneel: workshop pottenbakken

Vespa-tocht
Beleef een nostalgisch avontuur 
op een echte Italiaanse klassieker, 
met z’n tweeën of elk op een 
eigen Vespa. We verkennen de 
streek met z’n glooiende heuvels 
en uitgestrekte velden aan de 
hand van een roadbook en met 
professionele begeleiding.

Pottenbakken (optioneel)
Organisch en authentiek, trendy 
en exclusief, dat is pottenbakken 
vandaag. Ook L’Air du Temps 
doet beroep op een lokale 
pottenbakker voor zijn servies. 
Met een workshop pottenbakken 
krijgen we tal van technieken 
in de vingers om ambachtelijke 
pareltjes te creëren.

M+eating by UpgradedVers uit de moestuin



PLANT BASED 
FINE DINING

Pure biologische basisgrondstoffen 
transformeren tot unieke gerechten, 
dat is een kunst op zich. 
Met respect voor hun natuurlijke vorm 
en eigenschappen tovert Pieter-Jan 
Lint ze om tot inspirerende creaties. 
We herontdekken de plantaardige 
keuken met smaakbommetjes en 
nieuwe technieken zoals drogen, 
fermenteren, pekelen en kiemen.



Pieter-Jan Lint
Chef Pieter-Jan heeft een passie 
voor gezonde, plantaardige en 
biologische voeding. Zijn missie? 
Zo veel mogelijk mensen warm 
maken met een verfrissende kijk 
op de plantaardige keuken en 
hen die vooral zelf laten ervaren. 
Naast zijn koksopleidingen en 
werk ervaring in diverse Belgische 
gastronomische restaurants, 
volgde hij een traject als voedings-
consulent. Pieter-Jan heeft ook 
een diploma op zak van het 
befaamde Matthew Kenney 
Culinary Institute (VS). 

PROGRAMMA
› ontvangst in een prachtige serre in Hoeilaart 

(lente en zomer) of in de Red Loft in Gent 
(herfst en winter) met koffie/thee en gebak

› vergadering in de prachtige serre of in de loft

› kookdemo door Pieter-Jan Lint met 
degustatie

› gastronomische lunch met uitsluitend 
plantaardige producten

› na afloop krijgt iedereen het kookboek 
Superfoods, met gerechten van onder  
meer Pieter-Jan Lint, Gert de Mangeleer  
en Sofie Dumont

De Serre Hoeilaart
In Hoeilaart, in de glooiende 
streek van de serristen, staat een 
prachtige villa in art nouveau-
stijl met een authentieke serre, 
begroeid met een oude druivelaar. 
Het is de perfecte locatie voor 
een meeting of lunch in een 
originele omgeving. Mooi weer? 
Dan kan de lunch of vergadering 
plaatsvinden in de bloemen-
tuinen. Een aanrader in de lente of 
de zomer!

Red Loft Gent
In de Gentse binnenstad ligt 
Red Loft, een textielfabriek uit 
1900. Nu is het een eigentijdse 
ruime loft met tuin. De warme 
aankleding verheft Red Loft tot 
een plek die inspireert en stimu-
leert en ideaal is voor meetings, 
presentaties en brainstormsessies. 
De loft kan vrij ingericht worden 
en is uitgerust met de nodige 
technische faciliteiten.

M+eating by UpgradedPlant based fine dining



PLATEAU 
DELUXE

Op het menu? Een piramide van 
schelp-  en schaaldieren, een Plateau 
Fruits de Mer. Het beste uit de oceaan 
op ijs, iets mooiers bestaat niet. Rauw 
wat rauw moet zijn en de rest precies 
de juiste garing. Met de skyline van 
Antwerpen op de achtergrond degus-
teren we deze kraakverse zeevruchten 
op het strand. Heerlijk verfrissend na 
een dag vol adrenaline aan boord 
van supersnelle RIB’s!



Strantwerpen
Strantwerpen is dé place to be 
voor een zomerse dag met een 
prachtig zicht op de skyline van 
Antwerpen. Een wit zandstrand, 
een warm en gezellig interieur, 
een professionele keuken. 
Een overdekt paviljoen en een 
terras dat gedeeltelijk overdekt 
is. Op deze trendy locatie is alles 
aanwezig voor een onvergetelijke 
en succesvolle dag.

PROGRAMMA
› ontvangst met bubbels in Strantwerpen, 

een supertrendy beachclub van Antwerpen

› vergadering in Strantwerpen, bij mooi  
weer stellen we de vergaderruimte op  
het strand op!

› we vertrekken van Strantwerpen met 
supersnelle RIB’s en varen over de Schelde 
langsheen de Antwerpse skyline

› lunch in Strantwerpen, bestaande uit een 
uitgebreide Plateau Fruits de Mer met kreeft, 
krabbenpoten en nog meer lekkers

› optioneel: een spectaculaire vlucht met 
een helikopter over Antwerpen 

RIB’s 
Een RIB (Rigged Inflatable Boat) 
of zodiac is een supersnelle 
rubberboot. Een tochtje met 
deze speedboats is op zijn minst 
spectaculair te noemen. Hoge 
snelheden, wavejumps en snel 
bochtenwerk zorgen voor een 
avontuur vol adrenaline. Dit kan 
optioneel gecombineerd worden 
met een helikoptervlucht over 
de stad Antwerpen om het 
programma nog naar een hoger 
niveau te tillen. 

Plateau Fruits de Mer
Voor de overheerlijke Plateau 
Fruits de Mer werken wij samen 
met Oesterkraam, een concept 
van Philippe Hawinkel. Hij is een 
legende in Antwerpen en staat 
ook bekend als ‘De Oesterman’. 
Toen hij een visrestaurant 
opende in de Koekenstad werd 
Vrijdag Visdag een echte hype. 
De zeevruchten die hij vandaag 
de dag op de Zaterdagmarkt 
en op events serveert, zijn altijd 
kraakvers en van topkwaliteit.

M+eating by UpgradedPlateau deluxe



HET 
ZWARTE 

GOUD

Kaviaar, de onbevruchte eitjes van 
de steur. De Perzen waren de eerste 
kaviaar eters en geloofden dat dit hun 
uithoudingsvermogen zou verbeteren. 
Ondertussen is kaviaar uitgegroeid 
tot een ware delicatesse. Vandaag 
worden we ondergedompeld in  
de wereld van dit luxe product aan 
boord van de Evanna met Sepideh  
als gastvrouw en kenner. 



Evanna 
Dit luxe motorjacht ligt gemeerd 
in de schaduw van het MAS op 
‘het eilandje’ in Antwerpen en 
kennen we van het TV programma 
‘Gert Late Night’. We varen uit 
met de Evanna en genieten van 
een rondvaart door de haven 
van Antwerpen. Een ervaren gids 
vertelt op een amusante manier 
over het reilen en zeilen van deze 
wereldhaven.

PROGRAMMA
› ontvangst aan boord van de Evanna met 

koffie en mini koffiekoeken

› vergadering in de binnenruimte van de 
boot of op het dek met zicht op het voorbij-
glijdende landschap 

› boeiende rondvaart door de Antwerpse haven

› kaviaar tasting op het dek onder de vakkun-
dige begeleiding van Sepideh met een 
glaasje champagne in de hand 

› standing lunch voorzien door het exclusieve 
catering team van het restaurant ‘Divin by 
Sepi’, een gerenommeerde fusion keuken met 
accent op invloeden uit het Midden-Oosten 

› kwaliteitswijnen uitgekozen door onze 
sommelier Sepideh tijdens de lunch

Sepideh Sedaghatnia 
De Iraanse schone heeft kaviaar 
opnieuw op de kaart van de 
Belgische horeca gezet. Met haar 
passie en kennis van wijn ging 
ze aan de slag als sommelier 
in ’t Zilte waar ze in 2014 werd 
uitgeroepen tot sommelier  
van het jaar door Gault Millau.  
Voor het grote publiek is zij 
de spontane restaurantcoach 
op VTM. Daarnaast bracht ze 
ondertussen twee boeken uit  
en opende haar eigen gastrobar 
op het Antwerpse Zuid. 

Kaviaar tasting
Op het dek van de Evanna vindt 
de kaviaar tasting plaats onder 
de vakkundige begeleiding van 
Sepideh. Sepi voert de kaviaar 
rechtstreeks in vanuit haar 
geboortland Iran en is trotse 
verdeler van de kaviaareitjes. 
Tijdens de tasting ontdekken  
we alle geheimen van de diverse 
soorten als Beluga, Imperial, 
Oscietra,… Dit alles wordt geser-
veerd met een prestigieuze 
Ruinart Champagne. Een exclu-
sieve culinaire beleving! 

M+eating by UpgradedHet zwarte Goud



   
   

   
   

   
  

ZERO 
WASTE

Bewust koken met aandacht voor 
puurheid en eenvoud. De basisregels 
van Nick en Kevin, winnaars van  
Grillmasters 2018 en masters van 
koken op open vuur. Tijdens een 
vuurputsessie maak je kennis met 
oeroude kooktechnieken op, in en 
naast het vuur. Een unieke m+eating 
in een ruw kader midden in de natuur 
waarbij het kampvuur onthaasting en 
geborgenheid creëert en een vlotte 
babbel op gang brengt. 



Zout Erover 
Foodlovers Nick en Kevin wonnen 
in 2018 het tv programma Grill-
masters. Dit was de start van hun 
carrière onder de naam Zout 
Erover. Ze hielden tot voor kort 
het restaurant van Plein Publiek 
open. Daarnaast doen ze tal van 
cateringopdrachten waarbij ze 
telkens verrassen met pure aardse 
smaken waarbij het gebruik van 
vuur centraal staat. 

PROGRAMMA
› ontvangst in het groene kader van 

Tombeek Plage 

› vergadering in een inspirerende ruimte  
met ruw karakter voorzien van de nodige 
presentatiemiddelen of gewoon midden  
in de natuur op het domein. 

› een interactieve vuurputsessie rond een 
kampvuur met geanimeerde toelichting  
van twee jonge chefs en ondernemers 

› 8 gangen diner met gerechten die op 
de meeste verrassende manieren bereid 
worden. Gerookt, gegaard in zoutkorst of  
in klei, onder de grond bereid, … Je kan het  
zo wild niet bedenken. Een bier- of wijn-
sommelier voorziet drankjes die volledig 
afgestemd zijn op de gerechten.

› Een beperkte wandeling op het groene 
domein als onderdeel van de workshop 

Zero Waste 
(of duurzaam ondernemen?)
Rond het kampvuur vertellen de 
chefs over hun ondernemerschap 
en het zero waste principe waar ze 
continu naar streven. Zo gebruiken 
ze vaak ‘rescued food’, producten  
die ongeveild geraken door over-
aanbod. Daarnaast gebruiken ze 
hun ingrediënten zo veel mogelijk 
van kop tot staart waardoor nieuwe-
smaak combinaties ontstaan. 

Tombeek Plage 
Dit verborgen stukje groen ligt  
in het natuurdomein van Overijse. 
Verwacht je hier niet aan een 
chique locatie maar een back to 
basic setting één met de natuur 
die perfect aansluit bij het duur-
zame en authenthieke concept 
van Zout Erover. High heels  
horen hier dan ook niet thuis.  
Deze m+eating is ideaal voor  
kleinere groepen.

M+eating by UpgradedZero waste



WHERE 
WILL WE 
M+EAT YOU?

Avant garde - Pepinster  /  Biche - Neufchâteau  /  Chocolade is rock & roll - Brugge  /  Dry aged meat - Aartselaar 
Het zwarte goud - Antwerpen (eilandje)  /  Vers uit de moestuin - Liernu  /  Oesters, een grensoverschrijdende 

delicatess - Yerseke (NL)  /  Plant based fine dining - Hoeilaart (lente/zomer) of Gent (herfst/winter)  
Plateau deluxe - Antwerpen (Linkeroever)  /  Exquise wijnen - Borgloon  /  Zero waste - Overijse




