PROGRAMMA

BOURGONDISCH OP DE VELDEN
2 t/m 19 SEPTEMBER 2021

Bourgondisch op de Velden
Als gevolg van de COVID-situatie kon Asperges op de Velden in mei helaas geen
doorgang hebben en is verplaatst naar de late zomer. Het stijlvolle pop-up
restaurant zal van 2 t/m 19 september weer verrijzen bij Aspergekwekerij Kelders in
Veldhoven. We bieden dezelfde sfeer en kwaliteit die je van ons gewend bent met
een aangepaste culinaire invulling. Onze chefs bereiden bijzondere gerechten met
verse producten van het Brabantse boerenland, met een knipoog naar asperges.
Door de combinatie met wereldse invloeden, staan zij garant voor een onvergetelijke
culinaire beleving. Elke dag serveren we een 3-gangen lunch (ontvangst tussen 12.00
en 13.00 uur) en een 4-gangen diner (ontvangst tussen 18.00 en 19.30 uur), beide
voorafgegaan door een amuse en een brood-variant. Bij aankomst op de locatie
word je op geheel passende wijze met een ludiek, overdekt vervoersmiddel rond
geleid over de velden en boerenakkers en maak je kennis met ons nieuwe concept:
Bourgondisch op de Velden!

Culinaire team
Op de reguliere dagen worden de lunches en diners verzorgd door het culinaire team
van Bourgondisch op de Velden, onder leiding van top-chef Ryan Bahadoer. Hij heeft
jarenlang ervaring opgedaan bij tweesterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen,
driesterrenrestaurant De Librije en overige prestigieuze restaurants. Na zijn
veelzijdige carrière heeft hij nu zijn ware plek gevonden en staat aan het roer van
het succesvolle RYAN Foodshop. Smaken, geuren en culturen spelen een centrale rol
bij zijn kookstijl. Zijn gerechten zijn verrassend, gedurfd en bereid volgens de laatste
kooktechnieken. De diversiteit in smaken komt terug in de gerechten die hij met zijn
team tijdens Bourgondisch op de Velden zal serveren. Het menu wordt bereid met
verse streekproducten en heeft een knipoog naar asperges. Alle ingrediënten voor
een onvergetelijke culinaire beleving midden in de Brabantse natuur!

Lunchen & dineren op sterrenniveau
Net als voorgaande jaren komen sterrenrestaurants uit de omgeving koken in ons
pop-up restaurant en bereiden culinaire hoogstandjes. Zo brengt Wiesen gerechten
die mooie producten, creativiteit en passie symboliseren. Klassiek in een modern
jasje met wereldse invloeden. Het Valkenswaardse sterrenrestaurant, onder
culinaire leiding van chef Herman Cooijmans, staat garant voor verfijnde gerechten
en onverwachte, gedurfde smaakcombinaties.

Top-chef dagen
Bourgondisch op de Velden biedt een podium aan toonaangevende restaurants uit
de regio. Zo kun je genieten van het exclusieve Lugar uit Waalre, het klassiekmoderne Smaek uit Geldrop en het verrassende, stijlvolle Nastrium uit Helmond.
Maak kennis met de uiteenlopende keukens en laat je verwennen door bijzondere
gerechten die alle zintuigen prikkelen. Elk restaurant zal je culinair verrassen, ieder
op zijn (eigen)wijze manier.

Club-middag en Familiedag
Op zondag 12 september lanceren we de eerste editie van The Brand Eats & Beats
op de velden. Een club-middag met een creatieve, culinaire invulling, cocktails en
sounds van DJ Michiel, één van de vaste DJ’s van Eats & Beats. Gedurende de
middag en avond zal een 5-gangen walking dinner worden geserveerd door het
Veldhovense restaurant The Brand Kitchen & Bar. Ons pop-up restaurant met
sfeervolle terras zal omgetoverd worden tot een zondagmiddag-club waar je elkaar
ontmoet, geniet van heerlijke gerechten en dranken en waar een dansje gemaakt
mag worden! Je bent welkom vanaf 16.00 uur.
Traditiegetrouw wordt op zondag 5 september de Familiedag georganiseerd bij
Bourgondisch op de Velden. Iedereen, van jong tot oud, is hierbij welkom om het
evenement te bezoeken en te genieten van een heerlijke lunch, mooie wijnen en een
muziekje. Overdag worden allerlei kinderactiviteiten georganiseerd en zorgen we
voor professionele kinderopvang. Kinderen kunnen o.a. knutselen, tekenen en pony
rijden. Je geniet van een heerlijke 3-gangenlunch, vooraf gegaan door een amuse,
voor € 42,50 per persoon. Voor kinderen tot 12 jaar rekenen we € 21,50 en serveren
we een aangepast menu. De Familiedag is geopend van 12.00 – 17.00 uur. Voor
aanvang van de lunch is er keuze voor 12.00, 12.30 of 13.00 uur. Natuurlijk kun je
ook dineren bij ons op deze dag vanaf 18.00 uur.

PROGRAMMA & PRIJZEN
Donderdag 2 t/m zaterdag 4 september
RYAN Bahadoer
Lunch by RYAN: 3-gangen & 1-amuse € 39,50
Diner by RYAN: 4-gangen & 1-amuse € 54,50

Zondag 5 september – Familiedag (enkel overdag)
RYAN Bahadoer
Familiedag lunch by RYAN: 3-gangen & 1-amuse € 42,50
Kindermenu t/m 12 jaar € 21,50
Diner by RYAN: 4-gangen & 1-amuse € 54,50

Maandag 6 september
Restaurant Nastrium
Lunch: 4-gangen & 3-amuses € 57,50
Diner: 6-gangen & 3-amuses € 79,50

Dinsdag 7 september
RYAN Bahadoer
Lunch by RYAN: 3-gangen & 1-amuse € 39,50
Diner by RYAN: 4-gangen & 1-amuse € 54,50

Woensdag 8 september
Restaurant Eden (Michelinster)
Lunch: 4-gangen & 2-amuses € 79,50
Diner: 4-gangen & 2-amuses € 79,50

Donderdag 9 t/m zaterdag 11 september
RYAN Bahadoer
Lunch by RYAN: 3-gangen & 1-amuse € 39,50
Diner by RYAN: 4-gangen & 1-amuse € 54,50

Zondag 12 september
RYAN Bahadoer
Lunch by RYAN: 3-gangen & 1-amuse € 39,50
The Brand Eats & Beats op de velden: 5-gangen walking dinner € 42,50

Maandag 13 september
Restaurant Wiesen (Michelinster)
Lunch: 4-gangen & 2-amuses € 79,50
Diner: 4-gangen & 2-amuses € 79,50

Dinsdag 14 september
Restaurant Smaek
Lunch: 5-gangen & 3-amuses € 69,50
Diner: 5-gangen & 3-amuses € 69,50

Woensdag 15 september t/m zaterdag 18 september
RYAN Bahadoer
Lunch by RYAN: 3-gangen & 1-amuse € 39,50
Diner by RYAN: 4-gangen & 1-amuse € 54,50

Zondag 19 september
Restaurant Lugar
Lunch: 3-gangen & 2-amuses € 47,50
Diner: 5-gangen & 2-amuses € 71,00
Alle genoemde prijzen zijn per persoon, inclusief BTW en exclusief dranken.

WIJ VERWELKOMEN JE GRAAG TIJDENS
BOURGONDISCH OP DE VELDEN!

