Allemansgeest vernieuwd

Idylle

aan het water

Rustiek gelegen aan de Vliet is Allemansgeest
in Voorschoten dé plek voor een heerlijke
lunch of diner. Het volledig vernieuwde restaurant verwelkomt nieuwe en vertrouwde
gasten weer met open armen.
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fgelopen november maakte
het restaurant in Voorschoten
een doorstart onder leiding
van Francis Borsje. In het
voorjaar van 2013 werd ge
start met de restyling van het
interieur, waarbij oorspronkelijke historische
details van de monumentale boerderij uit 1634
behouden bleven. Zo doet onder meer het
oude Opkamertje het verleden niet vergeten. De
terrassen zijn vernieuwd en vergroot, er is een

orangerie geplaatst en er is een aanmeer
mogelijkheid gekomen. Overal rondom het pand
is het uitzicht op de Vliet idyllisch en waan je je
in een zonnig Zuid-Frankrijk aan het water.
De klassieke keuken is Frans georiënteerd. Op
de kaart staan verfijnde gerechten bereid van
dagverse producten die passen bij het seizoen.
Aan de presentatie wordt duidelijk aandacht
besteed en elke dag streeft de chef-kok er met
zijn team naar een hoog kwalitatief menu te
presenteren door gebruik te maken van duur
zame, pure ingrediënten. Sommeliers die eer
der werkzaam waren bij restaurant Parkheuvel
en Savelberg adviseren daarbij passende wij
nen van de uitgebreide wijnkaart.
Met de restyling van het interieur, het aantrek
ken van nieuw personeel en behoud van de
hoge kwaliteit van de keuken verwacht Francis
Borsje ook een jonger publiek aan te spreken.
Het restaurant met ruime eigen parkeerplaats
is ook per boot goed te bereiken en beschikt
over eigen aanlegplaatsen.

Feesten en verbinden
Naast à la carte restaurant is Allemansgeest
officiële trouwlocatie. De pittoreske ligging is
ideaal voor een romantisch huwelijk. De gehele
trouwdag, met ceremonie, receptie, lunch of
diner en feestavond kan onder één dak plaats
vinden. Ook voor teamsessies, zakelijke bijeen
komsten, productlanceringen en bedrijfsdiners
is landelijke omgeving een passende setting.

Allemansgeest
Hofweg 55, Voorschoten
T (071) 576 41 75, www.allemansgeest.nl
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