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00 Maar uitgebreid is ze dus, die kaart 
van Le Royal. Alleen al om je ontbijt 
te kiezen, neem je best wat tijd. Ze 
bieden er immers drie aan: een klein, 
zeg maar normaal ontbijt voor 10,5 
euro. Een groot ontbijt, met behal-
ve een eitje, croissants, wit en bruin 
brood, kaas, ham , sap en koffie, ook 
bocconcini met ham en honing en 
mosterddressing, quiche lorraine, 
preparé en zalm met dille-yoghurt-
saus, voor 17 euro. En dan is er nog 
een luxeontbijt met Tsjechische Bo-
hème Sekt Prestige Brut, etc...

Verder zijn er salades met kip, 
schaaldieren, vis en runds vanaf 17 

Croques, stoofvlees en 
zoetigheid van Dellafaille
De menukaart van Le Royal 
biedt veel keuze. Misschien wel 
te veel, als je snel je trein moet 
halen? “Nee, want een broodje 
of panini is zo klaar. En het 
gebak kan mee op de trein.”

Gebak van Dellafaille, ook om 
mee te nemen.

De zaal meet 350 m²,  
met in het midden  
de ovalen zitruimte.

vloer in terrazzo, die bestaat uit een 
mix van Italiaans Carrara-marmer, 
kleuren die je ook terugziet in de 
eclectische decoratie van de zaal. 
Onze vloer is met de hand gelegd 
en afgeschuurd.”

Balkon
De zaal is ingedeeld in vier com-

partimenten. Een loungehoek met 
lagere tafeltjes en zitjes voor een 
snelle hap, een koffie of aperitief of 
een vluchtig wifi-moment; een res-
tauranthoek met linnen tafellakens 
om in stijl te dineren en een brasse-
riehoek voor minder conformisti-
sche eetmomenten...

 “Het vierde compartiment is onze 
eyecatcher in het midden: een cosy 
zitruimte, gebouwd in een ovalen co-
con waar je rustig kan vergaderen, 
werken of tafelen. Het houtwerk is 
uitgevoerd in fijne esdoorn, die ook 
in de lambriseringen, stoelen en ban-
ken terugkomt.”

 Net zoals je bijna op elk moment 
van de dag reizigers met opgeheven 
hoofd de versierde gewelven van het 
ontvangstgebouw  ziet bewonderen,  
valt het op dat de gasten in de zaal 

geregeld met ontzag rondom zich 
kijken. 

“Omdat het zo’n unieke locatie is, 
rekenen we ook op toeristen die de 
stad bezoeken of gewoon mensen die 
in een apart kader willen ontbijten, 
lunchen of dineren. Daarom is onze 
kaart zo uitgebreid, met een aange-
past aanbod voor elke gelegenheid. 
En het loopt goed, want er hebben 
al enkele toeristische organisaties 
gereserveerd om hier te ontbijten. 
Verder zijn er ook al stadsgidsen die 
tijdens hun toer hier een koffiestop 
willen houden.” 

“En dat is nog niet alles”, besluit 
Mike. “Je kan hier ook feestjes, re-
cepties of walking dinners organise-
ren. We kunnen zelfs het balkon hier-
boven verhuren - net onder de grote 
klok - met het prachtige uitzicht over 
de sporen en de perronoverkapping.  
Een prachtige plek met ruimte voor 
100 personen.”

Brouwerij Corsendonk wil ook 
nog, samen met de NMBS, De Lijn 
en het Sportpaleis, een combi-trein-
tramticket lanceren met tussendoor 
een diner in Le Royal.
Karin  Vanheusden

euro, broodjes, croques en panini’s 
vanaf 6,5 euro, pasta’s vanaf 11,5 
euro, fingerfood vanaf 5,5 euro. 

Als lunch of diner is er Antwerps 
stoofvlees met Corsendonk (natuur-
lijk!), sla en frietjes, voor 17,5 euro, 
of spare ribs in zoet-pikante mari-
nade, met sla en frietjes, ook voor 
17,5 euro.

In het restaurantgedeelte zijn er 
verschillende gangen: gerookte 

zwaardvis met een kruidenslaatje als 
voorgerecht, gevolgd door entrecôte 
met verschillende soorten champig-
nons en blauwe kaas, bijvoorbeeld. 
Samen goed voor 40 euro.

Pannenkoeken
Le Royal serveert ook kinderme-

nu’s vanaf 8 euro, pannenkoeken, 
milkshakes en desserts van de Ant-
werpse bakker Dellafaille. 

En dan is er nog de drankkaart met 
bieren van het vat zoals Bofferding, 
Pilser Urquelle of Blanche de Namur, 
op fles Deugniet, Tempelier, Kriek  en 
vele andere uit het assortiment van 
Corsendonk. Verder is er ook keuze 
uit buitenlandse bieren zoals Bud, 
het Spaanse Estrella Damm en het 
Italiaanse Peroni Nastro Azurro en 
vele cocktails en gins. KVh
ii www.brasserieroyal.be (nog even 

onder constructie), 03.225.58.80

Jos en Mike Van 
de Vyver, fier 
op het com-
pleet ver-
nieuwe stati-
onsrestaurant 
Le Royal. Foto’s 

Wim Hendrix

De uitgebreide menukaart 
met een foto van de wacht-
zaal 110 jaar geleden. 


