3 terrassen in Brussel om lekker buiten
te eten in de zomer en te genieten van
het uitzicht

Brussel, 18 juli 2018 - TheFork, het belangrijkste
platform voor online restaurantboekingen op IOS en
Android in 11 landen, hield een enquête onder zijn
gebruikers om hun terrasbezoeken te doorgronden.
In de zomer van 2017 had 60% van de reserveringen
die via TheFork werden geboekt betrekking op
restaurants met een terras.

Het terras: een echte zomertrend !
Het is zomer! We komen meer buiten om van het mooie weer te genieten. Dit is het ideale
moment om de aangenaamste terrassen en buitenplaatsen te ontdekken in de buurt of stad
waar u woont of die u bezoekt. TheFork vermeldde in een rapport* dat de gebruikers in het
voorjaar en de zomer van 2017 vaker restaurants reserveerden met een buitenruimte.
27,85% van de reserveringen in België waren voor restaurants met een terras, met een piek van
60% in Zwitserland en 70% in Nederland. Het gemiddelde budget dat in deze restaurants werd
uitgegeven was zo’n € 33 per persoon, wat iets lager is dan de gemiddelde prijs in de
restaurants die in de rest van het jaar het meest worden geboekt. In tegenstelling tot in de
andere maanden waren de populairste keukens overigens de Franse en mediterrane.

Bij welke gelegenheid?
Meer dan 70% van de gebruikers van TheFork is geneigd om deze restaurants te boeken voor
een diner en verkiest om te genieten op een terras met vrienden of familie. Ook Belgische
gebruikers verkiezen dit scenario. Vorige zomer boekte 32% van de Belgen een restaurant met
terras voor gezellig diner met vrienden. Nederlanders daarentegen vinden een terras vooral
geschikt voor een romantisch diner. De gebruikers van de app houden er over het algemeen van
om buiten te eten, vooral in bepaalde steden. De steden die in de lente/zomer 2017 het meeste
succes boekten met hun restaurants met terras waren: Brussel, Kopenhagen, Lissabon, Genève,
Parijs, Stockholm, Rome, Madrid en Amsterdam.

Hoe zit het met de zomer van 2018?
In Europa biedt TheFork zo’n 3.000 restaurants
met terras aan, op een totaal van 50.000.
Gebruikers vinden op de app ook foto’s en
recensies die hen helpen het ideale restaurant
te vinden om deze zomer buiten te eten.
Hier is alvast een selectie van restaurants met
een buitenruimte die een score hoger dan
8,5/10 halen. De beoordelingen van alle
restaurants die aangeboden worden op het
platform TheFork zijn weergegeven op de
pagina van het betreffende restaurant. Zij
vertegenwoordigen een gemiddelde,
gebaseerd op de stemmen die de
gebruikersvan TheFork gedurende de laatste
365 dagen hebben uitgebracht.

Onze selectie restaurants met terras
La Villa Lorraine, Brussel: La Villa Lorraine is
een grote naam in de Brusselse gastronomie.
In 2010 wisselde het restaurant van eigenaar.
Hij wist het etablissement nieuw leven in te
blazen zonder afbreuk te doen aan de
klassieke stijl van de villa én de brasserie
Bouchéry, Brussel: als u droomt van een
culinair paradijs in de buurt van Brussel, is
restaurant Bouchéry in Ukkel precies wat u
zoekt. Het comfortabele terras is een oase
van groen, een heerlijke setting voor een
zwoele zomeravond. Het restaurant is in
handen van de beroemde chef Damien
Bouchéry. Hij vindt het koken opnieuw uit,
vooral met groenten die we doorgaans niet
meer eten. De lunchformule voor 17 euro is
een aanrader! Groentebuffet à volonté en
fijne desserts.

Brugmann, Brussel: restaurant Brugmann ligt in een
klassieke en elegante omgeving. Het terras achter het
monumentale gebouw laat je even aan de drukte van
de stad ontsnappen, omringd door het groen. De
Franse keuken getuigt van een uitzonderlijke kwaliteit
– een traktatie voor ieders smaakpapillen!

Over TheFork
TheFork is een bedrijf van TripAdvisor en is het belangrijkste platform voor
online restaurantreserveringen in Europa, met wereldwijd meer dan 45.000
aangesloten restaurants en meer dan 16 miljoen gebruikers per maand. Het
platform werkt onder de merken « LaFourchette » in Frankrijk en Zwitserland,
onder « ElTenedor » in Spanje en onder « TheFork » in Italië, België, Portugal,
Brazilië, Zweden en Denemarken.
In Engelstalige landen wordt « TheFork.com » gebruikt, in Australië « Dimmi »
en in Nederland « Iens ».
TheFork verbindt restaurants met hun gasten. Dankzij TheFork en TripAdvisor
kunnen gebruikers heel eenvoudig een restaurant kiezen al naargelang hun
persoonlijke criteria en voorkeuren (locatie, type keuken, type restaurant en
gemiddelde prijs), meningen van gebruikers raadplegen, de beschikbaarheid in
real time bekijken en onmiddellijk online reserveren. De restaurants worden op
hun beurt voorzien van speciale software, TheFork Manager, waardoor
restauranthouders het beheer van hun reserveringen kunnen optimaliseren,
gerichter werken en uiteindelijk hun service en inkomsten verbeteren, dit
volgens het principe van Yield Management, waar gespeeld wordt met
variabele prijzen, net zoals in de reissector en hotelbusiness.

Over TripAdvisor
TripAdvisor® is de grootste reiswebsite ter wereld* en helpt reizigers het
maximale uit elke reis te halen. TripAdvisor verenigt adviezen van miljoenen
reizigers, dankzij meer dan 600 miljoen meningen en beoordelingen op 7,5
miljoen verblijfplaatsen, restaurants en toeristische trekpleisters, en biedt een
ruime keuze bestemmingen en reisroutes aan die rechtstreeks gelinkt zijn aan
reserveringstools die meer dan 200 websites vergelijken om de beste prijs te
vinden. Websites van het merk TripAdvisor verenigen het grootste
reizigersforum ter wereld, met 455 miljoen unieke bezoekers per maand** in 49
landen wereldwijd. TripAdvisor : beter advies, beter reserveren, beter reizen.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ : TRIP) beheert en bestuurt via zijn filialen 20 andere
reiswebsites onder volgende merken:
www.airfarewatchdog.com, www.bokun.io, www.bookingbuddy.com,
www.citymaps.com, www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com,
www.flipkey.com, www.thefork.com (www.lafourchette.com, www.eltenedor.com,
www.iens.nl en www.dimmi.com.au inclus), www.gateguru.com,
www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com,
www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com,
www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com,
www.vacationhomerentals.com en www.viator.com.
*Source:
**Source:
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