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‘Heel het hotel ademt
romantiek uit’
MARTIN’S
KLOOSTERHOTEL
Leuven
Wat doet u speciaal voor
Valentijn?
‘We hebben een speciaal pak
ketje, genaamd Lovers Night.
Als u daarvoor kiest, geniet u
met twee van een nacht in een
kamer met bubbelbad. We
bieden een intiem verstopper
tjeskit aan, met onder andere
massageolie en intiem spran
kelende oliën. De kamerjas
sen en rozenblaadjes liggen
klaar en u krijgt een glas
champagne aan de open haard
in onze bar. ‘s Ochtends is er
een uitgebreid ontbijtbuffet.’
Is Valentijn een louter
commerciële aangelegen
heid?
‘Nee, er is toch wel een diepe
re betekenis. Als u een week
endje weg wil met uw geliefde

is dit hotel in hartje Leuven
echt aan te bevelen. Heel het
hotel ademt romantiek uit.’
Zijn de Leuvenaars roman
tisch?
‘Ik denk van wel. Het valen
tijnspakketje is succesvol, net
als ons romantisch Romeo en
Juliettepakket.’
Blijft Valentijn populair of
neemt de interesse af?
‘Het blijft populair. De ka
mers in het hotel zijn rond de
ze periode bijna allemaal al
volgeboekt.’
Eigenaar/Uitbater:
Martin’s Hotels (vertegenwoordigster:
Karolien Verduyckt)
Open sinds: 2004
Adres:
OnzeLieveVrouwstraat 18
3000 Leuven
tel. 01621.31.41
www.martinshotels.com
klooster@martinshotels.com

‘Speciaal menu
voor Valentijn’
RESTAURANT @
LA MINUTE
Winksele
Wat doet u speciaal voor
Valentijn?
‘In het valentijnsweekend
hebben we een speciaal me
nu. We serveren onder an
dere een carpaccio van
zalm, een halve kreeft en
saltimbocca van zeeduivel.’
Is Valentijn een louter
commerciële aangelegen
heid?
‘Nee. Ik vind Valentijn ple
zierig. Klanten zitten hier
dan met een andere inge
steldheid. Op die avond
wordt er volop bijgepraat
aan tafel en valt alle stress
weg. We zorgen ervoor dat
er liefdesliedjes afgespeeld
worden. Verder zijn er
sfeervolle kaarsen en dim
men we het licht.’

Zijn de Leuvenaars ro
mantisch?
‘Dat is moeilijk om te zeg
gen. Ik vraag niet aan elke
klant vanwaar hij komt.
Wat ik wel merk, is dat de
mensen uit de stad Leuven
aangenaam verrast zijn
door de gemoedelijke en
huiselijke sfeer hier.’
Blijft Valentijn populair
of neemt de interesse af?
‘Valentijn blijft standhou
den, net als Moederdag. We
staan er zelf van te kijken.’

Eigenaar/Uitbater:
Mark en Elsy Timmermans
Open sinds: 2002
Adres:
Brusselsesteenweg 174
3020 Winksele
tel. 01669.42.44
www.restaurantalaminute.be
info@restaurantalaminute.be

