
De Vredefeesten zijn hét topevenement van de Stad Sint-Niklaas. In The View op de Grote 

Markt heeft u een prachtig zicht op de unieke opstijgplaats voor heteluchtballonnen.  

In The View is het exclusief genieten voor de ganse familie: culinaire verwennerij, spektakel 

& kinderanimatie.  

Zaterdag 2 Sept '17

programma

18u       aperitief - OPSTIJGEN BALLONNEN 

                heteluchtballonnen en speciale vormballonnen 

19u       3-gangen FLAVOURS menu  

23u       muzikaal VUURWERK met het stadhuis als       

                decor 

€52

The View 

Grote Markt 25 

Sint-Niklaas 

(boven Wima Bowling) 

Reserveren - 03 844 89 77 

info@theview.be 

www.theview.be

Dé beste plaatsen met zicht op een 

indrukwekkend en kleurrijk schouwspel 

FLAVOURS 
 

VOORGERECHT 
tapas to share 

 
HOOFDGERECHT 

keuze tussen vlees-, vis-  
of vegetarische gerechten, 

geserveerd met side 
dishes 

 
DESSERT 

Assortiment nagerechten 
"to share"

DRANKEN ZIJN INBEGREPEN t.e.m. de koffie bij het  dessert  

(aperitief, pils, huiswijnen wit-rood, frisdranken, water, koffie & thee).

KINDERTARIEF 

< 3j : gratis      > 3j : €3,50 per levensjaar    



Zondag 3 Sept '17

Genieten van een adembenemende zondagmiddag. 

Beleef de vredefeesten vanop de 1e rij. 

€52programma

13u       aperitief 

14u       3-gangen FLAVOURS menu  

17u       OPSTIJGEN BALLONNEN  

                speciale vormballonnen 

18u       OPSTIJGEN BALLONNEN  

               heteluchtballonnen 

The View 

Grote Markt 25 

Sint-Niklaas 

(boven Wima Bowling) 

Reserveren - 03 844 89 77 

info@theview.be 

www.theview.be 

Zondag valt er ook heel wat te beleven, het installeren van de luchtballonnen is een belevenis 

op zich. Bij het opstijgen kleuren de prachtige heteluchtballonnen en speciale vorm- 

ballonnen de hemel. The View is dé uitgelezen plek om je zondagnamiddag door te 

brengen: culinair genieten, een prachtig uitzicht en kinderanimatie. Laat je verwennen en 

aanschouw de pracht van dit evenement.  

FLAVOURS 
 

VOORGERECHT 
tapas to share 

 
HOOFDGERECHT 

keuze tussen vlees-, vis- 
of vegetarische gerechten, 

geserveerd met side 
dishes 

 
DESSERT 

Assortiment nagerechten 
"to share"

DRANKEN ZIJN INBEGREPEN t.e.m. de koffie bij het  dessert  

(aperitief, pils, huiswijnen wit-rood, frisdranken, water, koffie & thee).

KINDERTARIEF 

< 3j : gratis      > 3j : €3,50 per levensjaar    


