Het verhaal
van onze passie

Voorwoord
In naam van de familie van Gysel de Meise,
eigenaar van Hotel Le Plaza Brussel,
nodig ik u uit op de volgende

pagina’s onze rijke geschiedenis te ontdekken ...

Dezelfde passie
Ons verhaal begint in 1930, tijdens het interbellum, met de bouw van
het hotel door graaf Paulus d’Oultremont in samenwerking met Michel
Polak, de architect van de wereld van luxe en elegantie.
Jean-Baptiste van Gysel de Meise (1885-1956), grootindustrieel, promotor van grootwaarhuizen met één éénheidsprijs en stichter van de grootdistributiegroepen Sarma en Nopri, koopt het hotel in 1953 en maakt er
het pronkstuk van zijn patrimonium van.
In het begin van de jaren ’90, kiest de zoon van Jean-Baptiste van Gysel
ervoor het hotel nieuw leven in te blazen. Dit was een logische stap
aangezien hij tijdens zijn jeugdjaren veel met zijn ouders had gereisd.
Zo beginnen de renovatiewerken die maar liefst 5 jaar duren. Samen
met zijn echtgenote, Barones Anne van Gysel de Meise, décoratrice van
beroep, vragen ze Pierre-Yves Rochon, Parijse decorateur gekend van
het Four Seasons Hotel « Georges V » Parijs, « Westin Palace » Madrid en
Hotel « Les Bergues » Genève het project te leiden.
Vandaag zijn Baron van Gysel de Meise en zijn twee kinderen, Jean en
Aurore, heel trots het werk van hun grootvader te kunnen voortzetten.
Ik wens u een aangenaam moment van ontspanning en plezier toe bij
het ontdekken van 90 jaar traditie.

Laurent De Kerf
Algemeen Directeur
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Op het gebied van feestelijkheden
geeft Brussel blijk van dynamisme
en ongelofelijke vindingrijkheid. Talloze openluchtevenementen hebben
het levenslicht gezien in onze hoofdstad:
Dag van de buren, Garden Party, festivals
in de verschillende parken en DJ sets op
ongewone plaatsen. Tijdens de zomermaanden kunnen de Brusselaars, expats
en toeristen volop genieten van alles wat
Brussel te bieden heeft. Picknick in Ter
Kamerenbos; Electronic Garden in de kiosk
van het Warandepark, Apéros urbains, het
Frunch Festival (buffetten met originele
en gastronomische gerechten) op het binnenplein van het BIP op het Koningsplein,
voor de gelegenheid tijdelijk omgevormd
tot terras…zijn enkele voorbeelden van de
zomerse evenementen.
Als het over mode gaat valt u in de Dansaertwijk van de ene verrassing in de andere.
In deze gezellige straten van de Brusselse
vijfhoek is alles anders: ze zijn verleidend,
wat snobistisch, bourgeois, bohémien, modieus, kunstig, welvarend en verrassend! De
wijk is een enclave van creativiteit, tussen
de hippe cafétjes en modieuze winkels en
dat alles in een omgeving die erin geslaagd
is volks te blijven.

BRUSSEL,
GEZELLIGE
DYNAMIEK
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Downtown Brussels
– het stadscentrum van Brussel
De initiatieven die de stad voortdurend in
beweging brengen zijn niet meer te tellen en
hebben een duidelijke invloed op de MICE.
Brussel lijkt bovendien uitgevonden te zijn
voor deze discipline: dynamiek, exotisme, de
charme van een stad op mensenmaat, hippe
bars en restaurants, rijke (vaak met Michelinsterren bekroonde) gastronomie.(zowel op het
niveau van restaurants als op het gebied van
traiteurs voor de evenementensector, met een
nieuwe generatie van chefs).
Samengevat: om de spirit van Brussel te
ontdekken dient men zich onder te dompelen
in zelfspot (stripcultuur) en surrealistische
humor (Magritte Museum), heerlijke chocolade te proeven en te getuigen van een passie
voor de gastronomie, dit alles dient tot slot
rijkelijk overgoten te worden met bier!
Eén ding is zeker: een gevoel van vrijheid
heerst in “Downtown Brussels”.

Gaststad…
Brussel is geen gaststad zoals alle anderen…
Het is de hoofdstad van Europa.

Uw stem…
Indien u uw stem wilt laten horen… Zeg het
aan Brussel en kom proeven van de “art de
vivre” gekenmerkt door een goed humeur en
ontspanning.

Reputatie…
Op het gebied van hotels en vergader- en
receptieruimtes is de reputatie van Brussel al
bekend. Hotelketens, onafhankelijke luxehotels, boutique hotels, congres-, conventie- en
tentoonstellingscentra, buitengewone locaties
(Grote Markt, Munttheater…), traditionele
locaties (Tour&Taxis, het Concert Noble, Albert
Hall, het theater van Le Plaza…) zullen zeker
aan al uw “MICE” eisen beantwoorden

Compacte stad…
Brussel is een compacte stad. De meeste sites
zijn heel makkelijk bereikbaar, te voet of na
een kort traject.

Creativiteit…
Brussel is befaamd voor de creativiteit van haar
DMC’s wat betreft de incentive programma’s en
teambuildings: vol humor en verbeelding…een
lokale specialiteit!

Nieuwigheden…
De laatste nieuwkomers zoals Spirito Martini,
Square, Brussels Expo en het Art & Design
Atomium Museum zullen organisatoren van
evenementen weten te verrassen met tal van
nieuwigheden.

Kunst, folklore,…
De Negende Kunst (strips), het Surrealisme, de
Art Nouveau en de folklore leven er zij aan zij
en kleuren de stad.

Het goede leven…
Brussel is een plaats waar het goed leven is. De
Brusselaar is gastvrij, hartelijk, feestelijk en heeft
een goed gevoel voor humor…helemaal naar
het beeld van zijn stad!

Verscheidenheid
Een wereldwijd gerenommeerde opera
bijwonen in het prachtige operahuis De Munt,
aan boord van een tram een met sterren
bekroonde maaltijd degusteren, terwijl je de
mooiste kantjes van de stad kan bezichtigen,
kunst ontdekken in de Bozar…
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BRUSSEL
HOTEL

LE PLAZA
EEN THEATRAAL
DECOR VOOR MICE
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GESCHIEDENIS
DE OORLOG, DE BEZETTING,
DE BEVRIJDING

ARCHITECTUUR
Het is de creatie van architect Michel Polak, die zich liet inspireren door de stijl van Hotel George V in Parijs. De keuze
voor een betonnen skelet zorgde voor een opmerkelijke
soliditeit en de façade werd bekleed met Pierre de France.

In 1940, tijdens de bezetting, onderging het hotel
hetzelfde lot als de andere grote hotels uit die tijd:
het werd onder het gezag geplaatst van het Duitse
leger. De militaire commandant verantwoordelijk
voor België en het Noorden van Frankrijk nam er
zijn intrek. Voor de aankomst van de Geallieerden
en de nakende nederlaag plaatsten de Duitsers
springstoffen in het hotel, net als in het Justitiepaleis. Toch werden enkel de wintertuin en de
magnifieke koepel uit loodglas verwoest.
Niet lang na de bevrijding nam de Britse stafchef
op zijn beurt zijn intrek in het prestigieuze hotel:
Sir Winston Churchill en Joseph Luns, secretaris
generaal van de NAVO van 1971 tot 1984, verbleven
er zeer regelmatig.

Het interieur werd zo ontworpen dat het helderheid en
grootsheid uitstraalt: hoge plafonds, brede gangen, grote
kamers met veel licht, vele badkamers met natuurlijke
lichtinval, majestueuze liften met een bereik van 8 verdiepingen, gedecoreerd met glas-in-loodramen en uitgerust
met leuningen uit smeedwerk…

mes zijn behouden, de gemiddelde oppervlakte
van een kamer bedraagt 35 vierkante meter. De
kamers, met hun hoge zolderingen, komen uit op
brede, genereuze gangen. Het meubilair, de stoffen, het houtwerk en de kleuren dragen bij aan
een verfijnde en gepersonaliseerde atmosfeer.
De tapijten zijn op maat getekend, de kasten, de
muren, het lijst- en stucwerk zijn geschilderd in
subtiele complementaire tinten. Dit bijzondere
cachet wordt in de kamers vervolledigd met een
decor in halftinten, een symfonie op basis van wit,
geel, rood en beige.

ILLUSTERE GASTEN
Al heel snel zakten talloze prestigieuze gasten af
naar Hotel Le Plaza, dat een van de symbolen van de
Brusselse luxe hotelwereld werd. Sterren uit de film- en
muziekwereld, zoals Brigitte Bardot, Bourvil, Fernandel,
Yves Montand, Charles Trénet maakten hun opwachting in het hotel. Enkele onder hen stelden hun talent
tentoon in de Variétés, de music-hall en nabijgelegen
bioscoop in de Mechelsestraat.

Zowel in de salons als in het Theater van het
hotel kunnen niet alleen recepties, galadiners
en vergaderingen georganiseerd worden, maar
ook klassieke concerten en andere opvoeringen.
Le Plaza is het enige hotel in België met een
dergelijke zaal. Het Theater werd uitgeroepen tot
“historisch monument” waar elk evenement een
onvergetelijke gebeurtenis wordt.

LE PLAZA VANDAAG
Le Plaza biedt vandaag 188 kamers en suites
verdeeld over 7 verdiepingen. Sedert de renovatie
is service de eerste prioriteit; het hotel beschikt
over een loyaal, ervaren en hartelijk team.
Daardoor kunnen wij een gepersonaliseerde
service aanbieden, een collectieve betrokkenheid
en een onvoorwaardelijk inzet om te voldoen aan
de verwachtingen van de gasten.
Het hotel is altijd een ontmoetingsplaats geweest
voor beroemdheden, politici en andere personaliteiten en is bijzonder trots op prestigieuze gasten
zoals Barbara Hendrickx, Cécilia Bartoli, José
Van Damme, Luciano Pavarotti, Axelle Red, Phil
Collins, Henri Salvador, The Corrs, Johnny Depp,
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Vanessa Paradis, André Dussolier, Jean-Claude
Brialy, Roy Disney, het Witte Huis, violonist Yehudi
Menuhin, en vele anderen die reeds in de gangen
van ons beroemd etablissement geflaneerd
hebben.

Le Plaza beschikt over bijzondere ruimtes en een
professioneel, dynamisch team. In de MICE-sector
speelt het hotel dan ook een belangrijke rol
dankzij de grote capaciteit van zijn salons die,
bovendien, multifunctioneel zijn en daarom vlot
aanpasbaar aan de meest diverse thema’s.

In de suites domineren warme en lichte tinten; elk
van de klassieke kamers heeft een eigen, unieke
decoratie, combinatie van edele materialen en
diverse stijlelementen. De oorspronkelijke volu-

Barones

Anne van
Gysel de Meise
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HOFLEVERANCIER
VAN BELGIË
Op 15 november 2004 wordt Hotel Le Plaza officieel
benoemd tot “Gebrevetteerd Hofleverancier van
België”.
De titel “Hofleverancier” is een privilege en een teken
van vertrouwen dat toegekend wordt door Zijne
Majesteit de Koning en Le Plaza is het enige hotel in
België dat dit statuut bezit.

OP 15 NOVEMBER 2004
WORDT HOTEL LE PLAZA
OFFICIEEL BENOEMD TOT
“GEBREVETTEERD HOFLEVERANCIER VAN BELGIË”
ALS ENIGE HOTEL VAN
HET LAND.

Deze onderscheiding is een eer, maar tegelijkertijd
een opgave: we moeten bewijzen dat we deze titel
waardig zijn, ongeacht de omstandigheden. De uitdaging ligt in het behouden van hoge, uitstekende
niveau; dag na dag, jaar na jaar; enkel dan is dit privilege gerechtvaardigd.

Ter gelegenheid van het traditionele kerstconcert dat georganiseerd werd door
de Stichting Koningin Paola, overhandigt June van Gysel de Meise-Raynar,
vergezeld door haar grootvader Baron van Gysel de Meise, Koningin Paola een
mooi boeket bloemen
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ONZE
DIENSTEN
VOOR UW VIP’S

WANNEER HET
ZANDMANNETJE
LANGSKOMT

188
KAMERS EN SUITES

85 KLASSIEKE
KAMERS
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65 DELUXE
KAMERS

23 PRESTIGE
KAMERS

9 JUNIOR SUITES

4 EXECUTIEVE SUITES

1 PLAZA SUITE

1 PRESIDENTIËLE SUITE
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DE PRESIDENTIËLE
SUITE

ZIN IN MEER?
HET ONMOGELIJKE WORDT
MOGELIJK!

ZIJN VERHAAL

SEBASTIEN FRANÇOIS
Toen een staatshoofd in Brussel was voor een liefdadigheidsevenement, verbleef hij in onze Presidentiële Suite.
Aan deze voorname gast boden we met veel plezier een
mooie piramide van Belgische chocolade aan als welkomstcadeau. Toen hij de doos chocolade optilde, kwam
de metalen bodem van de doos echter ongelukkigerwijs
op het glazen tafelblad terecht waardoor dit in duizend
stukjes brak.
Erg verveeld door dit voorval stelde hij voor de schade te
vergoeden. De eigenaar van het hotel heeft hem echter
voorgesteld het bedrag aan het goede doel te schenken
in plaats van aan het hotel. Een manier voor het hotel om
bij te dragen aan het goede doel…

350 m2
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3 KAMERS

3 BADKAMERS

BUREAU

SALON

EETKAMER

KEUKEN

BUTLER SERVICE
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Alexandre Van Kalck

Recept van duif en croûte met
foie gras en truffel
Voor 2 personen
INGRÉDIENTS
• 1 duif van ongeveer 450 gram
• 1 sneetje foie gras van ongeveer 50 gram
• 1 bil van parelhoen
• 1 verse truffel van ongeveer 20 gram
• 200 gram spinazie
• 1 peer
• 50 gram morieljes
• 1 wortel, 1 ui, 1 teentje look

• 1 beetje gevogeltefond
• 1 dl room
• 2 eigelen
• 1 beetje suiker
• 50 cl rode wijn
• 150 gram boter
• Bladerdeeg

BEREIDING
Maak de filets van de duif schoon en verwijder het vel • Braad ze kort aan • Bak de foie
gras op dezelfde manier • Leg de spinazie even in kokend water • Mix de ontbeende
bil van de parelhoen • Kruid en mix een deel van de truffel, voeg de room toe en zet
even aan de kant.
Neem één van de duivenfilets en bedek de binnenkant met schijfjes truffel • Leg de
foie gras ertussen • Bedek opnieuw met schijfjes truffel • Leg de tweede duivenfilet
erop • Vul verder op met de farce van parelhoen, pak het geheel in met de spinazie.
Snijd het bladerdeeg in twee cirkels, één van 10 cm en één van 18 cm diameter • Leg
de bereiding op de cirkel van 10 cm en bedek met de cirkel van 18 cm • Alles goed
sluiten en goed aandrukken • Wat overblijft van het bladerdeeg verwijderen met een
mes en het geheel bestrijken met eigeel • De bereiding van de duif is klaar! • Snijd de
peer in de lengte in zes stukken en draai de stukken • Bak ze even aan in de pan met
suiker en boter om te karamelliseren • Bak de morieljes met boter.
VOOR DE SAUS:

BOURGONDISCH
MOMENT
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Sauteer de billetjes van de duif, het karkas, het vel en de botten van de parelhoen •
Bestrooi alles met bloem en voeg de wortel, de ui en de look toe in kleine stukjes •
Bevochtig met de rode wijn en laat de saus wat indikken • Leng de saus aan met een
beetje gevogeltefond • Haal alles door een fijne zeef en werk op met de boter.
DE BAKWIJZE VAN DE DUIF EN CROÛTE
Voorverwarmde oven op 230°
Baktijd 12 minuten op 230° in heteluchtoven
3 minuten laten rusten alvorens in de lengte door te snijden
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WANNEER
LE PLAZA
BEROEP DOET
OP LEVEND
PATRIMONIUM
HOOGWAARDIG
TAPIJT OP MAAT
GEMAAKT

MEVROUW CATRY

Jullie knowhow is het resultaat van een
erfenis van 4 generaties. Welke waarden
heeft u bewaard in de loop der tijd?

Welk belang heeft het realiseren van
projecten in een onderneming zoals
Le Plaza voor jullie?

De waarden die worden overgedragen van
generatie op generatie zijn zonder enige twijfel de perfecte beheersing van de savoir-faire
van onze voorouders en de overdracht van
deze kennis, het efficiënt realiseren van
projecten die ons toevertrouwd worden, de
kwaliteit van het werk van onze ambachtslui
aan een eerlijke prijs, het respect voor onze
partners, het opbouwen van duurzame relaties met onze partners, het doordrongen
blijven van het werk van de vorige generaties.

Toen de binnenhuisarchitect van Le Plaza
ons benaderde, vroeg ik me af of zo’n project
gerealiseerd zou kunnen worden met Wiltontapijt. Immers, behalve de prijs van het tapijt
dient ook de kost van de plaatsing, op traditionele wijze uit te voeren, in rekening gebracht te worden. Bij contacten met hotels,
werden we daardoor vaak geconfronteerd
met budgetten die niet in overeenstemming
te brengen waren met de kosten van onze
prestaties. Deze twijfels waren in het geval
van Hotel Le Plaza ongegrond, omdat ik
geen rekening gehouden had met de wil van
de directie van Le Plaza om het beste aan
te bieden aan hun gasten, en dit gold ook
wat betreft de tapijten. Het feit dat we hen
duizenden motieven konden voorstellen,
maakte hun keuze voor ons bedrijf nog zekerder. We hebben onze beste tapijtleggers
aangeboden en de realisatie van het project
verliep perfect. Hotel Le Plaza is een ongelofelijk visitekaartje voor Catry en een prachtige prestatie, waar ik heel trots op ben.

Welke plaats heeft dit ambacht in de
moderne wereld?

Tapijten van onze Bar/restaurant L’Estérel
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Een ereplaats! Het is niet gemakkelijk de
tand des tijds te trotseren met een product
dat niet verandert en met knowhow die niet
evolueert. Maar dankzij de moderne communicatiemiddelen hebben wij het best naar
onze zin want we laten de hele wereld ons
kunstambacht ontdekken; het publiek blijft
op zoek gaan naar vaste waarden.

Op welke andere prestigieuze plaatsen
zijn de “Manufactures Catry” aanwezig?

Jullie zijn de enigen die de Wilton
weefkunst toepassen. – Wat is de bijzonderheid van deze techniek?

In de zaal van de Nationale Vergadering, het
kasteel van Fontainebleau en het kasteel van
Compiègne, het restaurant Le Laurent de Paris, het Chiltren Fire house hotel in Londen,
de Automobile Club in Monaco, het hotel Berri in Parijs en natuurlijk in Le Plaza Brussel!

Het speciale is dat de onderkant en het fluweel tegelijkertijd geweven worden (jute,
katoen en wol), de methode van de Wilton
weefkunst verschaft een ongelofelijke zetting
aan het product met een finesse die niet te
evenaren is.

Welke plus betekent dit voor jullie werk?
De mogelijkheid om te kunnen beantwoorden
aan aanvragen van minimum 20 lineaire meter
met een termijn van gemiddeld 6 weken.

Waarom zorgt de Wilton weefkunst voor
een betere kwaliteit?
Het trage en rigoureuze proces.

Jullie hebben het Staatslabel voor Uitmuntendheid van Franse deskundigheid. Wat betekent dit voor u?
Het label Bedrijf van levend patrimonium
vat perfect samen waarvoor Catry staat. In
Frankrijk is dit label gekend en begrepen, het
is een blijk van kwaliteit, van meesterschap
en van personalisatie. In het buitenland is dit
minder gekend en daarom zijn we als Bedrijf
van levend patrimonium tijdens onze reizen
de perfecte ambassadeurs voor dit label.
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OLIVIER
BORGERHOFF
MEESTER
CHOCOLATIER

Le Plaza verwent haar VIP gasten
met chocolade van Mary. Waarom
is een doos chocolade het beste
cadeau?
De Prestige Doos bevat een uitgebreide
selectie van Mary producten van heel hoge
kwaliteit gepresenteerd in een luxueuze hoedendoos. Weinig merken bieden dit niveau
van luxe aan voor ambachtelijke producten.
We willen een perfecte harmonie bereiken
tussen smaak, aroma, textuur en presentatie. Het is ook de uitgelezen kans voor de
VIP gasten om producten te proeven die ze,
gezien het Brusselse en lokale karakter van
ons merk, thuis niet zullen vinden.

Waarin verschilt Maison Mary van
andere chocolatiers?
Vooreerst zijn we een ambachtelijke chocolaterie en lid van de Hofleveranciers van België:
daarin verschillen we van talrijke andere chocolatiers (zelfs als we natuurlijk niet de enigen zijn). Onze chocolatiers volgen recepten
die al bijna 100 jaar bestaan: we bieden dus
dezelfde pralinesoorten aan vervaardigd uit
dezelfde verrukkelijke ingrediënten als oprichtster van Maison Mary, mevrouw Delluc,
aan haar geraffineerde cliënteel aanbood.
Een chocolaterie opgericht door een vrouw
en dat een eeuw geleden: dat is buitengewoon, vindt u niet?
Vandaag de dag zijn onze klanten nog altijd
even verzot op pralines waarvan de meesten
de naam dragen van leden van onze Koninklijke Familie! En verder vinden we het niet belangrijk de modegrillen te volgen: we hebben
onze principes en we zitten in een permanente zoektocht naar continue verbetering.

Welk belang heeft chocolade in de
Belgische traditie?
Samen met bier maakt chocolade deel uit
van de referenties die als vanzelfsprekend
met ons kleine landje geassocieerd worden:
het zit in ons DNA. De uitdrukking “Belgian
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chocolate” wordt buiten onze landsgrenzen vaak opgeroepen als symbool voor
uitmuntendheid, traditie en kwaliteit. Dit
zijn net de waarden die wij verdedigen en
voortzetten bij Mary.
Mevrouw Delluc, die pionier was op dit vlak
in het begin van de twintigste eeuw heeft
bijgedragen tot de faam van het product
chocolade. En onze traditie past goed in de
toekomst, aangezien we binnenkort onze
honderdste verjaardag zullen vieren!

We werken al verschillende jaren met
succes samen. Zou u ons kunnen vertellen over de verschillende producten
op maat die u aanbiedt?
Allereerst zijn we verheugd te mogen samenwerken met een collega Hofleverancier
die hetzelfde publiek deelt: beide Huizen
zijn verbonden door de uitzonderlijke kwaliteit van de producten en de diensten die ze
voorstellen.
Al verscheidene jaren ontvangt Le Plaza
specifieke gasten, waarvan sommigen bekend zijn, voor wie we mooie Prestige chocoladedozen met een aangepaste selectie
klaarmaken. Vorig jaar hebben we eveneens
samengewerkt aan het mooie “Charleston”
project.

Wat betekent het voor u om
“Hofleverancier van België” te zijn?
Het is een heel grote eer, want we zijn al meer
dan 75 jaar hofleverancier. Dit is een symbool
voor kwaliteit en erkenning in de hele wereld.
Maar het is ook en bovenal een permanente
opgave om diezelfde kwaliteit te garanderen
bij onze klanten en bij al onze personeelsleden. Ons team is heel trots te werken voor
een Hofleverancier, het is een prestigieus
label.

We weten dat elk praline van Mary
zijn eigen identiteit heeft. Welke praline draagt uw voorkeur weg?
Euh…mag ik een joker inzetten? Nee, echt,
het is echt moeilijk een praline boven een
andere te kiezen, dat zou zijn als me vragen
te kiezen tussen mijn kinderen! Nu serieuzer,
ik zou zeggen dat een meerderheid van onze
klanten een voorkeur hebben voor bepaalde
pralines zoals de Mademoiselle met karamel,
de praliné Mary en de Florentine en Lady 4
met ganache.
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EEN ROMANCE
DIE 15 JAAR
GELEDEN BEGON

BÉATRICE
BOURDON

De BRAFA is één van de meest prestigieuze beurzen in België. Zou u de
beurs kunnen voorstellen in enkele
woorden?
De BRAFA, die opgericht werd in 1956, is één van
de oudste en meest prestigieuze kunstbeurzen
van de wereld. De beurs staat bekend om haar
uiterst kwaliteitsvol aanbod, waar zowel oude
kunst, moderne kunst, hedendaagse kunst als
design uit de 20ste eeuw tentoongesteld worden.
De BRAFA ontvangt 135 van de belangrijkste
galerieën en kunsthandelaren van de wereld
afkomstig uit 16 landen die hun mooie kunstwerken tentoonstellen. De kunstgalerijen
worden onderworpen aan een uiterst strikte
selectieprocedure en de objecten die ze exposeren, worden voor de officiële opening van de
beurs, met heel veel zorg gecontroleerd door
meer dan 100 onafhankelijke internationale
experten.
Tijdens de laatste editie hebben 66.000 kunstliefhebbers de beurs bezocht om 5000 jaar
kunstgeschiedenis te ontdekken in een elegant
en aangenaam kader. Deze grote opkomst getuigt van de trouw en het enthousiasme van de
verzamelaars en de bezoekers van de BRAFA.

Welk belang heeft de keuze van de
BRAFA partners, en specifieker de
keuze voor Hotel Le Plaza?
De partners van BRAFA moeten de besten zijn
in hun domein en dit is het geval voor Hotel Le
Plaza. Het is een hotel van grote luxe, dat toch
heel gezellig blijft, gelegen in het centrum van
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Brussel en vlakbij Tour en Taxis.
Ik durf zelfs te zeggen dat het hotel familiaal
wordt tijdens de BRAFA. De meeste exposanten
verblijven in het hotel en er heerst een sfeer als
ware het één grote BRAFA familie.

Al meer dan 10 jaar blijven jullie
trouw aan Le Plaza. Wat is volgens u
de reden voor het succes van deze
samenwerking?
Le Plaza trekt zichzelf elk jaar opnieuw in
twijfel en probeert telkens te vernieuwen of
haar gasten te verrassen. Het personeel van
Le Plaza staat altijd klaar met een luisterend
oor en doet er alles aan om ervoor te zorgen
dat de gasten zich er thuis voelen. Dit is wat
de organisatoren van BRAFA ook proberen te
doen voor hun bezoekers. Zowel Le Plaza als
de BRAFA kijken naar de toekomst en stellen

alles in het werk om elk bezoek onvergetelijk
te maken.

Heeft u na al die jaren van samenwerking een anekdote of een herinnering die u graag wilt delen?
Verschillende verrassende dingen… Na elke
BRAFA is het traditie een debriefing te organiseren met meneer Laurent De Kerf, de directeur van Le Plaza, tijdens een aangename
lunch. En sinds al die jaren houdt hij consciëntieus de jaarlijkse mappen van BRAFA bij,
maar wat nog opmerkelijker is, is dat hij nog
steeds de eerste (daterend van 2009) gebruikt!
Ook zijn ongelofelijke geheugen wat betreft
de kamernummers van de verschillende exposanten van de ene editie op de andere… Er
zijn zeker ook mooie anekdotes te vertellen
over de feestvierende exposanten, maar daar
kan hij zeker meer over vertellen denk ik!...
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Koninklijke
service
Het enige hotel dat
Hofleverancier is
van België

HET GEHEIME INGREDIËNT
VAN UW VERBLIJF IN LE PLAZA

Authenticiteit

Elegantie

Haar bijzonderheid:

De unieke en geraffineerde

onafhankelijk hotel,

stijl van de Belle Epoque

eigendom van

architectuur

een Belgische familie

ONZE BELGITUDE
Ontvangst
De Belgische
gezelligheid en
humor tot uw dienst

Belgische
traditie
Bijna een eeuw
ervaring
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WAAR ...
... HET FIJN
SAMENKOMEN 		
IS!
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ASTRID

6 SALONS VAN 2
TOT 40 PERSONEN
ONZE SALONS WORDEN
AANGEPAST VOLGENS
UW WENSEN!

HAAR VERHAAL

JULIE DE BLICK
Tijdens het bezoek van een president voor een ontmoeting
met de Europese instellingen had de verantwoordelijke
van het protocol een aanvraag die op zijn minst opmerkelijk genoemd kon worden. Bij alle officiële evenementen in
het hotel moest een portret van de president prijken aan
de ingang van de zaal. De eis was dat het portret, wanneer
niet in gebruik, veilig opgeborgen moest worden. We hebben daarom voorgesteld het op te bergen in onze bagageruimte die altijd op slot is en enkel toegankelijk is voor
personeel van het hotel. De protocolverantwoordelijke
was niet akkoord: veiligheid boven alles! Hij heeft dus een
extra kamer gereserveerd tijdens het verblijf van de president om het portret tussen de evenementen te bewaren.
Uiterst tevreden met deze oplossing, was hij de stilste gast
die we ooit hebben mogen ontvangen in het hotel.
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FABIOLA

PAOLA

LOUISE MARIE

29 m2

45 m2

23 m2

8 tot 15 personen

22 tot 40 personen

8 tot 15 personen
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4 SALONS
VAN 40 TOT
700 PERSONEN

ONZE ZALEN
Onze ruimtes kunnen volledig afgestemd worden op al uw behoeften en zijn bovendien stijlvol
ingericht met respect voor de architectuur van
de jaren 30: originele hoge plafonds, gerestaureerde sierlijsten, vakkundige vloerbedekking
en meubilair van hoge kwaliteit …
Bij ons krijgt u meer dan alleen een locatie. Onze
consultants bieden u namelijk een service op
maat.

ADOLPHE MAX

VERSAILLES

CHARLESTON

HET THEATER

225 m2

116 m2

264 m2

462 m2

60 tot 250 personen

40 tot 120 personen

60 tot 200 personen

130 tot 700 personen
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MICE EXPERTS
AAN ONZE ZIJDE
IN FRANKRIJK!
en beoordelingen weer om de omvang en de
diepgang van het MICE-aanbod van Le Plaza
in Brussel te illustreren.

Welke troeven van Le Plaza worden
op de Franse markt het meest naar
waarde geschat?

Voor het zakelijk toerisme
en het MICE segment in
Frankrijk werkt Le Plaza
samen Partance. Aan het
hoofd staat Odile Gimel,
aan wie we enkele vragen
mochten stellen:
Wie is Partance?

ODILE GIMEL

Partance heeft een heel lange geschiedenis,
volledig in het teken van de verwachtingen
en behoeften van de MICE klanten op de
Franse markt. Deze passie en wil om ons exclusief te oriënteren op dit segment hebben
ervoor gezorgd dat Partance, met 20 jaar expertise, haar reputatie en bekendheid in dit
domein heeft kunnen versterken. Partance is
vandaag trots erkend te zijn als cruciale link
tussen de bedrijven op de Franse markt en de
hotels.

Hoe lang werken jullie al met ons
samen en welke plaats bezetten wij
in jullie portfolio?
Le Plaza bezet één van de eerste plaatsen in
de acties de we weiden aan het MICE segment
in de “Grote Dame Brussel”, zoals we haar
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vandaag noemen. Le Plaza blijft dé referentie
van de traditionele hotelwereld, en dan zeker
wat betreft het business segment.

Wat heeft jullie ertoe aangezet om met
ons in zee te gaan?
Sinds onze eerste professionele contacten
appreciëren we elkaar. We koesteren dezelfde waarden wat betreft gepersonaliseerde
ontvangst, elegantie en discretie… We zijn
gemaakt om elkaar te ontmoeten en er is
echt een verstandhouding gegroeid in de
loop der jaren.

Waaruit bestaat jullie samenwerking?
Het is onze taak zakelijke voorstellen te formuleren en wij introduceren Le Plaza bij de
belangrijke MICE-spelers, die voortdurend op
de uitkijk staan naar adressen die geschikt
zijn voor hun volgende evenementen. Elk jaar
stellen wij, samen met het hotel, een commercieel actieplan op.
Bovendien ondersteunen wij de talrijke projecten die Le Plaza uitwerkt om voortdurend
de naam en faam van het hotel en zijn theater
uit te dragen en om zijn unieke karakter, in de
hoofdstad van Europa en vlakbij onze landsgrenzen, in het zonnetje te plaatsen.
In ons magazine “by Partance” kondigen wij
de nieuwigheden aan en geven ervaringen

Le Plaza staat, op eenzame hoogte, symbool
voor de hoteltraditie van Brussel, dankzij
medewerkers die zich volkomen toeleggen
op maximale klantentevredenheid en dito
service en aldus borg staan voor de kwaliteit
die het veeleisende MICE-cliënteel verwacht,
dankzij een gepassioneerde chef in de keuken en, bovendien dankzij de Grote Markt op
wandelafstand. Het multifunctionele Theater met zijn aparte ingang – een van de evenementen-tempels in Brussel – is natuurlijk
een troef van formaat die door vele klanten
geroemd wordt als een “buitengewone ruimte die moeiteloos aan het evenement kan
aangepast worden”!

Enkele concrete voorbeelden van
evenementen die door toedoen van
Partance georganiseerd zijn?
Le Plaza is onlangs volledig afgehuurd voor een
seminarie annex incentive ten behoeve van
het 290-koppige verkoopsteam van het huis
Dior; de organisatie was in handen van een
evenementenbureau. De parfumeur die in het
verleden reeds de hotels van de Groep Barrière
in Cannes en Deauville, het Intercontinental in
het Zuiden van Frankrijk en l’Hôtel du Palais
in Biarritz afgehuurd had, had ditmaal Brussel
op zijn verlanglijstje gezet. Zalen en zelfs de
catering werden in de kleuren van het bedrijf
gestoken en de genodigden werden verrast op
diverse ludieke activiteiten (yoga op het dak,
stadsloop,…).
Ter gelegenheid van de lancering van een
nieuwe stadswagen heeft een evenementenbureau een walking dinner op punt gesteld
waarop Porsche 350 personen (pers en trouwe
klanten) uitnodigde in het Theater, dat voor de
gelegenheid grondig gemoderniseerd en geürbaniseerd werd met een menu in het teken van
“luxe street food”..
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UW
CONGRES
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OP EEN
ONVERWACHTE
PLAATS
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HAAR VERHAAL

JULIE CORDIEZ
Bij een privatisering overhandigen we u de sleutels van
het hotel! Vaak verwelkomen we Europese instellingen.
Tijdens een Europees congres met veel hooggeplaatste
leiders en hoogwaardigheidsbekleders, vroegen de
organisatoren ons de beveiliging te verhogen. Een beveiligingsfirma heeft dus detectiepoorten en scanners geïnstalleerd aan de ingangen van het hotel. Niemand kon aan
de veiligheidscontrole ontsnappen, gasten, personeelsleden en zelfs de eigenaar van het hotel, gecontroleerd aan
de ingang van zijn eigen gebouw…

OPPERVLAKTE
2

SCHOOLSTIJL

462 m

350

HOOGTE

THEATERSTIJL

9,5 m
COCKTAIL

700

personen

WANNEER EEN CONFERENTIE
GECOMBINEERD WORDT MET
ARCHITECTUUR,
DE CAPACITEIT VAN EEN
CONGRESCENTRUM EN DE
SERVICE VAN EEN HOTEL.

700

personen

personen

DINER

450

personen

U-SHAPE

130

46 / Le Plaza - Brussel

personen
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Het Theater

800 M²
EXPOSITIERUIMTE

GALERIJ

HET THEATER

U ORGANISEERT EEN CONGRES,
EEN SYMPOSIUM OF EEN
CONFERENTIE?

Hotel Le Plaza is een verrassend congrescentrum en een belangrijke speler
in de evenementensector in Brussel.

MATHILDE

Onze plenaire zaal “het Theater” met een oppervlakte van 460 m² biedt
plaats aan 130 tot 700 personen en heeft toegang tot een expositie- en
restauratieruimte van bijna 800 m².
Deze expositieruimte is opgebouwd uit de galerij van het theater en 3 van
onze salons (Adolphe Max, Estérel en Versailles). De ruimtes zijn onderling
met elkaar verbonden en verzekeren een optimale circulatie van de congresleden en deelnemers.
Uit welke sector u ook komt, u kan rekenen op 25 jaar ervaring. Voor de organisatie van uw congres en het verblijf van de deelnemers staat het team
van Hotel Le Plaza u terzijde bij de creatie en realisatie van het project.
Onze coördinatoren begeleiden u doorheen de verschillende fases van uw
project, tot aan de eindmeet:
Project management
Reservering van kamers voor staff en tussenpersonen
Prereservering van kamercontingenten voor de deelnemers
Beheer van de expositieruimtes
Catering
Hostessen en security
Het audiovisuele en WIFI-toegang
Branding en inrichting
Logistiek en leveringen

ADOLPHE MAX

HOOFDIN

GANG

Onze ervaren operationele teams staan u bij met raad en daad en anticiperen zelfs op uw wensen.
Kortom, kiezen voor Hotel Le Plaza voor uw congressen en conferenties
is kiezen voor het gemak en de flexibiliteit van een hotelaanbod waarbij u
de sleutel zelf in handen houdt en beschikt over de diverse ruimtes die uw
verwacht in een congrescentrum. En dit alles in een chique en comfortabel
kader.

ESTÉREL

VERSAILLES
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ZIJ
VERTROUWEN
ONS

JEAN-PIERRE
DE LEVA
Kan u zichzelf eens voorstellen: voor
welk bedrijf werkt u? Welke functie
bekleedt u?
Ik ben al enkele jaren event manager voor
Belfius.

Welke soort evenementen organiseert u en hoeveel organiseert u er
jaarlijks? Werkt u met externe aanbieders?
We organiseren ongeveer 400 evenementen
per jaar, daarbij gaat het om team buildings,
seminaries, thema-avonden of reizen voor
de beste verkopers.
Al deze evenementen worden intern beheerd, we doen geen beroep op evenement
agentschappen. Ik heb het geluk bijgestaan
te worden door een heel professioneel events team, dat zich heel erg investeert in het
beheer van onze evenementen. Voor hen is
het organiseren van evenementen meer dan
gewoon een beroep, het is een echte passie.

Wanneer is een evenement voor u
een succes?
Om te weten of een evenement succesvol is,
moeten we eerst de volgende vraag stellen:
wat is het objectief van onze interne klant,
wat is het doel van het evenement? Is het een
evenement met een commercieel doel, een
intern evenement? Eens het objectief gedefinieerd is, denken we na over hoe dit objectief
te bereiken, met een concept, een thema of
met de communicatie die rond het evenement
gevoerd wordt. Hieruit vloeit de rest voort: de
keuze voor een plaats, decor, menu’s etc… Het
succes van een evenement hangt vooral af van
het volgende, hebben we de verwachtingen
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van onze klant begrepen, stellen we een adequate dynamiek voor het evenement voor en
hebben we dus onze objectieven bereikt.

Wat zijn uw verwachtingen voor
hotels of andere evenementlocaties?
Het belangrijkste voor ons is dat we kunnen
genieten van een kwaliteitsvolle ontvangst
van begin tot einde, beginnend bij het contract, daarna de receptie, de vestiaire, de
maître d’hôtel en de operationele medewerkers en dat tot aan de afrekening.
Een ander primordiaal punt is de organisatie;
alles moet klaar zijn bij de aankomst van
ons team en de operationele teams moeten
ontvankelijk zijn voor alle mogelijke veranderingen; de evenementensector is dat,
wij denken op voorhand concepten uit en
daarna zijn er altijd op het laatste moment
kleine aanpassingen aan te brengen opdat
alles perfect zou verlopen. Vervolgens moet
er ook een constante kwaliteit zijn in de voorgestelde diensten.
Als we verschillende evenementen organiseren op dezelfde plaats, dan is het belangrijk
dat het kwaliteit op hetzelfde niveau blijft.
Ons cliënteel is veeleisend, dus de kleinste
misstap is er één teveel. Wij zijn dus ook
veeleisend voor de locaties en de plaatsen
waarmee we samenwerken.

Wat was het laatste evenement dat u
organiseerde in Hotel Le Plaza?
We werken vaak samen met Le Plaza voor
kleine evenementen, business etentjes, team
building enz… maar we organiseren ook grotere evenementen. Laatst hebben we er de
Persprijzen georganiseerd, dat één van onze

belangrijkste evenementen is. Al sinds de
jaren ’60 sponsort en organiseert Belfius dit
mooie evenement, waarop het neusje van de
zalm van de Belgische pers samenkomt. We
zijn verheugd over het succes van de laatste
editie die in Le Plaza plaatsvond.
Tijdens de prijsuitreiking willen we de genomineerden en de winnaars van de persprijzen
op de voorgrond plaatsen, en toch een gezellige en feestelijke sfeer behouden tijdens de
walking dinner en de daaropvolgende ceremonie. Daarom hadden we de Galerij (restauratiegedeelte van het Theater) helemaal
aangekleed zodat het beeld weergaf dat we
wilden geven aan het evenement. Le Plaza
heeft een menu op maat voorgesteld dat de
rode draad van de avond volgde.

Zou u Le Plaza aanraden aan andere
bedrijven voor het organiseren van
evenementen? Waarom?
Ja, zonder enige twijfel!! Voor alles wat ik
hierboven al zei: een gepersonaliseerde
en attente verwelkoming, een organisatie
zonder fout, de kwaliteit van de catering en
vooral het constante niveau van de geleverde prestaties al verschillende jaren lang, dit
alles in het magnifieke decor van het Theater
van Le Plaza.
De Algemene Directeur, Laurent De Kerf,
draagt eveneens bij aan het succes van onze
evenementen: hij staat altijd open voor commentaar en opmerkingen, stelt nieuwe dingen voor en doet zijn best om de decoratie
en de menu’s te personaliseren in functie van
onze verwachtingen.
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Voor Vzw promotie van intensieve zorgen,
waarvan de hoofdzetel en de bureaus zich
in het Erasmusziekenhuis bevinden. De Vzw
heeft een raad van bestuur met een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Deze personen werden verkozen en moeten
deel uitmaken van de dienst intensieve zorgen van het Erasmusziekenhuis.
Het doel van de Vzw is het promoten van
onderzoek en ik leid een team van 8 personen om deze missie tot een goed einde te
brengen.

Is Le Plaza met haar klassieke salons
geen ongewone plaats voor medische congressen?
Ja en nee, de Square (congrescentrum in
Brussel) is perfect voor congressen waar
meer dan 1500 personen samenkomen. Le
Plaza is een interessante plaats voor iets
kleinere congressen van 100 tot 700 mensen
bijvoorbeeld.

Wat is het verschil tussen Le Plaza en
een meer conventioneel congrescentrum?

VÉRONIQUE
DE VLAEMINCK
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De prijs kwaliteit verhouding voor de organisator en de kamerprijzen voor de organisatie en de deelnemers; Le Plaza stelt een
plenaire zaal ter beschikking, iets kleinere
zalen en een expositieruimte op dezelfde
verdieping.
Le Plaza biedt een mooi product voor iets
kleinere evenementen tussen de 100 en 700
personen.
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Kan u zichzelf eens voorstellen: voor
welk bedrijf werkt u? Welke functie
bekleedt u?

Wat is de meerwaarde die Le Plaza
brengt voor uw sponsors?

echter liever over aan een Brusselse Project
Control Officer, die daarin gespecialiseerd is.

Bij een congres gaat het niet enkel om de
sponsors, er zijn ook de deelnemers en onze faculteit. Een congres is geslaagd indien het lukt
deze 3 entiteiten tevreden te stellen.

Hoe helpen de teams van Le Plaza u
in de organisatie van uw congres? U
werkt al verschillende jaren samen
met Charly Vandevenne (operations
manager) en Julie Cordiez (events
manager).

De sponsors kunnen verdeeld worden in twee
categorieën: de “exposanten”, die een stand
hebben om hun producten de promoten, en
de sponsors die het wetenschappelijke programma ondersteunen. Het is van essentieel
belang een goed wetenschappelijk programma
te hebben en het commerciële gedeelte niet te
verbinden met het wetenschappelijke gedeelte.

Het idee achter deze vraag was dat
een van jullie sponsors de lunch
wilde sponsoren, en we hebben dus
voorgesteld de aangeboden package
op te delen. Was dit een meerwaarde
voor u?
Er is niets voorzien in het wetenschappelijke
programma van 12u30 tot 13u30. Om belangenconflicten te vermijden, laten we de
mogelijkheid aan sponsors om deze pauze in
te vullen en hun producten te promoten.
Om deelnemers aan te trekken tijdens de
middagpauze, kan de sponsor dus tijdens
de middagpauze de lunch boxes voor zijn
rekening nemen. Dit programma is duidelijk
gesponsord, maar zorgt toch voor een meerwaarde bij de deelnemers.

Het beheer van kamercontingenten,
een makkelijke opdracht…?

In de loop der jaren hebben we een nauwe
samenwerking en wederzijds vertrouwen
ontwikkeld. Het team van Le Plaza luistert
altijd naar onze behoeftes.
Het is een echte uitwisseling en ze staan
altijd positief tegenover onze voorstellen en
vragen. Ze weigeren nooit uit slechte wil,
maar enkel indien het niet realiseerbaar
blijkt en in dat geval stellen ze altijd andere
oplossingen voor.

Hebt u al beroep gedaan op Le Plaza
voor andere types van evenementen:
galadiner?
Ja, we organiseren sinds enkele jaren ons
galadiner in het theater, de perfecte plaats
voor dit type evenement.

Raakt u Le Plaza nooit beu?
Zelfs na verschillende jaren van samenwerking rust chef Olivier Bontemps niet op zijn
lauweren en is hij erin geslaagd onze gasten
opnieuw te verrassen tijdens ons laatste
diner in Le Plaza.

Eén van de redenen waarom wij voor Le Plaza
gekozen hebben is de eenheid van plaats: de
kamers en het evenement bevinden zich op
dezelfde plaats. We laten het kamercontingent
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Geef ons het
vertrouwen, wij geven
u de sleutels van het
hotel voor het succes
van uw project
UNIEK

PRIVATISERING
OP MAAT

TOEWIJDING

HET VOLLEDIGE
TEAM TE UWER
BESCHIKKING
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HET DECOR VOOR
UW FEESTELIJKE
AVONDEN
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HET THEATER

DINER

450 personen
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COCKTAIL

700 personen

ADOLPHE MAX

DINER

180 personen

COCKTAIL

250 personen

VERSAILLES

DINER

80 personen

COCKTAIL

120 personen

CHARLESTON

DINER

160 personen

COCKTAIL

200 personen
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BIJZONDERE
MOMENTEN
Voor uw gala-avonden, cocktails, diners, lanceringen van
nieuwe producten, eindejaarsrecepties, huwelijken, personeelsfeesten… Hotel Le Plaza is de partner voor deze
speciale momenten!
In de prestigieuze en verfijnde sfeer van één van onze 5
zalen steken we de handen uit de mouwen voor uw evenementen van 4 tot 450 personen en stellen we u gastronomische en originele menu’s voor.
Van het aperitief tot het dessert stellen onze executive
chef Olivier Bontemps en zijn brigade u een zuivere en
geïnspireerde keuken voor, verse producten van hoge
kwaliteit met een snuifje originaliteit, die de smaakpapillen van uw gasten zal betoveren.
Wat zou een evenement zijn zonder een tikkeltje feeststemming? Naast de keuze van de menu’s en de wijn zal
het events team u met plezier begeleiden met de keuze
van:
De tafeldecoratie
De decoratie van de zaal
De muzikale animatie en dansavonden
Het bedenken van themafeesten
Deze lijst is natuurlijk niet volledig, wij blijven openstaan
voor uw ideeën om zo onze service te verbeteren en te
personaliseren in functie van uw verwachtingen.
Uw recepties zijn een moment van apotheose, ze wakkeren onze passie aan om u te vermaken, creatief te zijn,
sterretjes te doen verschijnen in de ogen van uw gasten
en u onvergetelijke avonden te bezorgen.
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FLOWER YOUR EVENTS
UW THEMA-AVONDEN

ZIJN VERHAAL

LAURENT LAMY
Voor het diner van een liefdadigheidsinstelling
waarop de Belgische en internationale adel uitgenodigd waren, gaven de organisatoren ons stof tot
nadenken.
Het idee achter dit type evenement is om zoveel
mogelijk giften binnen te rijven en natuurlijk ook
een aangename avond te bezorgen aan de gasten.
Het hoogtepunt van de avond moest de veiling
van een auto worden. Deze auto was de attractie
van de avond en moest dus op de scène van ons
theater geplaatst worden. Geen enkel probleem
voor onze voiturier, die met de auto de verschillende zalen moest doorkruisen, de zijspiegels moest
inklappen om overal door te raken en twee hellingen moest oprijden om de auto op de scène te
parkeren. Zonder twijfel de moeilijkst te bereiken
parkeerplaats uit zijn carrière…
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ZIJ
VERTROUWEN
ONS

MICHEL
GILLET
Zou u zich even kunnen voorstellen?
Wat is uw functie?
Fiscaal directeur van Vinci.

Welk type evenement heeft u
georganiseerd in Le Plaza?
Sinds hoe lang?
De “Rencontres Fiscales Françaises”, een
evenement dat jaarlijks plaatsvindt in de
maand november, met het doel de leden
van de groep op de hoogte te houden van
nieuwigheden, samen te komen en gezellige
momenten mee te maken met de teams.
De eerste editie in Brussel vond plaats in 2006
en sindsdien komen we elk jaar zonder onderbreking naar Le Plaza Brussel. Enkel na de
tragische evenementen in november 2015 in
Parijs zagen we ons genoodzaakt een editie
te annuleren. Al onze Belgische leden, zonder
uitzondering, toonden begrip en flexibiliteit
toen we deze moeilijke beslissing laattijdig
moesten nemen.

11 jaar trouw aan Le Plaza, wordt u
het nooit beu?
Nee, ik word het nooit beu, evenals de Vinci
teams die deelnemen aan het seminarie. In
tegenstelling tot de ketens, waar alles gestandaardiseerd en steriel is, en waar ze identieke kamers aanbieden waar ook ter wereld,
heeft Le Plaza haar geheel eigen charme en
authenticiteit.

64 / Le Plaza - Brussel

Hoe zorgen de teams van Le Plaza
ervoor dat elk evenement anders en
uniek is?

klassiek, modern, excentriek klassiek! De bedoeling is de bestemming te voelen en elke
keer weer iets nieuws te beleven.

In de uren voor uw aankomst stond onze Chef nochtans
vaak onder druk.

Dankzij de stabiliteit van het team en een
echte bedrijfscultuur, waarin verwelkoming
en gezelligheid samengebracht worden.

Tot nu toe zijn we er telkens in geslaagd
onafhankelijke hotels te vinden in dezelfde
aard, met dezelfde filosofie en met dezelfde
meerwaarde.

Die druk komt niet van onze kant, hij wil zeker de verwachtingen van een
vaste klant inlossen door nieuwigheden voor te stellen. Zelfs al kan het
stresserender zijn om een vaste klant tevreden te stellen, maar ik geloof
oprecht dat een klant die maar één keer naar jullie hotel komt op dezelfde aandacht en inspanningen van uw chef en zijn keukenbrigade kan
rekenen.

Elk team van het hotel, van het laagste tot
het hoogste niveau van de hiërarchische
piramide, getuigt van een onevenaarbare
vriendelijkheid en professionaliteit.
Ik geef graag het voorbeeld van Carlos, de
maître d’hôtel van het ontbijt: als hij me
ziet aankomen, zijn er geen woorden nodig!
Hij kent mijn gewoontes en bereidt meteen
mijn spiegeleitjes en een dubbele espresso.
Dat maakt het verschil in dit hotel, je wordt
herkend en voelt je thuis.

Hebt u andere ervaringen in het
buitenland voor hetzelfde type evenement?
We organiseren ook de internationale versie
van dit evenement in de maand juni. Daar
verandert de bestemming elk jaar, voorbeelden zijn: Lissabon, Madrid en Amsterdam.

Welk verschil brengt Le Plaza tegenover andere hotels?
Voor deze internationale evenementen volgen we dezelfde benadering: hotels vinden
met karakter, hotels met een echte identiteit.
Daarbij is de inrichting van weinig belang:

Het salon Charleston, daar heeft u
jarenlang op gewacht…?
Ah ja! Het salon had dringend nood aan renovatie, de zaal had geen ziel, had een laag
plafond, sombere verlichting, kortom de
zaal beviel me helemaal niet. De renovaties
maken echt het verschil, een hoger plafond,
rijkelijk verlicht, geïntegreerd buffet.
Het is mogelijk dat de inrichting niet iedereen bevalt, maar het is onbetwistbaar dat de
renovaties met smaak uitgevoerd zijn en dat
ze de zaal opgetild hebben naar het niveau
van de rest van het hotel.

We weten dat de zakenmensen uit
Frankrijk veeleisend zijn op het vlak
van gastronomie. Hoe heeft chef
Olivier Bontemps een antwoord geboden aan uw uitdagingen?
Uitdagingen? Ik heb niet het gevoel dat we uw
chef uitgedaagd hebben. We zijn volgens mij
niet moeilijk, maar verwachten simpelweg
een kwaliteitsvolle keuken, mooie gerechten,
we willen kunnen genieten.

Komt u soms voor andere gelegenheden naar Le Plaza of
naar Brussel? Voor welke redenen?
Als ik naar Brussel kom, verblijf ik altijd in Hotel Le Plaza. Het was tijdens een privéreis dat ik het genoegen had Le Plaza voor het eerst te
ontdekken.
In 2005 werd ik door een bevriende antiquair uit Parijs, die vaak bij
jullie logeert, uitgenodigd om de Brafa beurs te ontdekken. Tijdens dat
verblijf was ik meteen onder de indruk van het hotel en heb ik meteen
een brochure van het hotel gevraagd met het oog op het organiseren van
ons seminarie. Hiervoor moest ik de directie van Vinci overtuigen van de
voordelen van Brussel, wat achteraf gezien niet zo moeilijk was gezien de
gemakkelijke verbinding van Brussel met Nice en Nantes. Sinds 2006 zijn
we dus onvoorwaardelijk in Brussel en bij Le Plaza.

Een anekdote?
Op het moment van mijn aankomst voor een privébezoek aan jullie hotel, kwam ik jullie valet Michael tegen, die me verrast aansprak: “Meneer
Gillet, wat doet u hier? U hebt me niet gewaarschuwd dat u zou komen,
we zouden u opgehaald hebben aan het station zoals gewoonlijk!” Ik onderbrak hem en reikte hem de sleutel van mijn auto aan! Ik was voor een
keer met de auto gekomen…
Er zijn nog tientallen andere anekdotes, maar deze schildert zeer mooi de
relatie die me aan jullie hotel bindt, een plaats waar men zich thuis kan
voelen.
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30 jaar ervaring en de
17 verjaardag in Le Plaza
e

ONZE CHEF,
OLIVIER BONTEMPS

Pierre Romeyer (prominent lid van de organisatie) die zijn werk opgemerkt had tijdens een
festival gewijd aan wild, besliste om hem te ondersteunen samen met Claude Dupont.
Tijdens het feest voor 10 jaar Stichting Koningin
Paola in Hotel Le Plaza, hebben Pierre Romeyer
en Olivier Bontemps samengewerkt aan de creatie en de realisatie van het menu. Deze succes-

HET AMBACHT VAN EEN GERAFFINEERDE,
SEIZOENSGEBONDEN KEUKEN

volle samenwerking heeft ervoor gezorgd dat
de chef mocht toetreden tot de uiterst gesloten
kring van de Maîtres Cuisiniers.

Olivier Bontemps wordt ondersteund door een zeer ervaren en gemotiveerde keukenbrigade, die vooral ook heel trouw is. Zijn open
geest, zijn luisterend oor en zijn ervaring en kennis zijn troeven en
waarden om elke uitdaging aan te kunnen en om bij te dragen aan
het succes van elk evenement. Tijdens zijn ervaringen in de meest
prestigieuze hotels heeft Olivier Bontemps Zijne Majesteit Koning
Philippe en Hare Majesteit Koningin Mathilde en Zijne Majesteit
Koning Felipe en Hare Majesteit Koningin Letizia van Spanje aan zijn
tafel mogen ontvangen, evenals talrijke zangers en artiesten zoals
Luciano Pavarotti, Cécilia Bartoli, Sir Bob Geldhof, Johnny Depp,
Vanessa Paradis en vele anderen…

2001
Begin van zijn carrière in
Hotel Le Plaza

2006

Kwam aan het hoofd van de keuken als
executive chef

“Van toen ik nog een kind was,
wilde ik al kok worden!”

1996
Internationale wedstrijd
Pierre Taittinger

Lid van
Euro-toques

2014
Meester Rôtisseur

2002

2019

Meester kok

18 jaar ervaring
en perfectie in
Le Plaza

Waar hij uitblonk met de eerste plaats van
de Benelux en de vierde plaats mondiaal.

Sinds zijn kindertijd had hij een passie voor
koken en besliste dus van zijn passie zijn beroep

Om gezonde voeding te garanderen en te

te maken. Na zijn diploma behaald te hebben bij

promoten en om het Europese culinaire erfgoed

Ceria, heeft hij zijn eerste ervaringen opgedaan

te verdedigen, dankzij het gebruik van producten

“Het belang is de uitdaging! Na jaren doorgebracht

in Frankrijk. Later kwam hij naar België, waar hij

gecultiveerd volgens de traditionele normen met

te hebben in de keuken begint men te denken: in dit

werkte in grote hotels zoals “Hyatt Regency” en

respect voor de streekproducten.

domein is niets onmogelijk. Het samenbrengen van

“Le Palace”.

Wat is het belang van deze titel?

nieuwe smaken, het realiseren van menu’s op maat,
altijd op hetzelfde niveau presteren, of het om een diner van 5 of van 400 personen gaat, dat zijn de uitdagingen waar we dagelijks voor staan en die onze passie
aanwakkeren” licht Olivier Bontemps toe.
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Olivier
Bontemps
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ONZE PASSIE
VOOR UW

Een team dat naar uw
wensen luistert

EVENEMENTEN

Uiterst gekwalificeerde
evenementexperten
Eén enkele
contactpersoon
Een flexibel en attent
operationeel team
Beveiliging die de grootste 		
evenementen waardig is
Een chef die openstaat
voor elke uitdaging

ZIJ VERTROUWDEN ONS VORIG JAAR
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32

7

10

GALA DINERS

PRIVATISERINGEN

CONGRESSEN
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ONZE LAATSTE
REALISATIE!

ARCHITECT OF
MODERN ARTIEST,
EEN KIND VAN
ZIJN TIJD

Voor de realisatie van de renovaties van één van haar salons,
gaf Hotel Le Plaza de teugels van het project “Charleston”
in handen van het architectenbureau Jean Jacques Hervy,
al lange tijd een goede vriend van de familie van Gysel de
Meise.
“Jean Jaques Hervy, die gestudeerd heeft aan de Beaux-Arts
in Brussel, houdt ervan objecten, tijdperken en stijlen te confronteren met elkaar. Daarvan getuigen zijn realisaties zoals
de winkel van Guerlain in Parijs, de Marokkaanse ambassade
in Brussel en nog talrijke andere projecten in Parijs, Brussel
en Londen. Met hem samenwerken leek een evidentie.” licht
Barones van Gysel de Meise toe.

LE PLAZA BLAAST DE
ROARING TWENTIES
NIEUW LEVEN IN…

Aangezien Le Plaza een hotel is met een grote traditie, was
het idee iets helemaal nieuws voor te stellen, maar daarbij
toch de ziel van het hotel te bewaren. De stoffen en het
meubilair vermengen motieven die geïnspireerd zijn door
de Belle Epoque met pure, modernere lijnen. Warme okertinten worden gecombineerd met felle blauwtinten.
De art déco lampen worden naar een hoger niveau getild
door het houtwerk en het hedendaagse behangpapier.
De eigenaars en de verschillende teams van Le Plaza zijn
trots op hun nieuwe evenementenlocatie die het onmisbare
MICE aanbod vervolledigt.

“Le Plaza herstelt het Salon Charleston in al haar pracht en
praal, een nieuwe evenementenruimte in hartje Brussel. “

Barones

Anne van
Gysel de Meise

Architect

Jean-Jacques
Hervy
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DE GROTE TERUGKEER
VAN DE BELLE EPOQUE
IN LE PLAZA

Le Plaza blaast de Roaring Twenties nieuw leven in en herstelt
Salon Charleston in al haar pracht en praal. Deze nieuwe evenementsruimte is te ontdekken in de kelder van het hotel, waar
destijds Brusselse politici, bourgeoisie en adel samenkwamen
voor grote discrete en informele onderhandelingen of om te
toosten op het grote succes van hun transacties tijdens gezellige
avonden. Alles kon en mocht gezegd en gedaan worden, zonder
ooit gehoord of gezien te worden. Zo groot waren de magie en de
exclusiviteit van deze discrete ontmoetingsplaats, die behoorde
tot de meest bezochte van Brussel. Vandaag, kan eenieder zich
deze mythische plaats toe-eigenen en zijn eigen verhaal en project creëren tijdens zijn evenement. Le Plaza is heel gelukkig het
“Salon Charleston” weer in het leven te roepen. Opdat iedereen
vanaf nu deze mooie tijd kan herbeleven met alle nostalgie die
daarbij hoort, is het Salon Charleston elke ochtend vanaf het
krieken van de dag geopend voor haar gasten.

WAAROM DE CHARLESTON?
De Charleston, een mythische dans tijdens de roerige jaren
’20 in de Verenigde Staten, was destijds heel populair, dankzij
zijn dynamische en spectaculaire stijl. Zijn naam komt van de
Amerikaanse stad Charleston in South Carolina. Hij werd geïntroduceerd in Europa en in België in 1925, gevierd en gepopulariseerd dankzij de bekende Josephine Baker.

ROUTEBESCHRIJVING VOOR
EEN EVENEMENT OP MAAT

Elk jaar vraagt een klant uit de automobielsector het team van Le Plaza om
een avond te organiseren ter ere van zijn beste medewerkers. Deze vaste
klant heeft in de loop der jaren geëxperimenteerd met een grote variëteit
aan thema-avonden. Toen hij hoorde over de opening van het nieuwe salon
vroeg hij het Le Plaza team de handen uit de mouwen te steken om een
avond te creëren rond het Salon Charleston.
Het sales team, de algemene directeur, de chef en de barman van het hotel
brachten hun ideeën en creativiteit samen om aan deze wens te beantwoorden. In het Art Deco kader ter ere van de roerige jaren ’20, zijn traditionele
thema’s zoals Gatsby niets speciaals meer. De uitdaging was dus om zich te
distantiëren van het bestaande, om het extravagante aan de kant te laten
en te komen tot iets chiquer, klassieker en toch verfijnd.
Voor de catering is de chef in zijn oude receptenschriftjes gedoken om een
menu samen te stellen dat de klassiekers van toen naar voor bracht. Hiervoor heeft hij uitgezocht welke de belangrijkste ingrediënten en recepten
van de jaren ’30 waren. “Bij deze opdracht ging het niet om het creëren van
nieuwe smaken, maar eerder om het perfectioneren van bestaande recepten. Het idee was om terug te keren naar iets traditioneels, van de hoogste
kwaliteit en perfect uitgevoerd.” vertrouwt chef Olivier Bontemps ons toe.
Voor deze gelegenheid werd de maaltijd geserveerd met witte handschoenen en werden kreeft, Holstein rundsvlees en gebakken peer uit de traditionele recepten vertaald naar deze tijd.
Voor de cocktail keerden we terug naar de service met het rolwagentje.
Aan tafel konden de gasten genieten van een Negroni in een nieuw jasje.
Quentin, Barman van het hotel, legt ons zijn aanpak uit: “Toen het sales
team me vroeg om een cocktail samen te stellen voor deze klant, heeft het
idee van een “back to basics” me meteen verleid. Dit soort uitdaging is heel
motiverend en prikkelend voor een barman! Ik besloot te vertrekken van de
basis van een Negroni, een heel hippe cocktail in de jaren ’30. De nieuwigheid was deze cocktail te parfumeren met een Madeira spray net voor het
opdienen.” Om het geheel te vervolledigen en om een feestelijke toets toe te
voegen, begon de avond met jazz- en swingakkoorden, die langzaam maar
zeker evolueerden naar electro-jazznoten om uiteindelijk de gasten naar de
dansvloer te begeleiden tot in de vroege uurtjes.
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DE GROENE
BIJ-DRAGE

Le Plaza wil meer dan zomaar een luxehotel zijn en volgt sinds 1996
een ecologische benadering.
Le Plaza is het eerste eco-toeristische hotel in het hart van de stad,
dat zich engageert om het milieu te respecteren. Deze wil wordt
toegepast volgens een ecologisch charter: toezicht en controle van
het water- en energieverbruik, modernisering van de verwarmingsinstallaties, airconditioning en isolatie, sorteren van afval en het
kiezen voor leveranciers met dezelfde ecologische politiek. Ook
de personeelsleden van het hotel lopen niet achter en pleiten voor
propere vervoersmiddelen (de fiets, elektrische voertuigen en het
openbaar vervoer).

Bijen in de stad? Brussel is een van de groenste hoofdsteden van
Europa. De helft van het Brusselse grondgebied is bedekt met groene ruimte, waardoor er voor een wereldstad een buitengewone
biodiversiteit heerst. Op loopafstand van de botanische tuin en het
Warandepark, geniet Le Plaza van een ideale omgeving voor onze
duizenden bewonertjes.
De milieuvervuiling? Die heeft geen enkele impact op de bijen, noch
op hun honing. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, bewijzen
analyses van de honing dat stadshoning gezonder is dan honing van
op het platteland. Deze laatste bevat meer sporen van zware metalen en pesticiden, vervuilers die afwezig zijn in de steden.

Sinds het jaar 2000 wordt dit engagement erkend door de stad en
heeft Hotel Le Plaza recht op het label “eco-dynamisch bedrijf”, hetgeen onze betrokkenheid wat betreft de bescherming van het milieu
officialiseert en certifieert.

De temperatuur, die hoger is in steden, verzekert een langere bloeiperiode dan in de velden. Dit verlengt de periode waarin de bijen
stuifmeel kunnen verzamelen en verhoogt de productie van honing
per bij.

Gesterkt door deze erkenning heeft het Le Plaza team zich in nieuwe
avonturen gestort, waaronder het “Green Key Label”, een ecologisch
label op internationaal niveau.

Kortom, Brussel en Le Plaza zijn zeker een paradijs voor bijen…

Bij deze ecologische avonturen horen ook onze nieuwe gasten, die
van ons hotel hun nieuwe habitat gemaakt hebben. .. In 2014 namen
drie bijenkorven hun intrek op het dak van het hotel, waar duizenden
kleine bijtjes jaar in jaar tientallen kilo’s stadshoning produceren.
Deze honing is een mooie toevoeging aan het ontbijt van onze gasten
of aan de keuken voorgesteld door onze chef Olivier Bontemps.

WIST U DAT:
bijen 40.000 km doorkruisen en stuifmeel verzamelen uit 500.000 bloemen om 1 kg honing te
produceren. Tussen maart en juli biedt elke bijenkorf
een thuis aan 80.000 bijen, die de koningin voeden,
waardoor zij 2000 eieren per dag kan leggen. De oogst
van Le Plaza kan op zijn minst vruchtbaar genoemd
worden, elk jaar wordt 40 kg van deze overheerlijke
nectar geoogst per bijenkorf.

MONICA BANU
ECO-DYNAMIQUE
MANAGER
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DE PASSIE
VOOR REIZEN

Na zijn bijdrage aan het succes en de heropening
van Hotel Le Plaza, opende Baron Jean van Gysel
de Meise zijn eigen boetiekhotel “V” in Andalusië.

ZIJN VERHAAL

JEAN VAN GYSEL
DE MEISE
Vorige zomer verbleef de Amerikaanse acteur Woody
Harrelson in Hotel V…; verleid door de geschiedenis, de
architectuur, de gastronomie en de natuur op deze magische plek, verlengde hij zijn verblijf met 3 nachten.

“V” gelegen binnenin de stadsmuren van het prachtige dorp Vejer de la Frontera, is een klein paleis
uit de 17e eeuw, dat met gevoel voor detail gerenoveerd is. Het hotel bestaat uit 12 comfortabele
kamers. Het ruime terras biedt een panoramisch
zicht van 360° over de Atlantische oceaan en de
verre kusten van Marokko en is de ideale plaats om
zich te ontspannen bij een glaasje frisse cava of in
de jacuzzi bij zonsondergang.
Het beperkt aantal kamers en haar “hacienda” feel
maken van “V” de ideale plek voor uw raad van bestuur, uw incentives, uw team buildings,….
Ook de meer avontuurlijke reizigers vinden er wat
ze zoeken dankzij de nabijgelegen stranden, de mogelijkheden tot windsurfen, paardrijden, polo, wijnproeverijen en nog veel andere activiteiten.

Toen ik hem tegenkwam op de trap en me voorstelde als
de eigenaar van het etablissement, nam hij mij tot mijn
grote verbazing in mijn armen en zei: “Dude, I love your
place”.

HOTEL V…

Calle Rosario 11-13, Vejer de la Frontera
11150 - Spain
Phone: +34 956 45 17 57
Fax: +34 956 45 00 88
info@hotelv-vejer.com
www.hotelv-vejer.com
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Wist u dat … ?

… de laatste versie van “Les Misérables” gerealiseerd
door een Belgisch productiehuis, gedurende twee
dagen in één van de B&B’s gefilmd werd?

De pareltjes van de Zavel..
In 2012 verschenen de eerste pareltjes in de Zavel, meer bepaald op het moment dat Barones
van Gysel de Meise – afgestudeerd aan de Glion Hotelschool in Zwitersland – haar eerste
Be&Be opende.
Beetje bij beetje, gedreven door haar marketingervaring – onder andere verworven in Le Plaza ontwikkelt Aurore haar bed and breakfasts volgens de filosofie “a home away from home”.
Vandaag de dag wordt er een gepersonaliseerde, luxe hotelservice aangeboden: de wensen van elke
gast worden dagelijks vervuld zodat ze zich thuis voelen. Alles wordt in het werk gesteld om de gasten een perfect verblijf te laten beleven.
In totaal biedt Be&Be 30 kamers verdeeld over 5 gebouwen aan en dit alles op de pittoreske Zavel,
de antiquairsbuurt in het hart van Brussel.
De Be&Be’s vormen de perfecte uitvalbasis voor zakenmannen en – vrouwen, alsook voor families
die een weekendje Brussel komen verkennen.

AURORE
VAN GYSEL DE MEISE

Contact

Be&Be Sablon, Rue Coppens 7, 1000 Brussel, België
Telefoon : +32 484 37 42 82
reservations@beandbe.be www.beandbe.be
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LAURENT DE KERF

JULIE DE BLICK

General Manager

Sales Manager

T. +32 2 278 03 73
laurent.dekerf@leplaza.be

T. +32 2 278 05 45
julie.deblick@leplaza.be

CHARLY VANDEVENNE
Director of Operations
T. +32 2 278 04 91
charly.vandevenne@leplaza.be

OLIVIER BONTEMPS
Executive Chef
T. +32 2 278 04 90
olivier.bontemps@leplaza.be

LAURENT LAMY
Director of Sales
T. +32 2 278 05 47
laurent.lamy@leplaza.be

MICE Revenue &
Leads Manager
T. +32 2 278 05 81
julie.cordiez@leplaza.be

FRÉDÉRIC VAESSEN
Groups & Events Manager
T. +32 2 278 05 84
frederic.vaessen@leplaza.be

BART T’JAMPENS
Assistant Groups &
Events Manager
T. +32 2278 05 82
bart.tjampens@leplaza.be

SEBASTIEN FRANCOIS

MELINA RIZZO

Revenue & eCommerce Manager

Groups & Events
Coordinator

T. +32 2 278 05 42
sebastien.francois@leplaza.be
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JULIE CORDIEZ CZETWERTYNSKI

T. +32 2 278 05 86
melina.rizzo@leplaza.be
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Dit is ons
verhaal,

LATEN WE SAMEN
DE VOLGENDE
PAGINA’S
SCHRIJVEN…

