
 

  

  

 

  

Fairy Festive Season in het Steigenberger 

Wiltcher’s Icon Brussel 
  

  
  

Over enkele dagen is het feest in volle gang in het hart van de hoofdstad, maar ook 
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in het iconische Steigenberger Icon Wiltcher's. 
  

Dat is de setting van de langverwachte feestdagen in het Wiltcher's, dat voor de 

gelegenheid zijn deuren openstelt voor zoveel mogelijk mensen, om iedereen een 

feeërieke en magische eindejaarsperiode te bezorgen, die hier zeker magischer is 

dan waar dan ook. 
  

Hoewel het prestigieuze sterren galadiner op 31 december door "La Canne en 

Ville" en zijn sterrenchef Kevin Lejeune al is aangekondigd en de "Wiltcher's 

Brunch by Kevin Lejeune", een nieuw zondagse belevenis, net van start is gegaan, 

begint op 28 november het 'Fairy Festive Season' bij Wiltcher’s. 
  

 

  

https://steigenberger-w-iltcher-s-brussels.prezly.com/fairy-festive-season-in-het-steigenberger-wiltchers-icon-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=cd94338b-4e3b-4799-b4a6-07674fa5ce97&asset_type=image&asset_id=96ea8a3a-071d-400f-b66e-cea4cec005df#image-96ea8a3a-071d-400f-b66e-cea4cec005df


Magische Pop-Ups en plaatsen die een feeëriek kerstsfeertje 

krijgen 
  

Nog maar een paar dagen voordat u de magische decoraties en inrichtingen kunt 

ontdekken. 

"The Wiltcher’s Waffle Factory”, een bijzonder Instagrammable gourmet sweet 

pop-up of een "TAITTINGER Alpenchalet" de "Wiltcher's Waffle Factory" is 

toegankelijk voor iedereen - zowel voor hotelgasten als niet-hotelgasten. 

De iconische zalen van het hotel, Café Wiltcher's en Loui Cocktail Bar, zullen het 

hele seizoen volop draaien. De Wiltcher's wordt dus de echte "place to be" in 

Brussel de komende weken! 
  

'Voor deze eindejaarsperiode wilden we onze gasten een dromerige en magische 

sfeer brengen door een bijzonder unieke en magische omgeving te creëren”, legt 

Erik Le Roux, Associate Director of Marketing and Communication van het hotel, 

uit. Op die manier kan men het paleis dat het Wiltcher's nu eenmaal is voor 

iedereen openstellen. Zowel de vaste klanten van dit soort plaatsen, de 

Brusselaars die er vaste klant zijn, maar ook, en dat is voor ons dit jaar bijzonder 

belangrijk, al diegenen die nooit de kans krijgen om er binnen te gaan en de pracht 

en praal van een paleis te ervaren. Op die manier kunnen we ook Belgische luxe 

en de gezellige sfeer in Brussel uitdragen in een prestigieuze locatie, in een 

weelderige kerstsfeer.' 
  
 

 

 

 

 

 
  



Kerstmagie en solidariteit 
  

'Die overvloed zullen we op een solidaire en empathische manier delen met 

behoeftige kinderen en de natuur en het leefmilieu. Erik Le Roux vervolgt: "Een 

deel van de winst van de Wiltcher's Waffle Factory zal worden geschonken aan de 

vereniging La Flèche - Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette. Wij werken al 

enkele jaren samen met deze vereniging. Vorig jaar hebben we een kerstfilm 

gemaakt om geld voor hen in te zamelen (A Very Belgian Christams Treat -  The 

Grand Hotel Edition beschikbaar op Youtube).  De resultaten waren zeer 

overtuigend. Wat het milieu betreft, gaan we een "Fairy Christmas Forest" 

aanleggen, waarvan de bomen en sparren zullen worden hergeplant door een 

vereniging die zich inzet voor de bescherming van het milieu. En bovenal hebben 

we geprobeerd nieuwe activiteiten en entertainment te maken die deze plek nog 

magischer maken voor iedereen, zowel jong als oud.' 
  
 

 

 

 
  

EEN CALEIDOSCOOP VAN VERRASSINGEN OP HET 

PROGRAMMA VOOR DIT FAIRY FESTIVE SEASON 
  

The Wiltcher’s Waffle Factory 
  

Aan de ingang van het hotel, die gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen en 

ontworpen werd op een meeslepende en ludieke manier, werd een corner met 

winterse zoetigheden en andere lekkernijen gemaakt. Daar zal men vanaf 28 
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november ter plaatse gemaakte wafels aanbieden, naar een hoger niveau getild 

door de creatieve teams van Kevin Lejeune, een chocoladefontein of popcorns en 

andere lekkernijen om elke namiddag van de eindejaarsperiode van te genieten. 
  

The Fairy Christmas Forest 
  

Verder binnen zal een fabelachtig "Fairy Christmas Forest" worden gezet tussen 

de lobby, het Wiltcher's café en de Loui Cocktail Bar. U kunt zich vergapen aan dit 

magische bos en er mooie foto's van nemen. 
  

In het hart van de Loui Cocktail Bar, in de gezellige ruimte die een mooie reputatie 

heeft, zullen warme dranken maar ook allerlei soorten cocktails, van de meest 

klassieke tot de meest iconische, worden aangeboden, evenals het bistromenu van 

Kevin Lejeune. 
  

The Wiltcher’s Winter Terrasse – Chalet TAITTINGER 
  

Ook nieuw deze eindejaarsperiode is een heus Alpenchalet op het grote terras van 

Wiltcher's. Het zal toegankelijk zijn via het Christmas Forest en bij de ingang zal 

een brievenbus worden geplaatst zodat alle passerende kinderen hun brieven aan 

de Kerstman kunnen afgeven. In een sprookjesachtige decor zullen de grootsten 

verschillende jaargangen van de TAITTINGER Champagne kunnen proeven. 

Uiteraard zullen ook de getalenteerde cocktailmakers van het hotel worden ingezet 

om lekkere cocktails te maken.  
  

De Wiltcher's feestmaaltijden zijn niet te missen. 
  

Allerlei feestelijke maaltijden zullen op het menu staan in dit mooie Fairy 

Festive Season. 
  

Dit gaat gepaard met een prestigieus kerstdiner op 24 december. Met 6 gangen 

kost het 145 €/volwassene - 72,5 €/kind - gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar. De 

volgende dag op, 25 december, de kerstbrunch in buffetvorm met een à la carte 

gerecht dat wordt geserveerd aan tafel en een glas champagne. Dat wordt nog 

luxueuzer en gevarieerder. Het kost 135 euro per volwassene en 67,5 euro per 

kind. 



Op 31 december kost het 6-gangen oudejaarsdiner, eveneens in Café Wiltcher's, 

185 euro/volwassene - 92,5 euro/kind - gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar.  

Al deze feestelijke maaltijden zullen worden opgeluisterd door Kevin Lejeune en 

zijn teams. 

Uiteraard is vooraf reserveren noodzakelijk (www.loui.brussels). 
  

Luxe en prestige bij La Ballroom op 31 december 
  

De grote Balzaal zal ook dit jaar weer een groot aantal gasten naar Wiltcher's 

lokken met het sterren galadiner op 31 december. Het wordt een feest zoals in de 

paleizen van weleer. Dit wordt zeker het hoogtepunt van dit jaareinde. Naast het 

diner in La Canne en Ville, een restaurant met een Michelin-ster, staat een dj-set 

op het programma voor een wilde avond. 
  

Galadiner: 450 €/pers. 
  

Avondprogramma: 80 €/pers (alleen voor hotel- en restaurantgasten) 
  

Wellness en Spa in het hotel voor een totale magische 

ontspanning 
  

Een ander hoogtepunt van het hotel is de Aspria Spa. Een ware oase van rust en 

ontspanning. En alle behandelingen waar iedereen van droomt zijn beschikbaar 

tegen een speciaal tarief voor alle hotelgasten van 28 november tot 27 februari 

2023. De Suites van het hotel, eveneens voorzien van "verrassingsgeschenken", 

geven de bewoners ervan voorrang bij de toegang tot het sterren Galadiner en het 

nieuwjaarsfeest. 
  

De Wiltcher's, die een ereplaats inneemt op het Stéphanieplein in de bovenstad, 

zal dit jaar op 28 november meer dan ooit tevoren worden aangekleed in een 

feestelijk jasje.  En dat tot januari volgend jaar! 
  

Over het Steigenberger Icoon Wiltcher's Brussel 
  

Het Steigenberger Wiltcher's Palace, een icoon van de Belgische luxehotels, 

verwelkomt u in een gezellige omgeving waar aan alles is gedacht om van uw 

verblijf een onvergetelijke ervaring te maken. Een werkelijk luxueuze omgeving in 

https://www.loui.brussels/nl


het centrum van Europa. Dankzij de unieke ligging in het hart van Brussel, op de 

prestigieuze Louizalaan, kunt u heerlijk winkelen in de luxe winkels en kunstzinnige 

wandelingen maken in de gerenommeerde kunstgalerijen naast ons etablissement. 
  

Steigenberger Icon Wiltcher's Brussel 

71, Louizalaan 

1050 Brussel - België 

+32 2 542 42 42 
  

www.wiltchers.com 
  

Reservering Sterren Galadiner - La Canne en Ville, sterrenchef Kevin Lejeune: 

www.lacanneenville.be 
  

Reservering voor feestelijke diners op 24 en 31 december, kerstbrunch op 25 

december 2022 – www.loui.brussels 
  

Reservering van privé salons voor bedrijfsfeesten van 28 november tot 6 januari 

meetings.brussels@steigenberger.com | +32 2 542 48 94 
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