
Cafés en Tavernes voor groepen 

 

In Ronse kies je en reserveer je jouw café/tea-room bij voorkeur zelf. 

Vermeld steeds bij je reservatie dat je een bezoek aan Ronse via de 

dienst Toerisme boekt en je een degustatie wenst te reserveren  

die je op de toeristische site hebt gevonden,  

dit garandeert een vlotte bediening en correcte prijs. 

 

Vind je je keuze niet? 

Aarzel niet om te vragen aan het café  

of ze nog andere mogelijkheden aanbieden! 

Zij bekijken graag samen met jou de mogelijkheden. 

Vergeet niet om steeds Toerisme Ronse te verwittigen   

waar je de koffiestop neemt. 



BarBois 
Grietje Buyst en Jonathan Wandels 

Lorettestraat 153 
9600 Ronse 

T +32 (0)497 25 91 54 
barbois@outlook.be  

Facebook:  Barbois Ronse 

Capaciteit: 75 personen zittend, toog: 15 personen, terras: 30 personen 
 
Gesloten: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ( 
ook open op deze dagen op afspraak) 
 
Openingsuren: vrijdag en zaterdag: 14.00-01.00 - zondag: 14.00-22.00 

Gezellige bar in een oude schuurkerk , voor een leuke babbel , een avondje fees-
ten en regelmatig live optredens . Privé feesten , koffietafels , recepties en verga-
deringen kunnen ook. Alles is aanwezig In onze sfeervolle zaal voor de meest di-
verse feestelijkheden en zakelijke bijeenkomsten. 

U kan genieten van verschillende tapas en fingerfood . Groot assortiment bieren 
en biologische thee , koffie St.-Hermes. 

 koffie: € 2 
 koffie met gebak € 5 (op zondag of na afspraak) 
 Koffie met pannenkoek : € 6 
 Ronses bier Keun:  € 4 
 Verschillende soorten smoothies vanaf  € 4 
 Bourgondische plank (3-4 personen , kaas en vleesplank) €15 
 Italian plank (assortiment olijfjes, tapenade, geroosterd brood, ham, tomaatjes, 

parmezaan,..) €12 (2-3 personen ) 
 Veggie plank : €10 
 Noordzee plank 18 euro (2-3 personen) 
 Camembert fondue met brood : €10 
 Croque uit het vuistje of met groentjes : €4/6 

https://www.facebook.com/BarBois-1962044290772647/
mailto:barbois@outlook.be


BonHeur by Bistro De Passage 

Sint-Martensplein, 9/001 

9600 Ronse 

T +32(0)496 40 39 24 

bonheur.bybistrodepassage@gmail.com 

Open: van woensdag t.e.m.zondag: 10-18 u. 

 

 Koffie met taart:  7 € 

 Stuk quiche met slaatje:  12 € 

 Formule lunch:  16 € 

 Grote keuze van drankjes o.a. streekbieren 

 

Capaciteit:  40 personen 

Enkel mogelijk op reservatie 

Terras beschikbaar in zomer (24 personen) 

 

https://bonheur-by-bistro-de-passage.business.site/


Brasserie Lagaar 
Winston Churchillplein 4 

9600 Ronse 
T +32(0)55 45 75 48 

GSM +32(0)476 22 96 82 
info@brasserie-lagaar.be   

Facebook:  Brasserie Lagaar 

geen sluitingsdag 
 
Capaciteit: 50 personen 

 koffie (100% Arabica): € 2,20 
 koffie met bijschenk: € 3,20 
 koffie met Bommelkie: € 4,20 
 koffie met mattentaart: € 4,50 
 Keun (streekbier): € 4,00 
 Grote keuze aan hapjes op aanvraag 

http://www.facebook.com/brasserie.lagaar/?fref=ts
mailto:info@brasserie-lagaar.be


 

Café Sint-Hermes 
Kleine Markt 10 

gsm: +32 (0)489 18 17 51 
guyroelandt@hotmail.com    

capaciteit: 30 personen 

  

 koffie: € 2 
 koffie met bijschenk: € 2,50 
 koffie met bommelkie: € 4 
 koffie met mattentaart: € 5 
 Ronsese bieren: € 3,60 
 1 Ronses bier + Hoge Motekaas: € 6 

mailto:guyroelandt@hotmail.com


De IJsmolenhoeve 

Kanarieberg 1, 9600 Ronse 

T +32(0)55 60 96 07  

info@ijsmolenhoeve.be  

Openingsuren: steeds open na reservatie 

 

 koffie: € 2 
 Ronses bier Keun:  € 4,00 
 

Alles kan op aanvraag 

http://www.ijsmolenhoeve.be/
mailto:info@ijsmolenhoeve.be
mailto:info@ijsmolenhoeve.be


EnVie 

Sint-Martensplein 9 - 009 

9600 Ronse 

arne@envieronse.be  

T +32 (0)488 728 798 

www.envieronse.be 

capaciteit: groepen tot max. 20 personen 
Open: wo & do 11-18 u. - vrij: 11 - 21 u., za: 10 - 17 u. 

EnVie staat voor biologische verwennerij in het unieke kader van de Passage. 
Alles is huisgemaakt met voorkeur voor lokale en seizoensgebonden  
ingrediënten. 
 

Wij werken hoofdzakelijk, maar niet enkel, vegetarisch en bieden glutenvrije, 
lactosevrije en veganistische opties zonder aan smaak en plezier in te boeten. 

 Maaltijd ter plaatste tussen 17 en 22€, ook afhalen is mogelijk (13 tot 16€). 
 Namiddagkaart met home-made gebak/dessert en koffie/thee/tisane. 

http://www.envieronse.be/


Harmonie 
Grote Markt 10 

T +32 (0)55 21 11 74 
info@brasserie-harmonie.be   
www.brasserie-harmonie.be 

geen sluitingsdag 
 
capaciteit: 80 personen (café), zonder toog en terras bij te tellen 
 
+ 70 personen (zaal boven) 
 

betaling via bancontact mogelijk 

 koffie: € 2 
 koffie met bijschenk (uit koffiedouche)= 2 koffie € 3,20 
 koffie met bommelkie: € 4 
 koffie met mattentaart: € 4,5 
 Ronses bier: € 3,80 
 Ronses bier Keun:  € 4,20 
 Alles kan op aanvraag 

http://brasserie-harmonie.be/
mailto:info@brasserie-harmonie.be


 

l’ Escaut 

Viermaartlaan 7  

9600 Ronse 

T +32(0)478 58 88 98  

michele@lescaut.be   

Capaciteit: 60 personen 
 

Parking voor bus op 50 m. 
 

Art deco wandeling op 50 m. 

 koffie: € 2 
 koffie met bijschenk: € 3 
 koffie met bommelkie: € 4 
 koffie met mattentaart:€ 4,50 
 Ronses bier: € 3,50 
 andere naar wens samen te stellen formules mogelijk 

http://www.lescaut.be/index.php/nl-nl/
mailto:michele@lescaut.be


Local Unique 
Grote Markt 25 

T +32 (0)55 21 38 00 
gsm +32 (0)476/52 78 86 (Ives) 
ives.wieleman@hotmail.com  

geen sluitingsdag 
 

Capaciteit café: 70 personen 
 

Capaciteit zaal boven: 150 personen 

 

 koffie: € 2 
 koffie met bijschenk (uit koffiedouche) = 2 koffies € 3,20 
 2 koffie's met bommelkie: € 5 
 2 koffie's met mattentaart: € 6,50 
 Ronses bier: € 4 
 Ronses bier Keun: € 4,50 
 Alles kan op aanvraag 

mailto:ives.wieleman@hotmail.com


't Kaaspalet 

Fostierlaan 13 

9600 Ronse 

T +32(0)55 21 75 46 gsm 

+32 (0)499 17 61 49 (Luc Bellinck) 

gesloten: zondag 

 
Capaciteit: 26 personen 

 koffie: € 2,20 
 koffie met mattentaart:€ 3,80 

https://www.facebook.com/pages/category/Cheese-Shop/T-Kaaspalet-1012386775571765/


The Loft 
Mevr. Sylvie Vandeputte 
Gefusilleerdenlaan 14 

9600 Ronse 
T +32 (0)55 20 77 13 - 
T +32(0)495 27 20 14 

info@the-loft.be  

Openingsuren: 
maandag: 16.00 u. tot 24.00 u. 
dinsdag- donderdag 10.30 u. tot 24.00 u. 
woe en vrij: 12.00 u. tot 24.00 u. 
zaterdag: 10.00 u. tot 18.00 u. 
zondag 10.00 tot 13.00 u. 
 

capaciteit: +/-60 personen 
  

 koffie: € 2 
 Alles kan op aanvraag 

http://www.the-loft.be/nl/theloft.asp
mailto:info@the-loft.be

