
LATINO NIGHT IN STIJL 
 

 

LOCATIE :  

Concert Noble, Aarlenstraat 82, 1040 Brussel. 

Voor deze gelegenheid huren wij de totaliteit van de zalen (balzaal, feestzaal, speelzaal, salon, 

voorkamer en buffet). Zie www.concertnoble.be. 

 

In 1873 bouwde de Société du Concert Noble een crescendo 

van steeds ruimer wordende zalen, vertrekkende vanuit de 

galerij en trapsgewijze opstijgend langs de voorkamer, het 

salon, de speelzaal, het buffet en de feestzaal om te 

culmineren in de indrukwekkende balzaal. Met zijn Lodewijk 

XVI-decoratie, weerspiegeling van de voorname gasten van 

toen, staat de Concert Noble garant voor klasse en stijl en 

creëert het met zijn een feëerieke sfeer het juiste kader voor 

een stijlvol en geslaagd evenement. 

 

 

PROGRAMMA :  

 
1. CULINAIR :  

 

Het culinair gedeelte van de avond wordt verzorgd door topchef Felix Alen (Hof Ter Rhode). 

 

Felix Alen is een feestkok, gerenommeerde tv- en radio- kok en culinair 

auteur. Felix verdiende zijn sporen ondermeer in talrijke restaurants, op 

het koninklijk kasteel in Laken en in zijn feest- en banketsalons Hof te 

Rhode in Diest.  

Hij was  laureaat van verschillende culinaire wedstrijden (bijv. Beste 

Junior kok van België), treedt regelmatig op als jurylid, geeft les aan 

diverse instellingen en organiseert kookhappenings en demonstraties voor 

bedrijven.  In bijlage vindt u het CV van de heer Alen. 

 

Wij stellen een uitgebreidde receptie met warme en koude hapjes en een heerlijke 

fijnproeverswandeling voor. 

 

1.1. : Uitgebreidde receptie (19.00 u. – 20.30 u. ) :  

De receptie zal doorgaan in de galerij, de voorkamer, het salon, het buffet, de speelzaal en de 

feestzaal.  De balzaal zal gedurende de receptie gesloten blijven.   

 

Hierbij vindt u een voorbeeld van een receptie.   

Uiteraard zijn er aanpassingen mogelijk naargelang uw budget en wensen.  

 

Borrelgarnituren op de leuntafels 

Dipjes met pesto en korstjes met tapenade 

Pronkstuk van primeurgroenten en aioli 

Rauwkost en zoutjes 

Oesters 



Zakouski’s met gerookte zalm, mousse van ganzenlever en pruimenchutney, king crab, 

mozarella en gedroogde tomaat, enz. 

Warme bladerdeeggebakjes met handgepelde garnalen 

Rolletjes melkbrood met gerookte zalm 

Lepelgerechtje met griet en groene asperges 

Briochebroodje met Naamse slakjes en peterseliesaus 

Brochettes van scampi met Grybische saus 

 

Crémant de Bourgogne - Coupe Framboise - Paradiso - Fruitsappen -  Buffet met 

aperitiefkeuze 

 

 

1.2. : Fijnproeverswandeling (vanaf 22.15 u. )  :  

De fijnproeverswandeling zal doorgaan in de voorkamer, het buffet, het salon, de feestzaal en 

de balzaal. 

 

Hieronder vindt u 2 voorbeelden van een fijnproeverswandeling.  Uiteraard zijn er 

aanpassingen mogelijk naar uw budget en wensen.  

 

VOORSTEL 1 :  

Prestigieus koud visbuffet 
Duet van groene asperges en zalm met kruidensaus 

Carpaccio van tonijn met schaaldieren en een vinaigrette van zuiderse groenten 

Terrine van zeetong en mini witloof met dillesaus 

Oesters 

Mozaïek van gerookte vis met kaviaarsaus 

Ten huize gerookte zalm met zijn garnituur 

Ceviché van baars met een pikant sausje 

Gemarineerde St. Jacobs vruchten met hartige kruidensaus 

Kreeftjes en garnalen met kiwi en een whisky sausje 

Gemarineerde zeevruchten met Granaye aardappelen 

Fantasie van slaatjes 

Sausjes en brood 

 

Buffet met soepjes 
Thai’s kippensoepje met scheutjes en paddestoelen 

Bretoense vissoep met mosselen en schaaldieren 

 

Oosters buffet  
Gewokte scampi’s met groenten met kreeftsaus 

Gewokte gemarineerde kipreepjes met oosterse groenten 

Kroepoek en gebakken rijst 

 

Bretoens visbuffet 
Gebakken lot op een bedje van venkelstoemp 

Kabeljauwhaasjes met mini witloof en koolstamppot met truffel 

 

Regionaal warm buffet 
Voor houtvuur gebakken Breydelham met ratatouille en rozemarijnsaus 

Filets van kwartel met Brabantse groentetaartjes en zoetzure Leffesaus 

Jong Limburgs graankalf met ‘Pas de Bleu’ saus en geroosterd fruitfantasietje 

Gratin van roomaardappelen en spekjes 



Gourmet stamppotje 

Brabantse groenten 

 

Nagerechtenbuffet 
Gelegenheidsgebak met vers fruit 

Chocolade fantasietjes met citrusfruit 

Warme krieken met munt en ijsroom 

Crème Brûllée met bessen 

Parfait van passievrucht met een sabayon van Beaumes de Venice 

Fruittarteletjes 

Bavarois van passievruchten en citrusvruchten 

Tiramisu 

Selectie van kazen 

IJsroomkarretje 

Flensjesbar 

Fruitsalades 

Buffet met mokka, thee en zoetjes 

 

 

VOORSTEL 2  : “LATINO NIGHT “  

Latino 
Buffet Latino specialiteiten  

Paella met kreeft 

Saffraansoepje met Spaanse mosselen en fijne groenten 

 

Koud buffet 
Aspergesalade met gamba’s 

Gevulde sinaasappelen met garnalen 

Filets de verdeles en vinagra (makreekfilets in sherryazijn marinade) 

Marinade van roodbaars en fijne kruiden 

Filets van sardienen met Spaanse tapenade 

Gevulde calamar met artsjokken 

Terrine van paprika en heek met gaspachosaus 

Spiesjes van vis met venkelsalade 

Ibèrico en Serranoham 

Gevulde konijnrug met rozijnen 

Huevos escalfados Raquel ( gepocheerde eieren met artisjokken en asperges) 

Tartaletas de ensaladilla hortelana guarnecidas ( tarteletjes met gemengde groentesalades) 

 

Warm buffet 
Sabalo frito a la coriana (gebakken elf ) 

Gevulde tongfilets met escargots op Madrileense wijze 

Stoofpotje van jonge geit en zomergroenten 

Jamon de Montachez Pepe-Hillo (warme gemarineerde en gebakken ham) 

Toston asado con ensalada hotelana en tartelas (geroosterd speenvarken met seizoengroenten) 

Cola de vaca a la cortijera (ossestaart à la fermière) 

Huevos Villamanrique (gratin van eieren, ham en kalfslever) 

Kwarteltjes met druiven 

 

Nagerechtenbuffet 
Uitgebreid exotisch nagerechtenbuffet met gebak, ijskar, flensjesbar, fruitfantasieën, 

 kazen, enz. 



Buffet met mokka, thee en zoetjes 

 

 

DRANKEN (bij voorstel 1 + 2) 
Tijdens het diner : 2 Witte wijnen ( Sauternes - Gewürztraminer - Sancerre - Pouilly fumée) -   

Rode wijn (Médoc – Saint-Amour - Beaune - Lalande de Pomerol) 

 

Indien gewenst worden er enkele wijnbars georganiseerd met verschillende wijnen uit 

dezelfde prijsklasse.  Zo kunnen de genodigden aan, “wijnexploratie” doen 

 

Na het diner:   Wijnen – Luxebieren - Pils - Frisdranken - Mokka en thee - Uiensoep 

 

 

2. ANIMATIE :  

 

2.1. : The Fizzy Strings (19.00 u. – 20.30 u.) :  

Tijdens de receptie voorzien wij in de feestzaal een optreden van het strijkkwartet (2 x viool, 

cello en altviool) “the Fizzy Strings”. 

 

Deze groep jonge bruisende strijkers zorgt voor een sfeervolle 

muzikale omkadering.  Ze spelen voor u licht klassieke muziek 

(Mozart, Haydn, Bach...),  filmmuziek en poppy evergreens onder 

leiding van celliste Ann Van Hecke die reeds haar sporen verdiende 

in verscheidene professionele en gerenommeerde orkesten (I 

Fiamminghi, Il Novecento, Undici Arci ...). De groep heeft reeds 

enkele prestigieuze optredens op zijn actief staan, o.a. een concert 

met Liza Minelli in de Opera Garnier te Parijs. 

 

 

2.2 : Internationale artieste : (20.45 u. – 22.15 u.) :  

Na de receptie gaan de deuren van de balzaal open en nemen uw gasten plaats in de 

medaillonstoelen voor een uniek concert.  

 

U heeft de keuze uit volgende artiesten :  

 

Jo Lemaire in concert ! : 

 
Jo Lemaire is reeds 25 jaar bekend om de klasse en kwaliteit 
van haar optredens. De laatste jaren is ze vooral bekend als 
briljant vertolkster van Edith Piaf en Jacques Brel.  
Op 23/11/06 brengt Jo Lemaire haar 11 koppige Big Band mee. 
Ze belooft ons een gepassioneerde ondekkingsreis naar 
verschillende muzikale genres. Van chanson over Jazzy tot 
Latino en zeer swingend. Het repertoire is een exotische cocktail 
van nieuwe songs, evergreens van Jo Lemaire en hits van enkele 
grote Franse chansonniers (Aznavour, Brel, Piaf, Becault, 
Montand, Adamo).  De songs hebben één ding gemeen : unieke 
arrangementen en een prachtige sound.  
Het voortdurend zoeken naar optimale klasse en kwaliteit in 
haar optredens, gecombineerd met haar uitstekende 
meertaligheid, hebben tot gevolg dat Jo veel gevraagd wordt 



binnen de bedrijvenwereld van Amsterdam tot Quebec, Paris,New-York en Hong Kong. 
Jo Lemaire is een dame met klasse die in het kader van de Concert Noble volledig tot 
haar recht zal komen. Ze heeft ongewijfeld één van Belgiës beste stemmen. 

 

Belle Perez and Band :  

 
Begeleid door haar eigen 13-koppige band brengt Belle Perez 
latino-klassiekers tot leven en tovert ze een deel van haar eigen 
repertoire om tot ware latino-songs.  
 
Sinds 2003 wint deze charmante rasartieste steeds meer aan 
populariteit. 
Getuige hiervan zijn de uitverkochte tournees door België e 
Nederland, het feit dat Belle in 2005 voor de 4de maal op rij de 
zomerhit (radio 2) in de wacht sleepte en de titels “best female 
artist” (TMF) en “beste zangeres van België” ontving. 
 
Ook in Wallonië wordt Belle Perez steeds meer populair. 
 
In 2005 slaagt Belle Perez er in om met haar Latino Show tot 2 x 
toe een uitverkocht Antwerps Sportpaleis te doen feesten. 
 
Belle zorgt voor een stomend optreden met gemakkelijk in het oor 
liggende Latino songs. 

 

 

 
Gezien de aard van de avond en het decor van de Concert Noble raden we u aan te 

opteren voor het optreden van Jo Lemaire. 

 

 

2.3 : Professionele tafelgoochelaars (22.15 u. – 00.15 u.) :  

Tijdens de fijnproeverswandeling presenteren Koen en Dirk van Imaginative Productions 

goocheltruks aan de leuntafels.  Zij doen dit op een sprankelende, boeiende en spontane 

manier. Gaandeweg slaan verrassing en verbazing op een prettige wijze toe. 

 

Koen en Dirk zijn meer dan tien jaar actief in de wondere wereld van 

het goochelen. Zij combineren goochelen met improviseren. Daardoor 

wordt elke truuk een unieke goochelervaring.  Ze staan garant voor  

magie, entertainment en verbazingwekkende behendigheid.  

 

 

 

 

2.4 : The Walking Trio : een wandelend muzikaal charme-offensief ( 22.15u. – 00.15 u.) :  

Gedurende de fijnproeverswandeling zorgt The Walking Trio voor muzikaal vermaak. 

 

Met viool, accordeon en contrabas verplaatst het “Walking Trio“  

zich van zaal naar zaal om uw gasten te trakteren op allerlei 

aanstekelijke nummers.  

Ze brengen een licht charme-repertoire (Besame mucho, Amor, 

La Paloma, Gigi, Scwarze Zigeuner...) en kunnen nummers spelen 

op aanvraag. De originele formule is een garantie voor succes. 



2.5 : Sigaren- en whiskydegustatie (22.45 u. – 00.45 u.):  

Volledig in Latinostijl verwelkomen we de liefhebbers in de statige speelzaal -die voor de 

gelegenheid wordt omgetoverd tot een authentieke havanabar- voor een sigaren- en 

rumdegustatie. 

 

 

Het genot dat een sigaar schenkt, is een persoonlijke en individuele 

ervaring.Toch kan deze ervaring met vrienden gedeeld worden. De 

nuances van sigaren zijn onbegrensd en de mogelijkheden voor nieuwe 

ervaringen oneindig. Onder begeleiding van een professionele tender  

worden uw gasten verwend met een aantal handgerolde havana-sigaren. 

 

 

 

Whisky drinken is de kunst van het genieten. Een glas Single Malt is bij 

uitstek een drank om rustig van te genieten. Zo komt het bijzondere 

karakter het best tot zijn recht 

Wij bieden uw gasten een diversiteit van single malt whisky aan 

(highland, lowland, speyside, exclusieve single grain en islay). 

 

 

Indien gewenst kan de whiskydegustatie vervangen worden door een rum- of 

cognacdegustatie. 

 

Cuba, Guadeloupe, Jamaica, La Reunion, Dominicaanse Republiek… 

 

O rhum, divin de nos îles lointaines, 

Que tu sois jeune ou blanc 

ou vieilli par le temps, 

Tu nous fais oublier 

Nos tourments et nos peines !" 

Victor Dequerney 

 

. 

2.6 : Bijkomende mogelijkheid : Argentijnse Tangoshow :  

Indien gewenst organiseren wij voor u een voorstelling stijldansen (Argentijnse Tango, 

Argentijnse Wals, hedendaagse Tango), uitgevoerd door de Belgische kampioenen Arend 

Vandevelde en Daisy Croes. 

 

Arend en Daisy waren 7 x Belgisch kampioen Argentijnse Tango 

en showdance en danste verschillende Europese finales en 

wereldkampioenschappen. 

In 2004 wonnen ze de Grand Prix “Tango Fantasia” in 

Barcelona. Zij schreven ook overwinningen in de World Cup 

“Tango Fantasia” en de “Tango de Salon” in Stuttgart op hun 

naam. Beiden zijn bekend van optredens in TV programma’s. 

 

Graag bespreken we met u de mogelijkheid om deze voorstelling in het programma in te 

lassen. 

 



PRAKTISCH : 

Budget :  

Bovenstaand programma kan aangepast worden naargelang uw wensen en overeenkomstig 

uw budget. 

 

Thema :  

Het culinaire thema kan aangepast worden naargelang uw wensen. 

Een “reis rond de wereld” is eveneens mogelijk, zowel bij de fijnproeverswandeling als bij het 

optreden van Jo Lemaire. 

 

Parking :  

Er is voldoende parkeergelegenheid in de straten gelegen rond de Concert Noble. 

Indien gewenst kunnen wij een overeenkomst sluiten met een overdekte parking die voor de 

gelegenheid langer zal open blijven.  Uw gasten ontvangen dan bij aankomst een gratis 

parkeerkaart. 

 


