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VOORWOORD

In Deerlijk valt er van alles te beleven, het is
er dan ook aangenaam vertoeven. Van jong
tot oud, iedereen vindt er zijn gading. De
mensen achter de lokale horecazaken doen
grote inspanningen om hun gasten in de meest
optimale omstandigheden te ontvangen. Toch
vergeten we soms hoe aangenaam het is in
Deerlijk. We zoeken ons heil in de omliggende
steden terwijl we het in onze thuisplaats net
zo goed kunnen vinden. Het aanbod van deze
gezellige gemeente is dan ook te weinig gekend
buiten de dorpsgrenzen. Dat is jammer. Zowel
voor de horecamensen die zich keihard inzetten,
als voor de mensen die door hun onwetendheid
verstoken blijven van deze aangename locaties.
Vandaar het opzet van Angelique Lefebvre & Bert Schelfhout om met dit horecaplan
het aanbod van Deerlijk extra in de verf te zetten. Of je nu van Deerlijk bent of niet,
met deze gids vindt u de ideale bestemming voor een dagje of een avondje uit.
Deel deze gids met vrienden en familie om samen Deerlijk te (her)ontdekken. We
beloven u onvergetelijke momenten in een familiale, verwelkomende omgeving.
Geen uitstap is geslaagd zonder een bezoek aan Deerlijk.
We wensen u alvast veel plezier.
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By Logino

In café De Leeuw kom je voor een gezellige babbel, een
partijtje biljart of een spelletje darts. Iedere zondagavond kan
je genieten van een pils aan 1 euro tijdens de uitzending van
de Jupiler pro league. Voor de jongeren onder ons richten
wij ons iedere maand op thema-avonden zoals carnavalbal,
karaokenight, beachparty, ... met dj en sfeerverlichting. Het
bingotoestel zorgt voor de nodige spanning bij een avondje
plezier. Hopelijk tot gauw!
MAANDAG TOT ZONDAG

10u00 - ...

DONDERDAG

16u30 - ...

DINSDAG

GESLOTEN

Stationsstraat 49
8540 Deerlijk

✆ 0474 074 969

EVENEMENTEN & PARTYS
THEMA-AVONDEN
SPORTUITZENDINGEN
DIVERSE SPELEN
(TAFELVOETBAL, BILJART, DARTS,...)
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CAFE

't

rouwershof

HOOGSTRAAT DEERLIJK

Het lokaal van de gilde der brouwers kan niet anders dan het
ideale café zijn om van een perfect getapte pint te genieten.
Het Brouwershof te Deerlijk biedt echter zoveel meer. Aan
ieder drankje wordt evenveel zorg besteed. De bediening gaat
steevast gepaard met een stralende glimlach en op het terras
komen daar de zonnestralen nog bovenop. In de bijhorende
vergaderzaal zouden zelfs de meest onverzoenbare individuen
tot een akkoord komen.

✆ 0475 390 926
katrien.deleersnyder@hotmail.com

Hoogstraat 100
8540 Deerlijk
MA

16u00 - ...

DI

10u00 - ...

WO

GESLOTEN

DO

10u00 - ...

VR

10u00 - ...

ZA

10u00 - ...

Z0

10u00 - 14u00
17u00 - ...

CAFÉ
VERGADERZAAL
TERRAS

7

Benedictus

Was St. Benedictus nog degene die als regel invoerde dat
monniken 8 uur moeten bidden, 8 uur werken en 8 uur
rusten dan is de Deerlijkse St. Benedictus het café om 8 uur
te genieten van een verfrissing, 8 uur te feesten en je 8 uur
onder te dompelen in een warme ambiance. En als er toch
al eens moet gewerkt worden kan je terecht in de gezellige
vergaderzaal. St. Benedictus ware heel wat minder streng
geweest mocht hij een Deerlijknaar zijn.

Kerkstraat 1
8540 Deerlijk

✆ 0475 433 489

MA

10u00 - 14u00

16u00 - ...

DI

10u00 - 14u00

16u00 - ...

WO

10u00 - 14u00

16u00 - ...

DO

16u00 - ...

FEESTJES

VR

16u00 - ...

AMBIANCE

ZA

10u00 - 14u00

17u00 - ...

Z0

10u00 - 14u00

17u00 - ...
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VERGADERZAAL

‘t Gaverkasteel

Gelegen nabij de tennispleinen en het speelplein is dit gezellige
bistro-café de ideale bestemming voor het hele gezin. Bij mooi
weer kan je er vertoeven op één van de mooiste terrassen
(voorzien van kindertuin) waar iedereen zich een kasteelheer of
-vrouw waant.
’t Gaverkasteel is tevens de ideale plaats om met vrienden af
te spreken. Je kan er uren samen keuvelen in een uitermate
gezellig lounge interieur. Een goed glas in de hand, een
meeslepend deuntje op de achtergrond en de avond is perfect.

Vercruysse de Solarstraat 24
8540 Deerlijk
MA

GESLOTEN

DI

GESLOTEN

WO

11u30 - 14u00

16u30 - ...

DO

11u30 - 14u00

16u30 - ...

VR

11u30 - 14u00

16u30 - ...

ZA

16u30 - ...

Z0

11u30 - ...

✆ 0475 441 462
ann.noppe1@telenet.be

TENNIS & SPEELPLEIN
GEZELLIG & WARM
BISTRO & CAFÉ
TERRAS

9

Laat je niet misleiden door de naam. Als er iets is wat nooit
klein is bij P’tie Folie dan is het wel de ambiance. Hier kan je
terecht om de innerlijke mens te verfrissen, te genieten van de
cool’ste tunes en je benen los te gooien in een wervelwind van
feestsfeer. Dit danscafé met een gezellig, aangenaam interieur
bekoort zelfs de grootste houten hark tot een danspasje. Geen
leuke avond uit is compleet zonder een bezoek aan P’tie Folie.

Harelbekestraat 136
8540 Deerlijk
MA & DI

GESLOTEN

WO/DO/VR/ZA/ZO

17u00 - ...u...

✆ 0477 456 277
ptiefolie@telenet.be

TERRAS
DANSCAFÉ
THEMA-AVONDEN
LOUNGE-CONCEPT
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Een heus openlucht restaurant
BIG GREEN EGG

Wat staat er zoal op het menu: vlees,
vis, kip,... of pizza?
Gekookt, gebakken, gegrild of gerookt?
Met de BIG GREEN EGG krijgt u het
allemaal gaar en voor elkaar. Zelfs
groenten, taarten en desserten. Hij is
van onverwoestbaar keramisch
materiaal, zuinig en betrouwbaar. Hij
staat stevig op zijn pootjes en wordt
nooit echt gloedheet.
U kunt een BIG GREEN EGG barbecue
kiezen uit 5 formaten, al naargelang u
hem wilt gebruiken: in de tuin, op de
camping of voor een heus tuinfeest.
En aan accessoires ontbreekt het niet:
van een speciale steen om pizza’s te
bakken tot een aangepaste tuintafel
met opklapbare plateaus.

De Big Green Egg is de favoriete barbecue van Peter De
Clercq, wereldkampioen BBQ. Volgens Peter, meesterkok van het toprestaurant Elckerlijc, is het grote voordeel
van het groene ei dat je vlees en vis met zeer weinig
handelingen op korte tijd heel veel smaak kunt geven.

Jagershoek 10, 8570 VICHTE Tel. 056.77.60.90 • Fax 056.77.42.94
info@dutry.com • www.dutry.com

In het hart van meubelparadijs Gaverzicht situeert zich
Gaverpatio. U kan er terecht voor een ontbijt, een snack,
een ijsje, een pannenkoek of een wafel.
Dagelijks wordt er ook een verzorgde Express lunch en
een heerlijk dagmenu geserveerd in dit unieke, prachtige kader.
Gaverpatio verwelkomt ook iedereen die graag tot rust komt in
het gezelschap van een drankje. Voor een waar zintuiglijk festijn
moet u bij Gaverpatio zijn.

Stationsstraat 233
8540 Deerlijk

✆ 056 783 221
www.gaverzicht.be

MA

10u00 - 19u00

DI

GESLOTEN

WO

10u00 - 19u00

GEZELLIG EN RUSTGEVEND

DO

10u00 - 19u00

LOUNGE-CONCEPT

VR

10u00 - 19u00

LUNCH & DAGSCHOTELS

ZA

10u00 - 19u00

Z0

14u00 - 19u00
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entj
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Het café dat verbonden is aan het voormalig zwembad van
Deerlijk mag terecht legendarisch genoemd worden. Vele
jeugd- en sportbewegingen vinden hun weg hier terug om hun
dorst te lessen en gezellig bij te praten. Met een zonovergoten
terras en een groot speelplein is dit de ideale plaats om rustig
te vertoeven met familie en vrienden terwijl de kinderen zich
vermaken.
Beschikbaar voor allerlei feestjes: verjaardagen,
communiefeesten, familiefeesten, fuifjes.
Alle formules zijn te bespreken.
Vercruysse de Solartstraat 30
8540 Deerlijk
jayne.warnez@telenet.be

✆ 056 778 225
✆ 0494 590 702
info@dwmoulds.be

IEDERE DAG VANAF 16u00

WOENSDAG VANAF 15u00

ZATERDAG & ZONDAG VAN
9u30 - 13u30 & 15u30 - ...

GEZELLIG EN RUSTGEVEND
VERJAARDAGEN EN
EVENEMENTEN
GEZELLIG TERRAS

TIJDENS SCHOOLVAKANTIES
VANAF 15u00 - ...
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SPORT EN SPEL

CAFÉ
ÉS
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Snooker Pocket

Deze snookerzaal is alles behalve in pocketformaat. Met zijn
vele tafels kan je er altijd wel terecht voor een leuk spelletje
snooker onder vrienden. Ook de kleinsten vinden er hun gading
en kunnen naar hartenlust spelen terwijl jij de 21 ballen in de
pockets laat verdwijnen. Tevens kan je er ook genieten van een
spelletje darts, carambole of golfbiljart. Je kan ook gezellig
genieten aan de bar van een ruim assortiment aan dranken.
Een avondje Snookerpocket is altijd een schot in de roos.
Of laten we zeggen, ‘in the pocket’.
WEEK

14u00 - ...

WEEKEND EN FEESTDAGEN 10u00 - ...

Hoogstraat 78
8540 Deerlijk

DINSDAG GESLOTEN
PROFESSIONELE
SNOOKERTAFELS
CARAMBOLE
DARTS
GOLFBILJART
HUISELIJKE SFEER
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✆ 056 328 307
snookerpocket@skynet.be

Toverﬂuit

De Toverﬂuit is een binnenspeelplein waar gedacht is aan klein en
groot. Voor de allerkleinsten is er de kinderhoek met een ballenbad,
loopﬁetsjes en veel andere speeltjes. Voor de iets oudere kinderen
is er een groot play-house voorzien waar de kinderen zich urenlang
amuseren. De Toverﬂuit is helemaal ingericht in het kader van Alladin.
De ouders kunnen hun kinderen vanuit alle hoeken van de zaal zien.
Terwijl hun kinderen spelen kunnen ze in een gezellige sfeer genieten
van een drankje of een hapje.
WO

13u30 - 20u00

Naast de leuke verjaardagsfeestjes en kofﬁetafels zijn er nog andere
formules mogelijk.

WEEKEND 11u00 - 20u00
TIJDENS DE VAKANTIE ELKE
WEEKDAG VANAF 13u30 - 20u00
TIJDENS DE MAANDEN JULI EN
AUGUSTUS GESLOTEN OM 19u00

Otegemsesteenweg 17
✆ 0496 540 786
8540 Deerlijk (St. Lodewijk)
emas@telenet.be
www.binnenspeelpleindetoverﬂuit.be

KINDVRIENDELIJK
VOLLEDIG INDOOR
SPEELVOORZIENINGEN VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
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Sportcentrum Deerlijk is ongetwijfeld het meest veelzijdige
sportcentrum in de streek van Kortrijk en Waregem.
Het sportcentrum heeft u heel wat te bieden zoals squash,
bowling, biljart, ﬁtness, vergaderzalen, feestzalen,...
Het sporten is slechts een optie uit hun waaier aan
mogelijkheden binnenin het complex. Je kan er ook terecht
voor een gezellig babbel, lekker uit eten, vergaderen of
een privéfeest,...

TIJDENS DE WEEK

11u00 - ...

TIJDENS HET WEEKEND

10u00 - ...

Hoogstraat 136
8540 Deerlijk

✆ 056 727 711
info@sportcentrumdeerlijk.be
www.sportcentrumdeerlijk.be

SNOOKER & BILJART
SQUASH & FITNESS
BOWLING & SPRINGKASTEEL
RESTAURANT & SNACKS
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Aan de autokeuring - Afrit 4 E17 ring 1e lichten rechts
Pontstraat 130, 8540 DEERLIJK, TEL: 056 78 24 78
www.guidodujardin.be - info@guidodujardin.be

‘t Gavergoed

Het is goed in Deerlijk. Deze gemeente in het wilde westen
nabij de Gavers beschikt dan ook over zijn eigen Ranch. ‘t
Gavergoed is het paradijs voor de edele viervoeter, het paard.
De liefde voor de mens is daar echter niet aan ondergeschikt.
Ruiter en bezoeker worden meer dan verwend aan de bar van
‘t Gavergoed. Geen stugge bolsters die om de haverklap hun
revolver trekken, maar een aangename sfeer waar iedereen
welkom is. Al is een onvervalst cowboy feestje nooit ver uit de
buurt.
✆ 056 778 946
gavergoed@telenet.be

Gaverstraat 50
8540 Deerlijk

www.gavergoed.be

MA/DI/DO/VR 16u00 - .........
PAARDRIJLESSEN
WOENDAG

13u30 - .........
PROFESSIONELE
WEDSTRIJDEN

ZATERDAG

9u00 - 19u00
RODEO FEESTEN

ZONDAG
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9u00 - 16u00

Kris & Sandra De Leeuw
ALLE VERZEKERINGEN
Hoogstraat 162
8540 Deerlijk

Tel: 056/72.34.03
Fax: 056/70.32.81

RESTAURANT & FOODBAR
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Lunchbar noon staat garant voor een lekkere, dagverse en
gezonde lunch in een trendy en gezellig kader.
Lunchbar noon is meer dan een traditionele broodjeszaak.
Naast overheerlijke, doch niet zo traditionele broodjes kan u
er genieten van verse soep, pasta’s en salades,
gezonde sapjes en smoothies.
Ook voor kofﬁe en thee met versnaperingen kan u bij
lunchbar noon terecht. Met een dagelijkse lunchdeal en
regelmatig nieuwe gerechten op het suggestiebord,
probeert het team van lunchbar noon iedereen te bekoren.
Kerkplein 26
8540 Deerlijk
MAANDAG TOT VRIJDAG 10u00 - 16u00
ZATERDAG & ZONDAG

GESLOTEN

TERRAS
LUNCHBAR
LOUNGE-CONCEPT
GEZOND EN VITAAL
BROODJES EN SNACKS
BRUNCH@NOON
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✆ 056 716 169
lunch@noon-deerlijk.be

a’petit

a’petit is een handelspand dat in 2006 werd omgebouwd tot
een gezellig eethuis waar plaats is voor 45 personen. De keuken
biedt tapas, salades, snacks met brood of frietjes en heerlijke
wijnen. Vooral de tapas kenmerken het ontstaan van a’petit.
Ze zijn smakelijke op zichzelf staande gerechten en worden
- volgens de Spaanse culinaire traditie - geserveerd in kleine
porties. Hoe eenvoudig deze tapas ook mogen zijn, ze staan
voor een bijzondere houding, een relaxte levensstijl waarin
tijd wordt genomen voor smakelijk genieten en ontspannen
samenzijn. a’petit is met andere woorden het perfecte excuus
voor een gezellig avondje uit.
✆ 056 702 004
info@apetit.be

Kerkplein 12
8540 Deerlijk
www.apetit.be
VR

18u30 - 23u00

ZA

11u00 - 14u00 & 18u00 - 23u00

ZO

11u30 - 14u00 & 18u00 - 23u00

LUNCH- & DINER
TAPAS & SALADES
PASSIONEEL INTERIEUR
TERRAS
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Severinus staat voor de patroonheilige van de textiel en waakt
al bijna 25 jaar over het gelijknamige gastronomisch restaurant.
Het prachtige herenhuis, de knusse stadstuin, culinaire perfectie
met respect voor de ‘roots’ van de basisproducten en
de intieme ‘ambiente’ die hier heerst, bezorgen ieder
gezelschap een onvergetelijk moment.
”In een tijd van onthaasting zoeken we naar
rust, sfeer, kaarslicht en...elkaar!”
Van zakelijke meeting tot familiefeest:
gezellig tafelen met een wijs budget!
Hoogstraat 137
8540 Deerlijk
MA

✆ 056 704 110
severinus@resto.be
www.resto.be/severinus

GESLOTEN

DI

12u00 - 14u00

WO

12u00 - 14u00

DO

12u00 - 14u00

VR

12u00 - 14u00

ZA

19u30 - 21u00

Z0

12u00 - 14u00

CREATIEVE FRANSE KEUKEN

GEZELLIGE STADSTUIN
19u30 - 21u00

WEEKDAGEN ‘S AVONDS VANAF 10 PERSONEN
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UW FAMILIEFEEST
=
ONZE SPECIALITEIT

MARCUS
Marcus: Smaak in zijn meest pure vorm
In een gastvrije sfeer stijlvol en gastronomisch genieten van
verﬁjnde innoverende smaken en texturen. Marcus koppelt
puur zintuiglijke emotie aan een lichte, doordachte en subtiele
terroirkeuken. Elk bord weerspiegelt creativiteit en laat u op
een stijlvolle manier kennismaken met de pure smaken van
uitsluitend dagverse seizoensgebonden gerechten. Het zonnige
terras zorgt voor een onweerstaanbare zomerse charme.
Topgastronomie hoeft niet duur te zijn. Marcus biedt u reeds
een all-in zakenlunch à 59€.
Kleine Klijtstraat 30
✆ 056 773 737
8540 Deerlijk
info@restaurantmarcus.be
www.restaurantmarcus.be
MA

GESLOTEN

DI/WO/DO/VR

OPEN

KEUKEN IS TELKENS OPEN VAN
12u00 - 15u00
19u00-21u00
ZATERDAG
‘S MIDDAGS ENKEL OPEN OP RESERVATIE
VANAF 10 PERSONEN,
‘S AVONDS ALTIJD OPEN

ZUIDERS TERRAS
VERFIJNDE &
INNOVERENDE KEUKEN
TRAITEURDIENST

OPEN ELKE 2DE ZONDAGMIDDAG
VAN DE MAAND
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‘t Schipke

Recentelijk spoelde te Deerlijk een scheepslading overheerlijke
maaltijden aan. De gerechten vonden hun thuishaven in eethuis
’t Schipke. Zowel ’s middags als ’s avonds kan je er terecht voor
een hartige hap. Het unieke decor van dit pand in het hartje van
Deerlijk biedt je bovendien een steeds wisselende blik op het
leven in de straten. Bij ’t Schipke varen mond en ogen wel.

Hoogstraat 95
8540 Deerlijk
MA

✆ 056 707 047

10u30 - 17u00

DI

GESLOTEN

WO

GESLOTEN

SNACKS EN SALADES

DO

10u30 - 17u00

MODERNE HUISSTIJL

VR

10u30 - 22u00

TEAROOM

ZA

10u30 - 22u00

Z0

10u30 - 20u00
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Wie zijn dag helemaal perfect wil inzetten kan terecht bij
bakkerij Hanssens. Een uitgebreid, verzorgd ontbijt tovert
meteen een glimlach op je gezicht. Die glimlach vergezelt je
voor de rest van de dag want ’s middags kan u er genieten van
heerlijke belegde broodjes of een verkwikkende zelfgemaakte
snack. Afsluiten doet u ’s namiddags in de tearoom waar de
lekkerste zoetigheden u toelachen.

Kerkplein 8
8540 Deerlijk

✆ 056 714 057

MA

6u30 - 19u00

DI

GESLOTEN

WO

6u30 - 19u00

UITGEBREIDE KOFFIETAFEL

DO

6u30 - 19u00

OVENVERS ONTBIJT

VR

6u30 - 19u00

VERFIJNDE PATISSERIE

ZA

6u30 - 19u00

Z0

6u30 - 19u00

29

Lindenhof - Lindenburcht - De Linde

Sinds enkele jaren kunt u voor een hapje of een drankje
eveneens in Eetkaffee De Linde terecht. Er kan gekozen
worden uit een rijkgevulde kaart van snacks alsook verschillende
vis- en vleesgerechten. Tijdens de week wordt er iedere
middag een dagschotel aangeboden. Ook grote groepen
die in onze streek rondtoeren komen er terecht voor een
vlotte en verzorgde maaltijd. In het Lindenhof kan je terecht
voor tot in de puntjes uitgewerkte feesten zoals communie,
trouwgelegenheden, jubileums, bedrijfsfeesten,...

Vichtesteenweg 280
✆ 056 779 970
8540 Deerlijk
lindenhofdeerlijk@skynet.be
www.lindenhofdeerlijk.be
MA

10u30 - 14u30

DI

10u30 - 14u30

WO

10u30 - 20u00

DO

10u30 - 20u00

VR

10u30 - 21u00

ZA

10u30 - 21u00

Z0

10u30 - 20u00

VERGADERZAAL
TROUWGELEGENHEDEN,
GEBOORTES
GROTE FEESTEN TOT 200 MAN
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‘t Klein Kasteelken

In restaurant ’t Klein Kasteelken in de Hoogstraat kan je terecht
voor een heerlijke Franse Keuken in een klassiek-moderne stijl.
Als je echt wil genieten van een intieme sfeer waar de smaak
centraal staat moet je hier zeker een tafel boeken. Je geniet er
van de heerlijkste gerechten tegen een faire prijs. In de zomer
biedt het terras de uitvalsbasis voor culinaire voltreffers.

MA/DI/WO/DO

GESLOTEN

VR/ZA/ZO
12u00 - 15u00

Hoogstraat 153
8540 Deerlijk

✆ 056 777 918

19u00 - 22u00

FRANSE KEUKEN
MODERNE HUISSTIJL
ZOMERS TERRAS
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NIEUWSBRIEF

SURF & WIN
Ga naar www.horecadeerlijk.be en registreer je online.
Maak kans op schitterende prijzen en blijf op de hoogte van
het wel en wee binnen Deerlijk. Maandelijks ontvang je een
nieuwsbrief met talrijke promoties, nieuwigheden, events,...
Win unieke prijzen zoals sportsessies, aperitieven, ontbijten,
een gastronomische avond, waardebonnen,...

F47/315

Particulieren - ﬁrma’s - leasing

Zulte tel.: 09/222 12 10
Avelgem tel.: 056/64 52 03

Wij ve r d e l e n a l l e m e r k e n

‘DERLIKE’
‘De mooiste tijd van het jaar.’
Tulpenlaan 25
✆ 00 32 56 71 97 11

B-8540 DEERLIJK

 deerlijk@jetaircenter.be

Bo t t en h o ek 10 - De e rlijk
0 4 7 2 40 85 73
FACEBO O K : F o t o gra f ie Ine Va nde ma e le

designed by

ontwerpen of updaten van
logos of volledige huisstijl
naamkaartjes
flyers & folders
magazines & boeken
affiches & grootformaatprint
belettering van voertuigen
cadeaubons & fotobewerking
geboorte- & rauwkaartjes

Wij verzorgen/ontwerpen uw volledige huisstijl van A tot Z.
Ook variabel ontwerp zal met liefde voor het vak uw richting uit komen.
-Louis Adens & Co-

Het Wafeleterke
Heel alleen aan ‘t tafelke,
eet ons kindje een wafelke.
Hapt alhier een hoekske,
boter vlekt zijn doekske.
Gaapt en bijt alginder,
weer een putteke minder.
Dan in ‘t wilde, zeere, zeer,
altijd voort en altijd meer:
Wafel in zijn handekes,
wafel in zijn tandekes,
en zijn gretige oogskens gaan
naar het bord waar de ander staan.
René De Clercq, 1907

Geniet van Deerlijk !
Angelique & Bert
i.s.m. OPEN VLD Deerlijk

