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RESTAURANT  
MASCOTTE

Geniet nu ook op zondagmiddag  
van de heerlijkste visgerechten

Véronique Seels 
Directeur Grand Casino Knokke

Enkele maanden terug kreeg ik hét bevrijdende telefoontje: “Véronique, we 
mogen terug openen.” Een diepe zucht van opluchting ruimde al gauw plaats 
voor, bijna kinderlijk, enthousiasme. “We zijn er klaar voor,” antwoordde ik 
nog snel terwijl ik me naar mijn bureau repte om het heuglijke nieuws aan 
mijn medewerkers mee te delen. Al maanden stonden we stand-by om onze 
bezoekers mee te nemen in een compleet nieuw verhaal. “La chance de 
vivre” was geboren.

Intussen is het resultaat duidelijk: niet enkel wij bleken er klaar voor. Onze 
nieuwe slots draaien overuren, de LED Roulettes zitten telkens vol en de 
live-optredens van onze betoverende zangeressen en gedreven DJ’s trekken 
honderden bezoekers aan. Met o.a. de Knokke Art Fair en Ce soir, c’est en 
noir staan we opnieuw centraal in het culturele landschap van Knokke-Heist. 
En dit is nog maar het begin.

Een feestelijk najaar dringt zich op, en daar willen we ook nu weer garant 
voor staan. Christmas shopping, waanzinnige jackpots, gepersonaliseerde 
ervaringen, heerlijke visgerechten en een bruisende sfeer: je vindt het de 
komende maanden allemaal in Grand Casino Knokke. De ware apotheose 
volgt op Oudejaar met onze End of Year Dinner Party. Ik heb er alvast zin in 
om 2022 met een knal in te gaan.

Véronique

Eindejaarseditie 2021

CASINEWS
GRAND CASINO KNOKKE
Zeedijk-Albertstrand 509, 

8300 Knokke-Heist

WEBSITE
www.grandcasinoknokke.be

TELEFOON
050 630 500

E-MAIL
info@grandcasinoknokke.be

OPENINGSUREN

Het casino is iedere dag 
geopend:

zondag t.e.m. maandag
van 9u00 tot 4u00

vrijdag en zaterdag
van 9u00 tot 5u00

LIVE TABLES
zondag t.e.m. maandag

van 15u00 tot 3u00
vrijdag en zaterdag
van 15u00 tot 4u00

RESTAURANT MASCOTTE
dinsdag t.e.m. zondag
 van 18u30 tot 23u00
iedere zondag lunch 
van 12u00 tot 14u30

gesloten op maandag

INSCHRIJVEN OP EMAILS
Schrijf je via onze website in 

op onze nieuwsbrief om op de 
hoogte te blijven van alle 

laatste acties, evenementen 
en nieuwtjes.

VIND ONS LEUK OP  
FACEBOOK 

www.facebook.be/ 
grandcasinoknokke.be

VOLG ONS OP INSTAGRAM
@grand.casino.knokke
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BEWEGEN IS VOOR IEDEREEN

AFH is een project van vzw To Walk Again. De 
organisatie, opgericht door triatleet en voormalig 
Iron Man Marc Herremans, zorgt ervoor dat mensen 
met een fysieke beperking kunnen blijven sporten 
en bewegen met het oog op een minimaal gebruik 
van of het volledig vermijden van een rolstoel. 
Bovendien gaat zij voortdurend op zoek naar nieuwe 
technologische ontwikkelingen die hersenen, 
zenuwbanen en spieren kunnen stimuleren om te 
versterken en bepaalde functies terug te activeren.

Men begon de samenwerking met deze 13 atleten 
toen ze gemiddeld 15 jaar oud waren. De begelei-
ding en coaching van deze beloftevolle atleten in 
combinatie met de ondersteuning van kinderen met 
een beperking geeft dit project de juiste normen en 
waarden. 

De Athletes for Hope zijn niet aan hun proefstuk toe. 
In de lente van 2021 openden ze al een unieke en 
prachtige Rehab Weide. Deze weide staat open voor 
zowel kinderen met een verlamming als alle kinderen 
met een beperking om hetzij fysiek, hetzij mentaal 
te revalideren. De Rehab Weide vormt een oase van 

rust, waar de combinatie van natuur en de warmte 
van minipaardjestherapie helend zal werken voor 
lichaam en geest.

GROOTSE GALA-AVOND

Op zaterdag 18 december is er in Grand Casino 
Knokke de allereerste editie van het Gala voor de 
AFH Revalidatie Weide. Tijdens deze gala-avond 
verwelkomt Athletes for Hope u in de mooie kroon-
luchterhal voor de feestelijke receptie. Aansluitend 
kan u in de feestzaal gezellig tafelen tijdens een 
3-gangen diner met aangepaste wijnen. 
De Soulbrothers, sfeerband bij uitstek, maken hun 
opwachting voor de after party. De avond wordt in 
goede banen geleid door Erika van Tielen en Dirk 
Gerlo. 

INSCHRIJVEN
U kan deze unieke, warme avond in een sfeervol 
kader bijwonen door in te schrijven vóór 1 december 
2021 via www.afhrevalidatieweide.be/nl/gala.

MARC HERREMANS IS EEN VAN BELGIËS 
BEKENDSTE TRIATLETEN. HIJ NAM DEEL AAN
VERSCHILLENDE IRONMAN WEDSTRIJDEN.

MAKE YOUR WISH

Om een moeilijk 2021 af te sluiten willen we nog 
eens alles geven aan zij die onze steun echt kun-
nen gebruiken. Daarom organiseert Grand Casino 
Knokke van 15 november t.e.m. 15 december 
“Make your wish”. 

Voor iedere €1 die je schenkt aan de actie, mag 
jij 1 wens doen. Je mag zoveel meedoen als je wil, 
en ook vrije donaties zijn natuurlijk welkom. De 
volledige opbrengst schenken we integraal aan 
Athletes for Hope. Op het einde van de actie la-
ten we bovendien de wens van één gelukkige 
deelnemer in vervulling gaan!

Dertien jonge talenten uit vier verschillende sportdisciplines zullen er alles 
aan doen om mooie resultaten te behalen: onze Athletes for Hope. Dankzij 
hun sportprestaties schenken de partners van het project een speciale  
bonus. Die bonus wordt gebruikt om een staprobot voor kinderen met een 
ruggenmergletsel of spierziekte aan te kopen. Zo willen ze op korte termijn 
medische complicaties bij kinderen met een beperking voorkomen en op 
langere termijn, samen met hen, een nieuw medisch project opstarten.

ATHLETES  
FOR HOPE 
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VRANKEN CUVÉE  
DIAMANT CHAMPAGNE
A diamond in a bottle! Vranken Cuvée Diamant 
Champagne is een mytische cuvée in een 
prachtig transparante fles. Deze champagne 
heeft een heldere, goudgele kleur met groene 
reflecties en delicate bubbels. De druivensoor-
ten die nodig zijn voor de ontwikkeling van deze 
sprankeling zijn Chardonnay en Pinot Noir. De 
champagne bestaat uit een tal van florale en 
fruitige aroma’s met toetsen van amandel. De 
Cuvée Diamant is de perfecte aperitief voor mo-
menten samen met vrienden en familie of ideaal 
als geschenk. Because champagne is always a 
good idea!

CHAMPAGNE POMMERY-
CUVÉE LOUISE
Louise was het kleine wonder van de familie 
Pommery. De geboorte van deze vrouw was de 
reden dat Monsieur Pommery champagne 
ging produceren. Deze prestige cuvée van 
Pommery is een eerbetoon aan Madame 
Louise Pommery. Het is een millésimé, oftewel 
een champagne met een oogstjaar. Nog altijd 
wordt hij gemaakt van uitsluitend Chardonnay- 
en Pinot Noir-druiven afkomstig van de 
favoriete percelen van Madame Pommery.  
Hij is complex en elegant met de smaak van 
citroen, grapefruit en witte perzik. 

Champagne stimuleert onze gevoelens en zintuigen: oor en gehoor, ogen 
en gezicht, neus en geur, mond, smaak en gevoel. Iedere slok is een 
zinnenprikkelende ervaring. Het hoeft geen wonder te heten dat 
Grand Casino Knokke en champagne dan ook hand in hand gaan. Ervaar 
de sfeervolle setting zoals het hoort: zoals een echte koning(in). 
 
En dat zeggen wij niet zomaar. De champagne van het van oorsprong Belgische champagnehuis 
Vranken-Pommery Monopole is wereldwijd aanwezig op de meest exclusieve en geroemde 
events. De accolades voor de bubbels zijn ook dichter bij huis waar te nemen. Als hofleverancier 
van het Belgische koningshuis voorzien zij Koning Filip en Koningin Mathilde van een feestelijke 
sensatie. Zowel aan onze sfeervolle champagnebar als in Restaurant Mascotte kan je proeven 
van deze absolute wereldtoppers.

BUT FIRST
CHAMPAGNE

Champagne!  
In victory one deserves it,  
in defeat one needs it.

-NAPOLEON BONAPARTE-

TIP!
Proef deze heerlijke 
champagnes aan de bar en 
in visrestaurant Mascotte!
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HIGH LEVEL  
ENTERTAINMENT STRIJD ALS EEN GRIEKSE GOD 

OP DEZE SLOTMACHINES
In Las Vegas is deze een favoriet van de groten, maar je 
kan de sensatie van dit hoogstandje ook gewoon aan de 
Belgische kust beleven. Son of Kronos™ en Kronos – 
Father of Zeus™ slotgames zijn de eerste titels die op het 
innovatieve TwinStar-kabinet zijn uitgebracht en dat zal 
de speler geweten hebben. Je kan op maar liefst 40 lijnen 
spelen met een maximum inzet van 600 credits. Leuke 
meerwaarde bij dit spel: er zijn drie verschillende 
bonussen! De Progressieve Bonus, de Free Spin Bonus 
en de Lightning Respin Bonus. In totaal zijn er 5 progres-
sieve jackpots te winnen!

Iedereen die al eens een casino heeft bezocht, begrijpt meteen de aantrekking 
van de slotmachines. Sinds hun uitvinding in de 19e eeuw tot de dag van vandaag 
behoren ze bij de meest populaire spelen in de casinowereld. De grote variatie 
aan spelen en de totaalervaring van licht, geluid en voortdurende spanning maakt 
hen onmisbaar in iedere speelomgeving.

Die fascinatie hangt samen met de evolutie die de slotmachines ondergingen: het slotmachine anno 
2019 staat mijlenver van de in 1891 ontwikkelde spelmachines waarbij technologische innovatie en 
designs het verschil maken. Elk jaar vinden ook nieuwe slotmachines hun weg naar Grand Casino 
Knokke. Wij maken je graag wegwijs in de technologische hoogstandjes waarop jij jouw geluk kan 
beproeven bij ons.

WAAN JE IN AZIË & SPEEL ALS 
EEN CHINESE KEIZER
De 88 Fortunes staat bekend om de Chinese symbolen en is 
de meest populaire slotmachine in Grand Casino Knokke. 
Het verhaal klopt volledig, het thema & de bonussen gaan 
hand in hand. Er zijn 4 jackpots: mini, minor, major & grand. 
Wil jij een jackpot winnen? Verzamel dan zoveel mogelijk 
Fu-Bat symbolen. Hoe hoger je inzet, hoe hoger de jackpot!

VOLATILITEIT: HOOG
MINIMALE INZET: € 0,08
HOOGSTE UITBETALING: € 31.642

VOLATILITEIT: HOOG
MINIMALE INZET: € 0,08
HOOGSTE UITBETALING: € 7.288

11
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GELOOF JIJ IN HET GELUK VAN 
EEN KLAVERTJE VIER?
De Clover Link moeten we je intussen niet meer  
leren kennen. Het is nog steeds het paradepaardje 
van de Belgische casino’s. De unieke visuals van de 
4 slots zorgen voor een sensationele beleving die 
je helemaal meeneemt in het spel. De Clover Link 
is vooral bekend om zi jn bri l jante & interactieve 
jackpot concepten. Het is de slot met de meest  
geavanceerde technologie in België en scoort hoog 
b i j  iedere  spe ler.  Heb j i j  het  ge luk  van  het  
klavertjevier aan je zijde? Waag dan snel je kans en 
ga naar huis met een figuurlijke ( jack)pot goud!

ONZE LAATSTE  
NIEUWE SLOTMACHINES
Ga op zoek naar de grootste schatten in de ge-
schiedenis en ontgrendel de gouden schatkamers 
in onze gloednieuwe Money Link slotmachines. 
Met de spellen Great Immortals en Egyptian Riches 
beleef je gegarandeerd urenlang speelplezier en 
een kans op tal van Grand Jackpots!

VOLATILITEIT: MEDIUM
MINIMALE INZET: € 0,50
HOOGSTE UITBETALING: € 11.861,11

VOLATILITEIT: MEDIUM
MINIMALE INZET: € 0,02
HOOGSTE UITBETALING: € 22.434

13
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Ondernemers samenbrengen rond hun passie voor reizen, voor oldtimers en voor net-
werken. Dat is de bedoeling van Le Grand Tour, het geesteskind van Benoit Claus, 
Mathieu Claus, Frederik Daenekindt, Louis De Jaegere, David Oosterlynck en Laurent 
Suys. Met een ontspannen oldtimerrally slagen deze West-Vlaamse ondernemers 
wonderwel in hun opzet.

De naam van de rally hebben de organisatoren gehaald 
uit de geschiedenisboeken. Van de 17e tot het begin 
van de 20e eeuw was het gebruikelijk dat gegoede 
jongemannen een rondreis maakten langs een reeks 
klassieke monumenten, voornamelijk in Frankrijk en 
Italië. Het maakte een haast verplicht onderdeel uit van 
hun opvoeding. Vandaag is Le Grand Tour een  
eerbetoon aan die klassieke levenstocht. Dezelfde 
rondreis door Europa, met dezelfde tussenstops, maar 
dan wel in je eigen oldtimer. Het is geen koers, maar 
een jaarlijkse rally voor classic cars met modeljaar 1975 
of vroeger. Een trip voor klasbakken in elke zin van het 
woord. Vijf dagen lang drijven de deelnemers over de 
legendarische wegen en rijgen ze de landen aan elkaar 
in korte etappes. 

Elk team heeft zijn piloot, een copiloot en classic car. 
Elk jaar start de Grand Tour opnieuw waar je het jaar 
ervoor bent uitgestapt. Er werd al gereden van Kortrijk 
naar Bilbao (2017), vandaar naar Lisboa (2018), Almería 
(2019) en Gerona (2021). In mei 2022 wacht het eerste 
jubileum: the big five. Cap sur la douce France. Vanuit 
Gerona over de Pyreneeën naar rechts, richting Toulon. 
En allemaal à l’aise. Wie weet zelfs en chantant la 
Marseillaise.

Meer info en inschrijvingen voor deze unieke 
roadtrip vind je terug via www.le-grand-tour.be

A TRIBUTE TO 
THE CLASSICS

FOTOCREDITS © FRANCIS VERMEULEN
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JOUW BEZOEK OP MAAT 
Grand Casino Knokke doet er alles aan om haar bezoekers de avond van hun leven te laten 

ervaren. Niet enkel door haar spannende spelen, sfeervolle bar en de culinaire hoogstandjes 

van Restaurant Mascotte, maar ook haar gepersonaliseerde diensten. Boek jouw bezoek op 

maat en beleef la chance de vivre in Grand Casino Knokke.
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BOEK NU!
Ontdek onze arrangementen 
en reserveer je belevenis op 
maat aan de kassa of via  
www.grandcasinoknokke.be 

DINE & PLAY 

Ook voor de echte Bourgondiërs hebben we het 
perfecte arrangement voorzien. Met het Dine & 
Play Package word je verwelkomd met een coupe 
Champagne en een hapje van de chef . Daarna 
nodigen we je uit aan tafel voor een culinair 
driegangenmenu met uitsluitend dagverse pro-
ducten. Ook aangepaste wijnen, water en koffie 
zijn in het pakket inbegrepen.

Na het diner in restaurant Mascotte kan je rekenen op de 
deskundige uitleg door een van onze ervaren croupiers. 
Je krijgt een introductie in de verschillende spelen van 
ons Grand Casino en hebt dankzij jouw package recht op 
een persoonlijke start met €10 speeltegoed.

TRY OUT PACKAGE

Een stijlvolle introductie tot ons Grand Casino 
Knokke, dat is wat je van het Try Out Package 
mag verwachten. Een glas champagne – of een 
glas wijn, bier of frisdrank voor wie liever geen 
champagne drinkt – en je kan rekenen op  
professionele begeleiding door een van onze 
croupiers. Als kers op de taart bieden we je een 
start aan met €20 speeltegoed . Dit pakket is 
de ideale formule om als beginnende speler 
een onvergetelijke avond te beleven in een echt 
traditioneel casino aan de Belgische kust. 
Schenk het aan jezelf, je partner of maak er  
iemand anders heel gelukkig mee. 
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HAPPY  
BIRTHDAY!
Je verjaardag vieren in stijl aan de kust 
in Knokke? Kom dan met je vrienden of 
famil ie naar het Grand Casino op de 
Zeedijk en profiteer er van ons Birthday 
package. Je ontvangt onder meer 2 uur 
lang huischampagne à gogo, een per-
soonli jke loungecorner  en een start 
van €10 speeltegoed met deskundige 
uitleg voor al je favoriete casinospelen. 
Natuurli jk mag de jarige ook nog een 
extra attentie van ons verwachten.

CADEAUTIP!
BEN JIJ NOG OP ZOEK NAAR 
HET ULTIEME EINDEJAARS-
GESCHENK? 

Koop dan nu je cadeaubon voor 
Grand Casino Knokke en verras 
je vrienden of familie met een 
geweldige ervaring!  
Ontdek er alles over op  
www.grandcasinoknokke.be
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END OF
YEAR

AMUSE 

BAVAROIS VAN GEROOKTE RIVIERPALING
appel – dille

PARMEZAANKOEKJE  
toscaanse Coppa – vijgen –pijnboompitten

 
KOUD VOORGERECHT  

COQUILLES
truffel – butternut – knolselder


WARM VOORGERECHT  

GEBAKKEN GANZENLEVER 
brioche – mango – Portojus – basilicum


HOOFDGERECHT  

GEBAKKEN GRIETBOTFILET 
aardappelmousseline – prei – venkel – dille olie – beurre blanc


DESSERT

peer – karamel – mascarpone – speculaas

AFTELLEN NAAR 2022 
Grand Casino Knokke laat je het begin van het nieuwe jaar vieren in stijl met een End of Year 

party om u tegen te zeggen. We hebben wel wat feesten in te halen en daarom laten we niets 

aan het toeval over om samen met jou het nieuwe jaar met een knal in te zetten. Ontdek wat we 

voor jou in petto hebben op Oudejaarsavond en koop je tickets voor dé ultieme afsluiter.

Als je op zoek bent naar een rijkelijk banket, dan ben je in Grand Casino Knokke aan het 
juiste adres. Tijdens deze feestelijke avond serveren we je een luxueus vijfgangenmenu, 
met gerechten als gebakken ganzenlever, truffels en een dessert om duimen en vingers 
van af te likken. Bovendien zijn alle dranken inclusief t.e.m. middernacht.

FINE DINING  
& FIN D'ANNÉE
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MOTOWN SUPREMACY 
AFTERPARTY MET DJ
LUXUEUS VIJFGANGENDINER 

MAGRITTEZAAL

 VIEREN IN EEN KUNSTWERK

Het toneel van deze spetterende dinnershow is de 
legendarische Magrittezaal, woonplaats van een 
van René Magrittes grootste en meest uitvoerige 
werken: het Betoverde Domein. Deze unieke locatie 
geeft nog die extra dimensie aan wat sowieso al een 
onvergetelijke avond belooft te zijn.

 SOUL MET EEN VLEUGJE GLITTER

Drie dames met adembenemende soulstemmen, 
begeleid door een strakke, funky live band, met 
een setlist die je meeneemt door de geschiedenis 
van Motown Music van o.a. The Supremes, Martha 
Reeves and the Vandellas, Gladys Knight and the 
Pips, The Marvelettes, Stevie Wonder, Marvin 
Gaye, etc. Met The Motown Supremacy zetten we 
de avond volledig op z’n kop. De bijhorende dans- 
pasjes en glitterjurken doen de sound van Hitsville 
nog beter tot zijn recht komen. Niemand zal aan 
de verleiding weerstaan om zich op de dansvloer 
te wagen!

 AFTERPARTY MET DJ

Wanneer het aftellen voorbij is, de glazen cham-
pagne zijn geklonken en de kussen zijn uitgedeeld, 
gaan we tot diep in de ochtend door met een heuse 
afterparty. Met onze DJ achter de decks springen 
we zorgeloos het nieuwe jaar in. Natuurlijk kan je 
ook meteen je geluk beproeven op onze spannende 
casino games tijdens een bezoek aan het casino 
zelf. Heeft 2022 wat moois voor je in petto?

TICKETS
te koop aan de kassa of  
via www.grandcasinoknokke.be

31.12.2021
vanaf 18u30

€210 P.P.
All in tot middernacht
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Make 
your 
wish!

1 EURO 
Dat is alles wat staat tussen jou en de kans om 
je allergrootste wens tot vervulling te laten 
gaan. Voor iedere euro die jij geeft tijdens 
“Make your wish” mag jij namelijk 1 wens doen. 
Tijdens het weekend van 17 december laten  
wij 1 wens in vervulling gaan. De volledige 
opbrengst van onze actie gaat rechtstreeks 
naar Athletes for Hope.

RITUALS
Gun jezelf of iemand van wie je houdt een 
feestelijke countdown naar Kerstmis met de 
Ritual of Advent kalender. Achter iedere deur 
ligt een luxeues cadeau waarmee je geest, 
lichaam en ziel verwent. ONTDEK ZE VANAF 
NU IN ONZE ROYALE PRIJZENKAST!

CHRISTMAS
SHOPPING
Dat Knokke nu al het shoppingmekka is van de 
Belgische kust staat volledig buiten kijf, maar 
wist je dat je ook in Grand Casino Knokke 
terechtkunt voor je kerstinkopen? Tot en met 
31 december kan je je opgespaarde loyaltypunten 
inruilen voor nóg meer prijzen! Neem een kijkje 
in onze prijzenkast en ontdek onze acties en 
nieuwe cadeaus tot het einde van het jaar. 

ER IS  
NOG  
MEER 
TE VIEREN

RESTAURANT  
MASCOTTE
MASCOTTE KRIJGT ER NIEUWE OPENINGSUREN BIJ!  

In het visrestaurant kon je al steevast terecht voor de heerlijkste visgerechten 
en een uitgebreide wijnkaart, maar vanaf nu kan dat ook op zondagmiddag.

Mastercook of Belgium Christian Van den Ouden en zijn team staan iedere zondagmiddag paraat om je te 
laten proeven van hun culinaire hoogstandjes. Je kan er nu iedere zondag van 12u00 tot 14u30 terecht.  
Bon appétit!

NIEUWJAARSMENU

TARTAAR VAN ZEEBAARS
avocado – limoen – Chardonnay-azijn

GLAASJE CHAMPAGNE POMMERY BRUT

 
TERRINE VAN GANZENLEVER 

gekarameliseerde appelen – crumble van noten – toast


KORT GEBAKKEN SINT-JACOBSNOOT

crème & chips van zoete aardappelen


LICHT GEGAARDE TURBOTINFILET

gekarameliseerd witlof – mengeling van winterse groentjes 
– aardappelgratin 

DESSERT
Nieuwjaarsdessert

€85

Kerst
& Nieuw
Zin om tijdens de feestdagen 
gezellig samen te vieren in 
een uniek kader. Kom dan ook 
tijdens Kerst en Nieuw naar 
Restaurant Mascotte en laat je 
op je wenken bedienen.

RESERVEER JE FEESTMENU OP  
www.grandcasinoknokke.be/
restaurant

TIP!
Assortiment aangepaste 
wijnen, zorgvuldig  
geselecteerd door onze 
sommelier :+€25



2022


