
	   	   	  
 

Brasserie Flo in Hilton Antwerp Old Town  

 

Familiekamers ideaal voor shoppinguitjes 

Hilton Antwerp Old Town is de perfecte uitvalsbasis voor een shopping trip naar het 
populaire Antwerpen. En voor culinaire verrassingen op topniveau zit je hier ook op de 
beste plek. Achter de imposante ‘Grand Bazar’ façade van het hotel aan de 
Groenplaats bevindt zich sinds kort Brasserie Flo Antwerp. Een gastronomische 
haven aan het mooiste en bekendste plein van Antwerpen, waar traditionele 
brasseriegerechten in een eigentijdse omgeving een moderne twist  geven aan de 
couleur locale. Hier word je in een elegante sfeer verwend met de authentieke Frans-
Belgische keuken.   

Bij binnenkomst valt meteen het buffet met schaal- en schelpdieren op. Al het goede uit de 
zee ligt hier letterlijk op je te wachten. En op de kaart prijken andere tongstrelende gerechten 
met verse ingrediënten. Traditionele brasseriefavorieten krijgen hier een subtiele lokale 
eigenheid, die voor een verrassende gastronomische ervaring zorgen. Ook het visuele 
schouwspel van Chefs en bediening fascineert en intrigeert. Een culinaire show ontvouwt 
zich voor je ogen als de geselecteerde oesters professioneel voor je worden opengemaakt, 
het zelf samengestelde pallet van ingrediënten wordt getransformeerd tot een verbluffende 
steak tartaar, of de zachtst denkbare chateaubriand wordt voorgesneden, en als ter afsluiting 
een flambeerspektakel volgt bij de Crêpes Suzette. In Brasserie Flo Antwerp weten ze al je 
zintuigen te strelen.  

Eerbetoon aan historische omgeving 
Wie in Hilton Antwerp Old Town logeert of afspreekt kan ook zijn hart ophalen in de nieuwe 
Brasserie Flo Bar. Met zicht op het plein is het de ideale plek om te relaxen aan de voet van 
één van de grootste en meest indrukwekkende gotische kathedralen van Europa en de sfeer 
van de historische buurt opsnuiven. De recente toevoeging Old Town aan de naam Hilton 
Antwerp is een eerbetoon aan de omgeving en markeert de unieke ligging in het hart van het 
historisch centrum, waar de rijke geschiedenis van de stad tot leven komt. Alles wat de stad 
aantrekkelijk maakt is in de directe omgeving van de charmante Groenplaats te vinden: 
pittoreske straatjes met café’s, terrassen, antiek- en curiosawinkels; de Meir begint om de 
hoek en voor de winkelstraten met de bekende modemerken en designerboetieks hoef je 
alleen het plein over te steken.  



Familiekamers en –Suites 
Antwerpen is een stad om op vele manieren te beleven, voor alle generaties. Daarom heeft 
Hilton Antwerp Old Town ruimte geschapen voor gezinnen, om met zijn vieren een grote, 
comfortabele Familiekamer te delen. Er zijn ook Familiesuites, met een aparte woonkamer, 
om met het gezin lekker te ontspannen na een dag vol indrukken. Tip: vanuit de Executive 
Lounge met privéterras heb je fraai uitzicht over de stad. Ter introductie van de 
Familiekamers en -suites ontvangen gasten als extraatje de Treasure Hunt App, waarmee 
het hele gezin avontuurlijk op stap kan om Antwerpen te verkennen. 

Kijk op www.antwerp.hilton.com	  voor meer informatie over deze aangename verblijfsplek in 
hartje Antwerpen.     

### 

 Noot voor de redactie, niet voor publicatie: als u voor een artikel of reportage wilt 
kennismaken met Hilton Antwerp Old Town, nodigen wij u graag uit voor een bezoek. Neem 
hiervoor contact op met MKpr Projecten, Marieke Klosters via marieke@mkpr.nl ; telefoon: 
06 53 37 17 89. 

  

Over Hilton Hotels & Resorts 
Hilton Hotels & Resorts is een van de meest bekende namen in de hotelindustrie. Het 
grootste merk uit het portfolio van Hilton Worldwide staat bekend als wereldleider op het 
gebied van gastvrijheid. Van grote commerciële evenementen tot zakelijke meetings, het kan 
allemaal bij Hilton Hotels & Resorts. Het merk blijft zich ontwikkelen op het gebied van 
producten en diensten om zo in de behoeften van de moderne reiziger te voorzien. Meer dan 
144.000 medewerkers zorgen ervoor dat elke gast een goede service krijgt en zich 
gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Het Hilton Hotels & Resorts portfolio omvat meer dan 
550 hotels in 80 landen. Kijk voor het meest recente Hilton nieuws op http://news.hilton.com, 
start u uw reis op www.hilton.com en volg Hilton Hotels en Resorts via 
www.twitter.com/hiltonhotels, www.facebook.com/hilton en www.youtube.com/hilton.  
 
 


