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GHENT MARRIOTT HOTEL

OPENING MIDTOWN GRILL
Ghent Marriott Hotel, gelegen aan de oevers van de Leie, opent de deuren van het
eerste echte American Steakhouse in Gent. De opening van Midtown Grill kadert
binnen de viering van het 10-jarig bestaan van Ghent Marriott en het negentigjarig
bestaan van Marriott International.
Nevele, de pittige mosterd van Tierenteyn,
koffie van Labath en Pils 13, uit Gent.
Met een zeer uitgebreide wijnkaart,
samengesteld in samenwerking met de
Vlaamse Wijngilde, schenkt het restaurant
voor ieders budget en smaak een heerlijk
glas. De wijntraining van de zaalmede werkers wordt verzorgd door de beste
sommelier van België, Joery de Lille.
Centraal staat steeds de uitmuntende
kwaliteit in een schitterend kader, altijd een
warme begroeting, persoonlijke service en
een uitstekende productkennis.

Het Ghent Marriott Hotel is reeds vele
jaren een gevestigde waarde binnen de
Gentse en Belgische hotelmarkt, maar ook
op culinair vlak heeft het hotel de lat steeds
hoog gelegd.
Mede dankzij het culinaire karakter van het
hotel, dat in 2015 nog een culinaire award
won, is Ghent Marriott het eerste franchisehotel dat de eer en het genoegen heeft om
een Midtown Grill te openen. Een echt
Amerikaans Steakhouse, mét Montaguebroiler. Een speciale grill die in een Amerikaans Steakhouse niet mag ontbreken.
Deze broiler zorgt ervoor dat het vlees bij
zeer hoge temperaturen aan alle kanten
direct dichtschroeit, waardoor de smaak
optimaal behouden blijft in de mooie
krokante buitenkant.
De wereld werd doorkruist, op zoek naar
het beste vlees. De gewenste topkwaliteit

werd gevonden in Amerika bij de Premium
USDA Black Angus runderen op de
uitgestrekte prairies van Creekstone Farms
in Kansas. Het superieure vlees uit Europa
komt van het beroemde Atelier
Dierendonck, met rassen als Holstein,
Simmental en Belgisch Wagyu. Naast de
beste Amerikaanse steaks serveert Midtown Grill ook visgerechten van de grill en
wordt er gewerkt met lokale topproducten
zoals het varkensvlees van Brasvar uit

Midtown Grill past perfect bij de onge dwongen en gezellige sfeer die het Ghent
Marriott Hotel wil uitstralen. Met de
opening van het restaurant, in een decor
van New York uit 1930 met Art-deco
elementen, krijgen Gentenaars, maar ook
binnen- en buitenlandse gasten de kans om
te genieten van een uniek restaurant concept dat gelegen is op één van de
mooiste locaties van Gent. Met mooi weer
serveert men lunch en diner op het terras,
met fantastisch uitzicht op de rivier en de
Graslei. Gasten van Midtown Grill parkeren
gratis in de ondergrondse parking van het
hotel.

Midtown Grill
Korenlei 10
9000 Gent
reservations@midtowngrill.be
midtowngrill.be

