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AAN DE START:  

DE YELLOW BAR BY VIAGE 

Een pop-up bar die tussen 1 en 31 juli de deuren opent 
Laat de renner in u ontwaken! 

Een nieuwe, in het geel getooide bar op het gelijkvloers van VIAGE. Een pleisterplaats voor fans 
van de Ronde van Frankrijk, maar heus niet alleen voor hen! De YELLOW BAR midden in de 
voetgangerszone wordt de perfecte halte om op een terrasje iets te drinken. Wielerfanaten 
worden er in de watten gelegd: op groot scherm naar de etappes kijken en intussen genieten van 
een verfrissend drankje of proeven van een  Paris-Brest met een hedendaagse twist. Daarnaast is 
er een fietssimulator waarop u zich tijdens de ritten kan uitleven en uzelf of uw vrienden kan 
uitdagen. Wie zijn of haar record verbreekt, maakt trouwens kans op een heleboel prijzen.  

Van 1 tot 31 juli 2019 rijdt u in het geel en beleeft u in de YELLOW BAR by VIAGE een van de meest 
prestigieuze rittenkoersen uit de wielersport: de Ronde van Frankrijk!  

Enkele grote namen zoals Johan Museeuw, Richard Virenque en Axel Merckx hebben al een 
bezoekje bij ons gepland. 

Een gele golf die de voetgangerszone overspoelt 

Het is bijna zo ver! Voor wie het nog niet wist: op 6 en 7 juli 2019 
verwelkomt Brussel de eerste twee ritten van de Ronde van Frankrijk. 
Een bijzondere gebeurtenis die geschiedenis zal schrijven.   

Daarom besloot VIAGE een actieve bijdrage te leveren met de opening 
van een nieuw, gastvrij en gezellig terras: de YELLOW BAR by VIAGE. 
Een gele golf zal het stadscentrum overspoelen. VIAGE toont eens te 
meer haar wil om te innoveren door de hele maand juli een pop-up 
bar te openen (op het moment van de start van de Ronde van 
Frankrijk). Na de verbouwingswerken op de 7de verdieping, besloot 
VIAGE nu om een andere weinig gebruikte ruimte in een nieuw jasje te 
stoppen. Het gelijkvloers wordt een geel heiligdom waar niet alleen 
wandelaars in de voetgangerszone kunnen verpozen, maar ook de 
liefhebbers van de Ronde van Frankrijk passief én actief van de koers kunnen genieten. De prachtige 
voetgangerszone langs het gebouw wordt zo extra in de kijker gezet. 
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De YELLOW BAR: uw volgende etappe in de Ronde van Frankrijk 

Zin om de ritten in een van de meest tot de verbeelding sprekende wielerwedstrijden in het hart van 
onze hoofdstad mee te maken, op een boogscheut van het FANDORP en het Huis van de Tour? In de  
YELLOW BAR is alles aanwezig om de sfeer van de Ronde ‘live’ te kunnen 
beleven.  
 
De Ronde van Frankrijk, dat is spanning, samen op het puntje van uw 
stoel, maar uiteraard ook uit de bol gaan na afloop van de rit. In de 
YELLOW BAR slaan wielerfans in de maand juli hun tenten op, om niets 
van de hoogtepunten te hoeven missen. In deze gloednieuwe pop-up bar 
kan u de  Ronde van Frankrijk op groot scherm live volgen in een 
feestelijke en gezellige sfeer.  
 

U kan ook zelf in actie schieten en trainen op een fietssimulator op ware 
grootte. Zo kan u enkele ritten afleggen en het daarin opnemen tegen uw 
collega’s en vrienden. Dé manier om voor eens en voor altijd te bewijzen wie de beste benen heeft! 
VIAGE houdt een dagklassement bij, en de winnaar krijgt een uniek koerstruitje. Er staan ook heel 
wat andere schitterende prijzen op het spel…  

  

Zin in een hapje? Op de kaart: Paris-Brest met een hedendaagse twist 

Heeft u na een helse beklimming even de tijd nodig om op adem te komen? Verbruikte u als 
supporter langs de kant van de weg te veel energie? Geen paniek! Laat u verleiden door een heerlijke 
Paris-Brest uit onze food truck of probeer de verschillende cocktails en verfrissende drankjes aan de 
bar. Zo bent u snel weer de oude en zit u zo weer in het zadel.  

De populariteit van het mythische dessert inspireerde de chef van de YELLOW Bar tot een knipoog 
naar de wielersport. Op dezelfde cirkelvormige basis (net als een fietswiel) en met een soesdeeg kan 
u voor € 7 per stuk smullen van hartige en zoete versies van de Paris-Brest:  

- De Paris-Brest ‘Kannibaal’ met licht aangebakken américain, pesto, parmezaankrullen en 
rucola. 

- De Paris-Brest ‘Zalm’ met gerookte zalm, zure room, gekonfijte citroen en rode ui. 
- De Paris-Brest ‘Veggie’ gevuld met falafel, humus en gegrilde groenten. 
- De Paris-Brest ‘Snickers’ met een smeuïge chocoladeganache, karamelboter en geroosterde 

pinda’s. 

Wie meer honger heeft, wordt verwacht in het VIAGE-restaurant op de 1ste verdieping. De chef stelde 
een Frans getint driegangenmenu samen voor amper € 29. 
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Cloclo te gast in VIAGE op de Franse nationale feestdag 

België en de fiets in allerlei vormen: het is een liefdesverhaal dat al 
decennia duurt. Het vertrek van de Ronde van Frankrijk 2019 zet Brussel 
en ons land eens te meer op de kaart. Precies daarom, besloot VIAGE een 
grote wedstrijd voor koersfanaten te organiseren. In de maand juli zullen 
tal van wielerprijzen worden verloot. 

Misschien rijdt u wel naar huis met een gloednieuwe en volledig 
uitgeruste Zannata-koersfiets ter waarde van 1.300 euro!  

Niet alleen die hoofdprijs is een blikvanger. Ook de andere prijzen maken 
van u een gelukkige winnaar! Wat dacht u van een chronograaf horloge 
Tissot XL in limited edition, speciaal uitgebracht voor de Ronde van 

Frankrijk 2019? Of van een gele trui om al uw vrienden jaloers te maken? 
Verder zijn er drinkbussen, fietshelmen en allerlei accessoires voor 
koersfans te winnen. In het casino worden bovendien heel wat andere 
gastronomische prijzen in Franse stijl verloot. Kom naar het casino, schrijf 
u in en misschien wordt uw naam op 14 juli wel uit alle inzendingen 
getrokken! 

De prijsuitreiking wordt een groots feest. Niet alleen omdat die op de dag 
van de Franse nationale feestdag (14 juli) doorgaat, maar ook dankzij de andere activiteiten. Het 
evenement start op 16 uur met Franse hapjes en drankjes, gevolgd door een live optreden van 
Cloclo: zanger Alain Des en zijn zangeressen brengen een ultieme hommage aan Claude François. 

Om het plaatje compleet te maken, sluit een DJ het feestje af (tot 23 uur), na het optreden van 
Cloclo en de prijsuitreiking. 

Alles is klaar voor een uitzonderlijke Ronde in de YELLOW BAR by VIAGE! 

 

Praktische info: 

WANNEER: Van 1 tot 31 juli. Alle dagen open, 7/7 van 12 uur ’s middags tot 20 uur ‘s avonds.  
WAAR: In de voetgangerszone. Adres: op het kruispunt van de Gretystraat en de Anspachlaan.  
Parkinggelegenheid in de buurt: Schildknaap, Munt, De Brouckère  
Metro De Brouckère 

 
VOLG ONS OP:  
https://www.facebook.com/viage/  
https://www.instagram.com/viage.entertainment/  
www.viage.be  
 

PERSINFO 
Persinfo: Siham MAKRACHE, Marketing & PR Manager / +32 2 300 01 93 / marketing@viage.be  

Persinfo: Nathalie Woitrin, PR Specialist / +32 477 37 01 47 / nwoitrin@viage.be  
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