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UPPETITE  :  E A T  I T  UP- S I T E !  

 
 
Terhulpen, 3 mei 2016 

 
 

Graag laten wij u weten dat op dinsdag 3 mei de deuren van UPPETITE 
zullen openen, een nieuw restaurant met bar op twee verdiepingen in de 
UP-site Toren aan het kanaal van Willebroek in Brussel. 
 
Marc Hadermann leerde de kneepjes van het vak bij de Ilys in de Brabantse 
Golfclub in Melsbroek, Taste 19 in de Winge Golf & Country Club, Food 
Sense en het Kaaitheater. Dat smaakte naar meer. Deze trendy stadswijk aan de oevers van het kanaal is 
dan ook de geknipte plek voor een nieuwe uitdaging. 
 

Dankzij onder meer het meubilair van de Finse ontwerper Aalvar Aalto 
ademt de omgeving de ziel en de sfeer uit van de ‘New Generation’. Stap de 
bruisende wereld binnen van modeboetieks, kunstgalerieën, cafés en 
restaurants. 

 
UPPETITE verwent uw smaakpapillen … 
De deuren gaan open vanaf vandaag. U schuift de voeten onder tafel en laat 
zich verwennen met de gerechten van chef Youenn en zijn team. Hun passie 
spat van het bord. Een Frans-Belgische keuken met een internationale touch 
in combinatie met uitgelezen wijnen en een uitgebreide drankkaart... Meer 
heeft u niet nodig voor de perfecte lunch of het ideale diner. Ook voor een 
evenement op maat kunt u bij hen terecht. 

 
UPPETITE laat u genieten … 
In samenwerking met Deep Nature, het Spa & Wellness Center van de UP-site Toren, kan u genieten van 
een package die verzorging en ontspanning combineert met lunch of diner. 
 
UPPETITE streelt uw oog … 
UPPETITE is meer dan alleen een culinaire ervaring: u geniet hier ook van een schitterend panorama vanaf 
het skydeck van de Toren, dat maar liefst 140 m hoog is. Het uitzicht op Brussel is adembenemend.  
 
Maar UPPETITE, dat is ook een bar waar u kan ontspannen in een open en gezellige ruimte met een 
schitterend uitzicht op het kanaal en een terras op de kaden, waar u de hele zomer terechtkunt … 
 

U vindt ons op www.uppetite.be  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maral Reghabi, for Tailor UP sprl, Marketing & Communication Manager 

T +32-2-387.22.99  -  F +32-2-387.23.16  -  e-mail: info@atenor.be  -  www.atenor.be 
 

 

ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op Euronext Brussels. Haar missie is erop gericht om via haar 
stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die de evolutie van het stads- en 
beroepsleven stelt. In dit kader investeert ATENOR in vastgoedprojecten van formaat die beantwoorden aan strenge criteria inzake 
ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu. 
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