Het eten was heerlijk. Dank zij het mooie weer lekker buiten.
De keuze was voor ons niet moeilijk en alle gerechten waren heel apart en verzorgd uitgevoerd.
Het nagerecht was een topper!
Ondanks de drukte kregen we ook uitleg over de gerechten.
Jammer dat het zo ver van Den Helder af ligt.
Gegeten op 30 augustus 2015

We hebben een heerlijke avond gehad bij Reube Royale,heerlijk buiten gezeten ,op deze zwoele
avond en het is ons aan niets ontbroken
Zalig voorgerecht van zalm en rivier kreeftjes ,hooft gerecht ook voor vis gekozen ,heerlijk de
tong .heerlijke bijbehorende wijnen ,en gezellige bediening

Het toetje was zelfs te veel zodat voor mij apart de aardbeitjes werden geserveerd .

We komen hier beslist nogmaals genieten
Gegeten op 30 augustus 2015

Heerlijk gegeten bij Reube Royale. Prima bediening en een mooi driegangen menu met de keuze
uit vis of vlees. Bij het hoofdgerecht kon gekozen worden uit tongfilet of entrecote. De tongfilet is
een aanrader.
Gegeten op 23 augustus 2015

Reservering prima, leuk de reminder per email, aangename ontvangst, heerlijk buiten zitten,
attente, persoonlijke bediening en.. verrukkelijk eten: een prachtig (vis)voorgerecht, een zeer
smaakvol (vis) hoofdgerecht en heerlijke kaas als nagerecht. Een echt aangename ervaring dus,
waarvoor veel waardering!
Gegeten op 26 augustus 2015

Het was super lekker een dikke tien voor de kok en 10 voor de bediening
En heel vriendelijk we gaan zeker nog eens terug
Gegeten op 23 augustus 2015

Het gerecht met de "versierde"tong (vis) was uitstekend. Mijn halal-vlees etende gast kreeg een
iets aangepast menu, uitstekende service.
Het toeval van op de warme zaterdagavond buiten te kunnen dineren, op een rustig pleinleidde
tot decor=9!
Gegeten op 22 augustus 2015

Het eten was prima, eerlijk en de smaken kwamen goed tot hun recht. Ook de bijbehorende
geserveerde huiswijn was ruim voldoende. Ikzelf heb ontzettend genoten van het voorgerecht
carpaccio, eens niet rechtstreeks uit de koelkast, maar nu goed op temperatuur. De service c.q.
bediening was vriendelijk, oplettend en geheel niet afstandelijk e.d. Wij hebben niet in het
restaurant gegeten, maar op een terras gelegen achter het restaurant. Niet geheel top omdat er
diverse auto's ernaast geparkeerd waren. Verder een leuke en gezellige avond gehad. Zullen
zeker nogmaals teruggaan. Groetjes fam. Driessen te Voerendaal
Gegeten op 22 augustus 2015

Geweldige culinaire avond gehad. Heerljjk buiten gegeten met een vriendelijke en prettige
bediening. Wij gaan zeker terug met of zonder AH- kortingskaart.
Chapeau. En nogmaals bedankt.
Groet Marjon en Leo.
Gegeten op 21 augustus 2015

Eigenlijk was alles lekker : heerlijke rode wijn, het voorgerecht carparcio maar ook het
hoofdgerecht entrecote met varkenshaas mer peper-en rode wijnsaus. Goed vlees. Het
nagerecht kaasplanken maakte het helemaal af. We hebben een leuke gezellige avond gehad en
goed gegeten ( buiten op terras)
Gegeten op 20 augustus 2015

Het was in één woord GEWELDIG!
Bediening reuze vriendelijk en behulpzaam. Een klein intiem restaurant met zeer goede muziek,
die niet overheersend was en het eten was uitstekend. Wij hadden alle visgerechten van het
menu gekozen en we hebben genoten.
Als bijzonder gewaardeerde geste werd er nog een dessertwijn aangeboden van het huis, ter
gelegenheid van mijn verjaardag die dag.

Wij gaan daar zeker nog een keer eten en kunnen het iedereen aanraden om voor een gunstige
prijs een uitstekend menu te krijgen.
Gegeten op 19 augustus 2015

alles was perfect heel erg lekker gegeten.
heel goed menu voor de ah-actie.
mooie opmaak van de borden. chapeau
gezellig en goeie muziek.
Gegeten op 19 augustus 2015

We waren er voor het AH-menu.Dit was werkelijk zeer goed.Tevens nog een leuke amuse op het
huis.Al met al een zeer geslaagde avond met een uiterst bekwame , charmante en goedlachse
gastheer.

Marcel en Monique.
Gegeten op 16 augustus 2015

Wij hebben geweldig goed gegeten, echt een aanrader, wanneer je in Maastricht bent. Heerlijk
buiten zitten eten, en naar onze mening is dit restaurant een ster waard. Wij gaan hier zeker nog
een keer terug komen, en zullen niet schromen, het aan andere te adviseren, Top restaurant.
Gegeten op 14 augustus 2015

Heerlijk gegeten. Is echt aan te bevelen. De bediening was uitstekend, heerlijke wijn.
Wij waren in Maastricht omdat wij meededen aan de vierdaagse heuvellandroute.
Echt een aanrader.
Gegeten op 6 augustus 2015

Het eten was lekker, gastvrije en vriendelijke bediening. Zouden hier zeker nog een keer gaan
eten. Prima porties, smaakvol opgedient.
Gegeten op 9 augustus 2015

Het eten was super lekker!! Genoten van het begin tot aan het eind.
Volgende keer mogen alleen de frietjes ietsje meer zijn.

Vele complimenten voor de bediening!
Hier kunnen vele van leren in een woord TOP.
Gegeten op 8 augustus 2015

Wij, drie dames uit Rotterdam, hebben hier 6 augustus 2015 heerlijk gedineerd.
Wij kozen het vismenu en dat is ons alledrie uitstekend bevallen.
De gerechten worden als kunstwerk plaatjes geserveerd en zijn stuk voor stuk verrukkelijk.
Zowel het oog als de smaak worden verwend.
Verse ingrediënten en zou haast vergeten te vermelden dat ik enorm heb genoten van de
heerlijke Sauvignon Blanc.
Wat een heerlijke wijn die overigens wordt geserveerd in prachtige glazen.
Wij hebben ons zeer geamuseerd.
De bediening: een 10!
Gegeten op 6 augustus 2015

Wij raden dit restaurant zeker aan, het was geweldig. Wij gaan best wel vaak uit-eten maar dit
restaurant krijgt van ons een hoog cijfer omdat het plaatje gewoon klopt.
Fantastisch eten (hebben ook de koks een compliment gegeven) vriendelijke, gastvrije bediening
en goede uitleg bij de gerechten.
Komen zeker terug en hebben ook al wat mensen geattendeerd op dit restaurant.
Wanneer je een negatief oordeel schrijft over dit restaurant, raad ik je aan thuis te eten!
Gegeten op 4 augustus 2015

Het eten bij Reube Royale was zonder meer uitstekend. De kok mag wat ons betreft zeker
blijven! De bediening was heel vriendelijk en relaxt. Wij vonden de muziek aan de harde kant en
hebben dat na afloop ook gezegd; we gaan ervan uit dat men daar in het vervolg rekening mee
houdt. Verder niets dan lof en zeker aan te bevelen
Gegeten op 4 augustus 2015

