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Vriendelijk ontvangst, heerlijk diner
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Titel: Vriendelijk ontvangst, heerlijk diner
Datum ingevuld:26 Feb 2017 20:03
Gastnaam:Marian
Gemiddelde: 9.0 Sfeer:9 Prijs/Kwaliteit: 9 Service: 9
Bericht:Ik heb gereserveerd via internet. Kreeg onmiddellijk een reactie terug. Een aantal dagen later
ben ik samen met mijn gast buitengewoon gastvrij ontvangen. We hebben heerlijk gegeten. Eerlijke
smaken op prachtig opgemaakte borden. Goede wijnsuggestie, en perfecte prijs kwaliteit verhouding. Ik
zal dit restaurant absoluut aanraden bij vrienden en collega's
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Een lekker culinair avondje uit!
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Titel:Een lekker culinair avondje uit!
Datum ingevuld:16 Feb 2017 20:09
Gastnaam:Bennie
Gemiddelde: 10.0

Sfeer: 10 Prijs/Kwaliteit: Service: 10

Bericht:Reube royale is een restaurant waar men zeer veel aandacht aan de gasten geeft, waar de
gerechten telkens weer positief verassen. Een echte aanrader!
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Top gegeten

9.3

8

10

10

16:00
Titel:Top gegeten
Datum ingevuld:11 Feb 2017 16:00
Gastnaam:Mees
Gemiddelde: 9.3 Sfeer: 8 Prijs/Kwaliteit: 10 Service:10
Bericht:Geweldig gegeten. Prijs kwaliteit is top. Het menu was inclusief twee glazen wijn, deze wijn viel
ook 100% mee. Beter dan veel andere huiswijnen. Het eten zelf was erg goed. Zeker geen alledaagse
ingredienten en combinaties, maar unieke combinaties en gerechten. Zeker de moeite!
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Titel:Toppie
Datum ingevuld:8 Feb 2017 18:04
Gastnaam:Anne
Gemiddelde:10.0

Sfeer:10

Prijs/Kwaliteit:10

Service:10

Bericht:Het was heerlijk, erg gezellig, mooie ambiance, wegens hier en daar allemaal geen
probleem, zeer goede bediening, kortom toppie en tot de volgende keer!
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Goed eten
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Titel:Goed eten
Datum ingevuld:6 Feb 2017 17:26
Gastnaam:Wilders
Gemiddelde:8.3

Sfeer:8

Prijs/Kwaliteit:8 Service:9

Bericht:
Lekker gegeten voor goede prijs / kwaliteit verhouding
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gewoon lekker
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Titel:gewoon lekker
Datum ingevuld:3 Feb 2017 13:32
Gastnaam:Gabriella
Gemiddelde:9.3

Sfeer:8

Prijs/Kwaliteit:10

Service:10

Bericht: gisteravond bij Reube Royale in relaxte sfeer gegeten. De bediening was ontspannen, correct en
informatief.De kok was gewoon heel goed! Hij had het vermogen om op gevoel fantasievolle ingrediënten te
verwerken tot een afwisselende en goed maaltijd.

12-1-2017 17:29

Alles kwam bij elkaar:
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Titel: Alles kwam bij elkaar: Service, Eten, Sfeer
Datum ingevuld:12 Jan 2017 17:29
Gastnaam:Karin
Gemiddelde:9.3

Sfeer:9

Prijs/Kwaliteit:9

Service:10

Bericht: Echt een hele leuke avond hier gehad! De service is echt super, hele
vriendelijke geïnteresseerde mensen waar kwaliteit heel hoog in het vaandel staat!
Eten ook erg goed. We hadden allemaal wat anders, zowel vis, vlees als de risotto was
heerlijk. Als wij weer naar Maastricht gaan komen wij hier zeker weer eten!
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Gezellig en goed!
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Titel:Gezellig en goed!
Datum ingevuld:11 Jan 2017 09:01
Gastnaam:C. Gorissen
Gemiddelde:8.6

Sfeer:9

Prijs/Kwaliteit:8

Service:9

Bericht: Zaterdagavond lekker, ongedwongen, gezellig en lekker op het gemak gegeten.
Zeer vriendelijke bediening, zeer goede prijs / kwaliteit verhouding.
Zeker voor herhaling vatbaar!
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Titel:Heerlijk
Datum ingevuld:8 Jan 2017 10:02
Gastnaam:Mark
Gemiddelde:8.6

Sfeer:8

Prijs/Kwaliteit:8

Service:10

Bericht: Via de jumbo actie hier terecht gekomen. Het restaurant is niet gevestigd op een plek waar je
als toerist direct langs komt lopen hoewel het toch heel dicht bij het Vrijthof zit. Voor de Jumbo actie
hebben ze een speciaal drie gangen menu waarbij bij elke gang uit drie verschillende gerechten
gekozen kan worden. Al met al voor elk wat wils denk ik. Het eten was heerlijk en de bediening dik in
orde. Al met al zeker een aanrader.

28-12-2016
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prima plek voor een heerlijke avond

9.0

9

9

Titel: prima plek voor een heerlijke avond
Datum ingevuld:28 Dec 2016 16:03
Gastnaam:Jons
Gemiddelde:9.0

Sfeer:9

Prijs/Kwaliteit:9

Service:9

Bericht: Prettige ontvangst.
Samenstelling van de maaltijd was prima. Fantasievol opgemaakt,lekkere smaakcombinaties.
Aanrader voor een avondje lekker en gezellig eten.
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Erik V.Fijnproever(3 recensies)
GEMIDDELDE CIJFER

8,5

/10 ETEN SERVICE

Datum van je bezoek: 11 feb. 2017Online gereserveerd

Warm ontvangst. De gastvrouw nam de tijd om ons de verschillende menuopties uit te leggen. We kozen
voor een menu waarbij we alleen per gerecht vis, vlees of vegetarisch door hoefden te geven. Een beetje
spannend maar zeker geen spijt van. Alle gerechten waren heerlijk en goed geproportioneerd en heel leuk
gepresenteerd (o.a. met eetbare bloempjes). De gastheer en -vrouw hielden de tafels goed in de gaten
waardoor je nooit hoefde te wachten iets te vragen of te bestellen. Keuze uit verschillende huiswijnen met
advies
per
gerecht.
Erg
netjes
allemaal.
Wellicht zijn de porties voor grote eters net niet voldoende, maar wij verlieten goed gevuld en zeer
tevreden de zaak.

Chris G.Proever(1 recensie)
GEMIDDELDE CIJFER

9,5



/10

Datum van je bezoek: 29 jan. 2017

 Online gereserveerd

Prima keuken en bediening, gerechten met zorg bereid, en alles voor een redelijke prijs

Petra C.Proever(1 recensie)
GEMIDDELDE CIJFER

9,5

/10

Datum van je bezoek: 26 jan. 2017

 Online gereserveerd

Heerlijk
gegeten
en
gedronken,
leuke
gastheer
en
gastvrouw.
Een
aanrader!
Heerlijke wijn die we mochten voorproeven en de dessertwijn ook erg goed bij de huisgemaakte Tiramisu

Tanja P.Expertproever(5 recensies)
GEMIDDELDE CIJFER

9,5
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Datum van je bezoek: 18 jan. 2017

 Online gereserveerd

Vriendelijke bediening, eerlijke prijzen en lekkere gerechten. De huiswijn is heerlijk en nog geen 20 euro
per fles. De prijs/kwaliteit verhouding is prima hier. Ook gezellige sfeer en prettige achtergrond muziek.
Een aanrader.

Françoise P.Proever(1 recensie)
GEMIDDELDE CIJFER
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Datum van je bezoek: 18 jan. 2017

 Online gereserveerd

In een rustige sfeer.... heerlijk getafeld ! Uitgebalanceerd 3-gangen menu, zeer de moeite waard om te
proeven ! Goede wijnen erbij, chapeau !!!

MMaessen .Fijnproever(4 recensies)
GEMIDDELDE CIJFER
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Datum van je bezoek: 14 jan. 2017

 Online gereserveerd

Echt heerlijk gegeten. Wij hadden de verschillende soorten zalm als voorgerecht. Fantastisch! Daarna de
diamanthaas, een heerlijk stuk zacht vlees met een lekkere mosterdsaus. Als dessert de kazen, 5 soorten,
heerlijk. Alleen de kruiden die er overheen gestrooid waren vonden wij te overheersend. Al bij al een
heerlijke avond met super lekker en ruim voldoende eten.

