Casa Del Locos viert 13-jarig bestaan met een ‘foute party’
De tijd vliegt... Op 11 september zal het precies 13
jaar geleden zijn dat Gino
en Marleen hun nieuwe
zaak ‘Casa Del Locos’ openden aan de Dendermondesteenweg in Destelbergen.
Het oude cafeetje ‘Sporthuis’ werd met de grond
gelijk gemaakt en er werd
een nieuw gebouw opgetrokken. Gino had al enkele jaren ervaring in de horeca en Marleen liet haar
vaste job als secretaresse
varen om mee de zaak te
runnen.
De opening verliep bijna
chaotisch, toen de stoelen en tafels pas op het allerlaatste moment geleverd werden, maar enkele
bereidwillige klanten hielpen rond 22u30 vlot mee
om het meubilair naar binnen te brengen.
In 2006 was er een kleine brand in de keuken, die
gelukkig zelf kon geblust worden, zonder veel erg,
maar toch moest de zaak enkele dagen gesloten
worden om alles terug proper te krijgen.
Niet enkel restaurant
In Casa Del Locos ben je ook welkom met vrienden
voor een drankje aan de toog of in de gebruikzaal.
Het is een eet- en praatcafé. Er is ook een zaaltje
beschikbaar voor groepen (tot 40 personen). Ideaal
voor vergaderingen of een familiebijeenkomst.
Belgisch en Mexicaans
Bij Gino en Marleen kan je zowel de Mexicaanse als

de traditioneel Belgische keuken proeven. Uniek in
het Gentse. Tortilla’s, taco’s, empenada’s, chili con
carne, fajita... Maar dus ook croques, scampi’s, steak,
stoverij, vispannetjes, côte à l’os, enz... Voor elk wat
wils.
In de namiddag worden
er ook pannenkoeken en
wafels geserveerd, of een
stukje appeltaart...
Er zijn ook maandelijks
wisselende weekend-suggesties. In september zijn
er de ‘brochette’ suggesties. Een aanbod gaande
van ‘spies van vers fruit
met chocoladesaus’, over scampi-, kippen, runds-,
lams- of visbrochettes. Keuze te over dus en dit voor
een prijs die varieert tussen 6,50 en 17,80 euro.
Speelruimte
En er is ook aan de kinderen gedacht. Niet alleen de
kindvriendelijke menu’s zijn in trek, ook de totaal

vernieuwde speelruimte, op de bovenverdieping,
valt in de smaak bij de jonge bezoekers. Vroeger
werd die ruimte als ‘rokersruimte’ ingericht, maar
met de komst van het totale rookverbod werd de
volledige verdieping als speelruimte ingericht.
Foute party
Op zaterdag 10 september wordt de 13de verjaardag gevierd met een heuse ‘Foute Party’,
met DJ vanaf 22 uur. Kom je verkleed naar de
Casa Del Locos, dan krijg je een gratis consumptie van het huis. En van 23 tot 24 uur is er een
happy hour.
Meer info vind je steeds op de website:
www.casadellocos.be of 09-238.49.39
Dendermondesteenweg 470 - Destelbergen
Dinsdag gesloten (tijdens schoolvakantie ook woensdag)
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