


HUIS BEAUCARNE

Huis Beaucarne is een beschermde woning uit de 18de eeuw met een boeiende geschiedenis
en fascinerende collecties.
De woning aan het dorpsplein van Ename werd in 1748 aangekocht door Jacques Beaucarne
en bleef sindsdien steeds bewoond door dezelfde familie. Hierdoor zijn de authentieke 
interieurs en originele collecties bewaard kunnen blijven tot op vandaag.
Achter de discrete voorgevel van het huis bevindt zich een uitgestrekte parktuin met speelse en
romantische elementen en vroeg 20ste-eeuwse landschapsarchitectuur. 

De jongste generatie bewoners, kunsthistoricus Julien Fornari en zijn verloofde Lena 
Vastesaeger, zijn gids in eigen huis. Ze verwelkomen je met een aperitief van het huis, en nemen 
je mee op rondleiding in hun prachtige tuin.
www.huisbeaucarne.be

MOKJA! 먹자! LET'S EAT!

 정 JEONG
Koreanen beschouwen een maaltijd als een van de belangrijkste uitingen van vriendschap.
Voedsel delen helpt om sterkere banden te smeden, die een dieper inzicht geven in
de Koreaanse gemeenschap en 'jeong'.
Aan tafel vertaalt het zich vaak als een moment waarbij je samen toast en drinkt.
Jeong is een viering van kleine vreugdevolle momenten samen.

uit het boek KIMCHI, Lannoo
www.mokja.be

RESERVATIE

in 2 shifts om 17.30 en 18.30 uur
aanvang met apero en rondleiding, aansluitend Koreaanse bbq (per bubbel van 4-5p)

de pop-up gaat enkel door bij droog weer (alternatieve data 18-19/06)

KOREAANSE BBQ aangeboden door MOKJA 40€ pp
RONDLEIDING MET APERO aangeboden door Huis Beaucarne 15€ pp

MENU
GUI: gril je vlees en champignons à point

 삼겹살 SAMGYEOPSAL
Brasvar buikspek

 불고기 BULGOGI
gemarineerd rundsvlees

 버섯 BOSEOT
champignons

JANG: dip je hapklaar stukje vlees in wat saus
쌈장 SSAMJANG
Mokja's gefermenteerde chilipaste, sojabonenpaste, rijstsiroop

 양파장가지 YANGPA JANGAJJI
gepekelde ui, chili

SSAM: eet je stukje vlees of rijst in een wrap van
 쌈 SSAM

boeketje sla

 무쌈MUSSAM
gepekelde raapschijfjes

 김구이 GIM GUI
gegrild zeewier

BANCHAN: eet tussendoor van de bijgerechtjes en rijst
 파무침 PAMUCHIM

preislaatje met chili, sojasaus, sesam 

 김치 KIMCHI
gefermenteerde groente

 오이무침 OI MUCHIM
komkommer, chili, soja, sesamolie

 밥 BAP
rijst

http://www.mokja.be/
https://www.huisbeaucarne.be/

