Ongelofelijk lieve gastvrouw Martine en super sympathieke gastheer Luc. Het avondeten is afwisselend, origineel en
vooral super lekker! De hygiëne was er echt tiptop in orde, je kon er letterlijk van de grond eten, zelden zo een nette
kamers gezien. We will be back !, xx x
Zeer netjes en proper. Supertoffe gastvrouw en gastheer. Mooie omgeving. En vooral zeer lekker eten: uitgebreid
ontbijt met veel afwisseling, zelfgemaakte producten en streekproducten. Het avondeten was ook super: voor een
goeie prijs heeeel lekker eten. van hapje tot dessert tot in de puntjes verzorgd, meer dan voldoende en een lekkere
wijnkaart! Echte aanrader! , xxx
We hadden een zeer aangenaam verblijf in La Mouline. Het bevindt zich in een mooie streek en ook op het domein
zijn tal van activiteiten mogelijk. Er was ook een warm onthaal door de gastheer en -vrouw, die ook steeds
beschikbaar waren voor toeristische info. Ook een pluim voor het ontbijt en zeer zeker ook voor het avondmaal. Een
aanrader., xxx
We zijn in de watten gelegd door de gastheer en gastvrouw. De table d´hotes is van heel hoog culinair niveau met
een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Dit is veruit één van de weinige plekken waar je zo culinair verwend
wordt voor een prijsje! Het ontbijt is heel gevarieerd en er is voor eenieder wat wils. Ik kan allen maar zeggen: doe
zo voort we komen graag terug!, xxx x
Een echte aanrader. Warme ontvangst. Ieder ochtend uitleg van wat er te doen was die dag. Uitstekende kamers.
Prachtige rustige omgeving en genieten aan het zwembad. Zeer lekker ontbijt met een weelde aan variatie.
Avondeten was culinair met alles er op en er aan (***). Alles topkwaliteit. Niks was teveel gevraagd. Wij waren echt
verwend en gaan zeer zeker terug. Ik durf met mijn ogen toe iedereen deze B&B aanraden. Bedankt Tine en Luc.
, xxx
Lieve en warme gastheer en vrouw. Niets is voor hen teveel. Heel mooie locatie prachtige nette kamer. De gastheer
is een uitstekende kok heel lekkker eten uitgebreid ontbijt met veel variatie kortom ik zou dit iedereen aanbevelen.
Wij gaan zeker terug!!!! Topipie super 👍, xxx
Een echte aanrader voor wie op zoek is naar dat ietsje extra op culinair gebied. , xxx
zeer tevreden, xxx
Magnifieke B&B met enorm lieve mensen die U van s morgens tot s avonds in de watten leggen !. Lekker eten en
gezelligheid troef !. Echt een aanrader !., xxx
La Mouline is een schitterend verblijf. Mooie ligging, prachtig domein, kraaknette kamers en confortabele bedden en
ongelooflijk lekker eten. Tine en Luc zijn zeer gastvrije, joviale mensen. Een echte aanrader!, xxx
Hier moet je zeker eens komen. La mouline heeft alles voor een geslaagde vakantie. Wij waren hier reeds 2 maal en
het zal niet de laatste keer zijn. Het is hier top !!!, xxx
Een topadresje! Heel rustige ligging. ideaal voor gezinnen met kleinere kinderen, wegens het zwembad aangepast
voor kleintjes (ondiep gedeelte). Wij hebben zelf geen kleine kinderen meer, maar voelden ons ook thuis in het
logement. De gastheer en gastvrouw zijn zéér vriendelijk, goeie ontvangst, goeie tips voor uitstapjes. De table
d´hotes was énorm lekker. Wij gaan zeker terug, xxx
La Mouline is the place to be als je van een mooie rustige omgeving met een leuk zwembad en lekkere maaltijden
houdt. xxx

Super locatie, super ervaring., xxx x
Onthaald door 2 fantastische mensen, Luc & Tine. Een aanrader voor jong en oud en een top service om ´U´ tegen te
zeggen! We keren nooit 2 keer naar hetzelfde terug maar hier vrees ik dat het wel gaat voorvallen. Een top
accommodatie!!!, xxx
Wij verbleven voor de 3de maal in La Mouline. Zeker een aanrader! Het voldoet iedere x aan onze verwachtingen.
Voor de gastvrouw en gastheer een dikke pluim. Zij doen er alles aan om de gasten 100% te laten genieten. Wij gaan
zeker nog terug! , xx , x
Fijne vakantieplek voor gezinnen die graag lekker tafelen. Uitstekende diners bereid door de uiterst hartelijke
gastheer en -vrouw. , xxxx, x
Topadresje uitgebaat door zeer charmante én gepassioneerde mensen. Fantastisch bed, zeer uitgebreid ontbijt waarbij
niks ontbrak. Zeer net zwembad mét apart kindergedeelte. Table d´hôtes van zéér hoog niveau. (H)eerlijke keuken
met vooral streekgebonden gerechten! , xxx
Zalig verblijf in een een super nette chambre d´hôte. Heel vriendelijke gastvrouw en -heer. Super lekker eten. Een
aanrader., xx x
Een echte aanrader voor fietsers, en vooral een zeer goede keuken. Luc en Tine hebben ons verwend. , xxx.
Wij hebben een super vakantie doorgebracht in La Mouline. Bedankt Tine & Luc xxx , x

