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De nieuwe AEG ProCombi®Plus oven met FullTaste Steam System 
brengt smaak op een hoger niveau door de juiste combinatie van 
hetelucht en stoom. Dankzij stoom behoudt ieder gerecht de 
best mogelijke smaak, textuur en kleur. De oven werkt net als een 
traditionele oven, maar met de extra voordelen van stoom. Of je nu 
een souffl é bakt of vlees braadt, stoom sluit het natuurlijke vocht in 
en zorgt voor uitzonderlijke smaken. Proef meer dan ooit tevoren.

Ontdek er alles over op www.aeg.be

PROEF MEER DAN
OOIT TEVOREN.
VOEG STOOM TOE VOOR DE PERFECTE SMAAK EN TEXTUUR.

AEG_AD_FULLTASTE_293x220.indd   1 26/01/16   17:13
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Stressvrije koeien zorgen voor 
uitzonderlijke kazen
In deze driedelige reportagereeks waarin we samen met Bartel Dewulf op zoek gaan naar 

kwaliteitsproducten met een ziel, houden we vandaag halt in het hartje van het Pajottenland 

bij de Beverse Kaasmakerij.

Ook in het 
buitenland genieten 
van de Vlaamse 
keuken!
Authentieke Belgische fijne voeding en 

dranken in het buitenland bekendmaken, 

dat is Herwig Dejonghe zijn missie. Onder 

de naam Be Delicious maakt zijn team de 

Belgische keuken daarenboven ook 

wereldwijd beschikbaar.

Omdat het vers 
moet zijn 
Warme bakkers zijn een uitstervend ras, en 

zeker degene met een oog voor ondernemen 

zoals dat van Frederik Delrue. Eerst in Brussel 

en later in Tervuren en nu zelfs in Leuven 

werd Au Flan Breton een begrip voor wie 

houdt van verfijnde patisserie en ambachtelijk 

vervaardigd brood.

Uw business doen groeien is onze zorg  
Breng een economist/marketingspecialist en een hospitality connaisseur samen en je hebt de 

perfecte mix om van een startende business of reeds bestaande zaak een echt succesconcept 

te maken.
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Waar authenticiteit en 
creativiteit elkaar ontmoeten
Groenten in een glansrol bij de slager, een combinatie die weinig mensen verwachten. En al zeker 

niet in de Westhoek waar ambacht en traditie misschien nog meer dan elders voorrang krijgen. 

Toch trok Slagerij Vasseur resoluut deze kaart.

Gastronomie voor 
ieders budget
De toekomst hoeft niet futuristisch te zijn. 

Executive chef Marc Clement zweert in The 

Bistronomy, het restaurant verbonden aan 

Living Tomorrow in Vilvoorde, bij sierlijke 

eenvoud maar dan wel binnen een innovatief 

kader.

La douce France 
in Knokke 
Op maandag 8 augustus was Siësta Beach de 

bühne voor een middag vol plezier en vertier. 

80 chefs namen er deel aan onze culinaire 

petanquewedstrijd die werd doorspekt met 

‘Tournées Générales’ door de partners van 

Dolce World.

Topproducten 
verdienen 
topmateriaal
Slagerij-traiteur Vandycke werd 19 jaar geleden 

vanaf nul opgericht door Ivan Vandycke en zijn 

vrouw Hilde Van Belleghem. Ivan, bezeten door 

het slagersvak en Hilde, apotheek assistente 

van opleiding, bouwden de zaak uit tot een 

gevestigde waarde in het centrum van Knokke.

Koken aan een Molteni-stoof 
is altijd een jongensdroom geweest 
Een voormalige doktersvilla in Elverdinge is de bühne waar Franky Vanderhaeghe magie creëert 

achter zijn indrukwekkende Molteni-stoof. Misschien niet meteen de bekendste chef van België, 

maar wel een selfmade man pur sang die samen met zijn vrouw Sandra Nys en een passioneel 

team het tweesterrenrestaurant Hostellerie St-Nicolas runt.
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Le Petit Pecheur

Voor iedere smaak 
een oester!

Le Petit Pêcheur in Yerseke biedt een ongeziene wereld van diversiteit en smaak. In deze 

voormalige tarbotkwekerij bevinden zich 20 zeewaterbassins van elk 60 m2 gevuld met 

Oosterscheldewater. Met geavanceerde biotechniek wordt het Oosterschelde water, dat 

tot het schoonste van Europa behoort, nog verder gefilterd en door de bassins gepompt. Zo 

ontstaat er een constante doorstroom van schoon zeewater. Resultaat: een luxueus bad waarin 

de oesters en schelpdieren tot rust kunnen komen en van topkwaliteit zijn. Naast kwaliteit en 

diversiteit, zoekt Le Petit Pêcheur voortdurend innovatieve manieren om het aanbod aan te 

scherpen… Dolce mocht deze vindingrijkheid aan de lijve ondervinden tijdens een bezoek aan 

de oestertafels in Kats. 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Ekkow
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General Manager Ida Sinke werd geboren 

tussen de oesters. Met een vader als oester- en 

mosselvisser kan het ook bijna niet anders. Na 

een carrière bij een machineproducent, daarna 

als communicatieadviseur bij de gemeente om 

uiteindelijk toch haar liefde voor de oesters te 

volgen bij Le Petit Pêcheur, is Ida nog steeds in 

de ban de pracht die haar streek voortbrengt. 

Ida neemt ons mee naar de unieke oestertafels 

in Kats en vertelt vol enthousiasme over haar 

passie…

Ontbijten in het water

Le Petit Pêcheur biedt een assortiment om 

u tegen te zeggen: van de Vongole Veraci 

uit Italië, Bouchot mosselen uit Le Crotoy of 

Baie Mont St.Michel, Praires uit Frankrijk, tot 

een zevental soorten oesters en kreeften uit 

Ierland, Portugal, Frankrijk Schotland enz. 

“Wij gaan er prat op om onze klant diversiteit 

en kwaliteit te bieden”, vertelt Ida. “Onze 

producten zijn een direct resultaat van de 

liefde voor ons vak en het product. Naast 

een aantal producten dat voor ketenpartners 

wordt verpakt onder gewenste specificaties, 

hebben we een eigen assortiment dat via de 

Belgische retail en directe exportkanalen 

richting eindconsumenten gaat. Onze diverse 

schaal- en schelpdieren gaan met andere 

woorden meteen vanuit het water naar onze 

leveranciers. Dus ze ontbijten ‘s morgens in het 

water van onze bassins en worden ’s middags al 

geserveerd voor de lunch. Kwaliteit is voor ons 

een vanzelfsprekendheid.”

Het hele jaar door oesters

Oesters zijn er in heel wat soorten en maten. 

Deze grote verscheidenheid zorgt ervoor dat 

er wel voor iedere smaak een oester is. Le Petit 

Pêcheur biedt een 10-tal verschillende soorten 

en dit het hele jaar door. Wij namen er een 4-tal 

onder de loep en lieten ons verrassen door de 

verrassende diversiteit van deze lekkernij. Zeg 

dus niet zomaar een oester tegen een oester!

01. Umami

De Umami-oester wordt speciaal gekweekt 

in een gebied (voornamelijk in Ierland) waar 

het water extra veel voedsel en algen bevat. 

Hierdoor heeft hij een rijke en unieke smaak: 

hartig, zoet, romig, zilt, vol en nootachtig. 

Hierdoor is hij toegankelijker dan bijvoorbeeld 

een Zeeuwse, echte zilte oester. Noem hem 

gerust de rolls royce onder de oesters en 

vergelijk hem gerust met de Gillardeau. Deze 

oester behoort visueel en smaak-technisch tot 

de wereldtop.

“De diversiteit van de 
verschillende soorten 
oesters zorgt voor heel wat 
culinaire vrijheid” 

02. Zomeroester

Oesters zijn op hun best tijdens de 8 maanden 

met een ‘r’. Zolang het water koud blijft, 

denken de oesters niet aan hun voortplanting. 

Pas wanneer de watertemperatuur in de 

maanden juni, juli en augustus stijgt, planten 

de oesters zich voort. Ze gaan dan melken, 

hun vlees wordt mager en slap waardoor 

ze minder smakelijk zijn. De zomeroester 

daarentegen blijft het hele jaar door smakelijk. 

Het is namelijk een triploïde oester die zich 

niet voortplant. Een oester is van nature 

diploïd, zoals elk levend wezen dat zich 

voortplant. Een diploïde oester besteedt ook 

2/3 van zijn energie aan de voortplanting en 

dat doet de zomeroester niet. Ze worden niet 

‘melkachtig’ in de zomermaanden waardoor de 
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verkoop kan doorgaan. Ze worden in het labo 

grootgebracht en omdat hij zich niet voorplant 

steekt hij al zijn kracht en energie in zijn smaak. 

Dit resulteert in een zeer smakelijke, melkvrije 

en volle oester.

“Zeg niet zomaar een 
oester tegen een oester”

Tafeloester of off-bottom

De tafeloester of de zogenaamde off-bottom 

oester wordt in Kats gekweekt naar Frans 

model op tafels in zakken. Ze raken met 

andere woorden de bodem niet wat zorgt 

voor een oester die gelijkmatiger groeit ten 

opzichte van de traditionele bodemcultuur. 

De kweekmethode begint reeds met het 

opvangen van oesterbroed om dit vervolgens 

op tafels verder uit te laten groeien. Le Petit 

Pêcheur is de eerste Zeeuwse ondernemer die 

deze manier van kweken hanteert. 

“Wij zijn initieel met deze kweekmethode 

gestart om de Zeeuwse oester een mooiere 

schelp te geven. De zakken op de tafels worden 

namelijk geschud waardoor er stukjes van de 

groeirand afbreken en hij een mooiere vorm 

zal krijgen. Ook heb je minder aangroei en is 

de oester voller omdat hij op de tafels meer 

voedsel uit het water kan halen. Bijkomend 

voordeel van deze off-bottom methode is dat 

hij (nog) niet vatbaar is voor de oesterboorder, 

een exotische slak die gaatjes boort in de 

schelp en de inhoud opeet. Deze slak bedreigt 

een groot deel van de Zeeuwse oesters en 

leidt tot een grote sterfte. Doordat de slak 

nog niet op de tafels komt, zijn deze oesters 

nog niet onderhevig aan de rooftocht van de 

oesterboorder. We streven er dan ook naar 

om 3 miljoen oesters te kweken na 3 jaar. Deze 

oester heeft een echt Zeeuws karakter, maar is 

net iets vetter en voller dan de oesters die van 

de bodem komen”, vertelt Ida. 

03. Portugese oesters

Ida: “We zijn onlangs gestart met een 

proefproject in het Noordwesten van Portugal 

waarbij de oesters ook op tafels worden 

gekweekt, maar dan in de monding van een 

rivier. Deze oester is wat zoeter van smaak met 

een nootachtige ondertoon. Doordat we zo 

een grote diversiteit aanbieden, kan de klant 

werkelijk het hele jaar door oesters serveren 

of eten én bovendien variëren op gebied van 

smaak”, besluit Ida Sinke. 

www.lepetitpecheur.nl
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Hilux-Hillewaert

Omdat het vers moet zijn

Warme bakkers zijn een uitstervend ras, en zeker degene met een oog voor ondernemen zoals 

dat van Frederik Delrue. Eerst in Brussel en later in Tervuren en nu zelfs in Leuven werd Au Flan 

Breton een begrip voor wie houdt van verfijnde patisserie en ambachtelijk vervaardigd brood. 

Naast de bakkerij begon hij een lunchroom. Niet alleen het ontbijt en de lunch is er kraakvers, 

ook de koffie. Onder het merk Breton Noir kunnen de klanten genieten van huisgebrande 

koffiebonen in vier verschillende variëteiten, geserveerd volgens de regels van de kunst.

Tekst: Valérie Couplez | Beeld: Bart Tanghe
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Kraakvers als verkoopsargument

Au Flan Breton bestaat al meer dan een 

eeuw. De bakkerij begon ooit in het centrum 

van Brussel. Het echtpaar Petra Amerijckx 

en Frederik Delrue dat de leiding in handen 

heeft, vond er echter niet genoeg ruimte om 

verder te groeien en verhuisde vanuit de 

kelder naar een groot pand in Tervuren. Een 

gouden zet want intussen is er zelfs al een 

tweede vestiging in Leuven en heel concrete 

plannen voor een uitbreiding naar Duisburg 

en Hoeilaart. Dat ontging ook Jeroen Meus 

niet die het buisbrood van Au Flan Breton 

vermeldde als lokale specialiteit. De bakkerij 

ontleent zijn naam aan een gebakje van flan 

breton met gekarameliseerde appelen. 

Misschien niet het hoogstandje dat je van 

een meester-patissier zou verwachten, maar 

het vat de filosofie van de zaakvoerders 

wel perfect samen. “Flan is een bijzonder 

eerlijk gerecht”, vertrouwt Delrue ons toe. 

“Het bevat slechts vier ingrediënten: melk, 

eieren, vanille en suiker. Je kan het overal 

ter wereld maken, maar het zal op elke plek 

anders smaken. Want het is de kwaliteit 

van de basisonderdelen die de smaak zal 

bepalen. We maken hier alles van begin 

tot het einde zelf. Niet omdat we persé de 

beste willen zijn. Neen, we willen dat Au 

Flan Breton synoniem staat met kraakverse 

producten, liefde voor het vak. Het moet 

een merk worden waar mensen verslaafd 

aan raken.”

Huisgebrande koffie

Deze filosofie wordt volledig doorgetrokken 

in de aanpalende lunchroom in Tervuren. En 

dat geldt niet alleen voor de gerechten die bij 

het ontbijt of de lunch uit de keuken komen. 

Ook de koffie zelf draagt de kenmerkende 

Au Flan Breton stempel. Caroline van de 

Ven, verantwoordelijke van de lunchroom: 

“Om onze klanten een meerwaarde aan 

te bieden, komen de koffiebonen hier 

als groentjes binnen en roosteren we 

ze volledig zelf. Huisgebrand: verser en 

aromatischer kan het niet. Bovendien zijn de 

mensen bereid om er meer voor te betalen, 

als ze het verhaal erachter kennen. We 

werken met bonen uit verschillende landen 

die samen de perfecte blend vormen voor 

de Breton Noir koffie. Die bestaat trouwens 

in vier types, afhankelijk van hoe sterk de 

koffie mag doorsmaken: deca, 5.2, 3.6 en 2.7. 

Standaard bieden we de zachte 5.2 soort 

aan, maar zelf hou ik het meest van het 

straffere spul, de 2.7 dus.” Koffie neemt dus 

een prominente plaats in op de menukaart 

van de lunchroom. De klant heeft niet alleen 

keuze uit de vier Breton Noir koffies, elk met 

hun heel eigen karakter, maar ook uit tal van 

variëteiten en specialiteiten. “Mijn favoriet 

op de kaart is onze iced latté macchiato, 

die heerlijk fris smaakt”, vertelt van de Ven. 

“Ik drink thuis al een stevige shot espresso 

om de dag te starten. Vroeger deed ik dat 

een hele dag lang, intussen heb ik ook van 

andere variëteiten leren genieten.” 

“We willen dat Au Flan 
Breton een merk wordt 
waar mensen verslaafd 
aan raken, dat synoniem 
staat met kraakverse 
producten”

Service met dat tikkeltje meer

De perfecte koffie vraagt tevens om een 

perfecte bediening. Gemiddeld serveert de 

lunchroom Au Flan Breton een honderdtal 

koffies per dag. Al zijn dat er in de wintertijd 

wel wat meer. Om de service ook in 

piekmomenten vlot te laten verlopen kan van 

de Ven vertrouwen op een volautomatische 

koffiemachine van Franke. “Deze machine is 

bijzonder gemakkelijk in gebruik en perfect 

in te stellen om klanten echt te verwennen 

met hun koffie. Alles loopt zodanig vlot, 



13



14

dat je er zelfs niet hoeft bij na te denken, 

wat een zegen is op drukke momenten.” 

Een belangrijk bijkomend argument is de 

service die verdeler Hillewaert biedt. Van 

de Ven: “Zelfs op zaterdag of op zondag 

zijn ze de dag zelf nog ter plaatse wanneer 

een herstelling zich opdringt. Dat gebeurt 

gelukkig zeer zelden, maar komt altijd 

ongelegen. Laatst was er een panne net 

voor een bedrijfsfeestje. Maar alles raakte 

perfect op tijd opgelost.” Delrue beaamt dit. 

“De prijs is uiteraard belangrijk, maar ik ga 

nooit onderhandelen tot op de laatste cent. 

Dan maakt service net dat tikkeltje verschil. 

Voor onze lunchroom is dat net hetzelfde. 

Het is altijd een precair evenwicht tussen 

voldoende personeel en de kost die dat met 

zich meebrengt. Maar de mensen komen 

hier graag, net omdat ze verwend worden 

door fantastisch personeel, mensen die voor 

elkaar in de bres gaan.”

Wat brengt de toekomst?

“Inmiddels is de lunchroom Au Flan Breton 

vier jaar open. We blijven er met de hele 

ploeg voor de volle 100% tegenaan gaan. Er 

zijn plannen om in de toekomst zeven dagen 

op zeven open te zijn. Hoewel de meeste 

toeristen op zondag rond de markt van 

Tervuren hier wat verderop te vinden zijn, 

vraagt vooral ons vast cliënteel om dat extra 

dagje beschikbaarheid. Zo zijn we ook al een 

halfuurtje vroeger open om tegemoet te 

komen aan onze klanten. Door de synergie 

met de bakkerij stonden we in eerste 

instantie vooral bekend voor ontbijt en 

tearoom. Met een eigen chef in de keuken, 

willen we nu ook onze lunch meer en meer 

op de kaart zetten. Boven hebben we een 

feestzaaltje ingericht, waar in de toekomst 

meer gebruik van gemaakt zal worden. Maar 

wat er ook gebeurt, kwaliteit en versheid 

zullen hier steeds voorop lopen”, besluit van 

de Ven. Als we Delrue even over de toekomst 

laten nadenken, dan droomt hij luidop van 

het buitenland. “Ik heb altijd iets gehad met 

Spanje. Het is een land van pure en eerlijke 

producten, waar ze je gastronomisch in 

de zevende hemel kunnen brengen maar 

bescheiden blijven. Mochten mijn producten 

ooit in Barcelona of Madrid terechtkomen, 

dan zou dat een droom zijn. In feite is Au 

Flan Breton een uit de hand gelopen hobby. 

In september zullen hier 45 mensen aan 

de slag zijn. Naast de bakkerij leveren wij 

ook aan verschillende horecazaken. Er valt 

vandaag nog veel geld te verdienen, maar 

dan moet je je verstand gebruiken en niet 

bang zijn om te ondernemen.”

www.auflanbreton.be

www.hilux-hillewaert.be
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Café à 
l’orange 
deluxe

Latté 
Macchiato

INGREDIËNTEN

5 cl vaste advocaat // 2 cl Cointreau // 

80 ml espresso // slagroom

BEREIDING

Schenk de advocaat in een glas. Warm de 

Cointreau op en giet dit bij de espresso. 

Vervolgens de Cointreau en de koffie 

voorzichtig op de advocaat gieten. Werk af 

met licht gesuikerde slagroom. 

INGREDIËNTEN

120 ml melk // 40 ml espresso

BEREIDING

Stoom de koude melk op en giet het 

voorzichtig in een hoog glas. Laat dit 

eventjes rusten. Giet daarna de espresso 

met een soepele straal in het glas melk.

1 KOFFIE

1 KOFFIE
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Belgocatering

In Vlaamse velden 
met Belgocatering…

In deze driedelige reportagereeks, waarin we samen met Bartel Dewulf op zoek gaan naar 

kwaliteitsproducten met een ziel, houden we vandaag halt in het hartje van het Pajottenland 

bij de Beverse Kaasmakerij. Hier geen drukke snelwegen of zware industrie, maar een golvend 

landschap met vruchtbare velden die de koeien van de Beverse Kaasmakerij van vers gras 

voorzien. De halfharde kazen zijn er dan ook van uitzonderlijke kwaliteit, en het is net die 

kwaliteit waarbij Belgocatering zweert. Ga met ons mee in dit uitzonderlijk verhaal van liefde, 

passie en de mens achter het product. 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Henk van Cauwenbergh

“Stressvrije koeien zorgen voor 
uitzonderlijke kazen”

No stress!

De koeien grazen rustig in de weiden van Bever, 

de kleinste gemeente van Vlaams-Brabant. 

Geen stress voor de Holstein-koeien, want in 

de loopstal lopen de dieren vrij rond en eten 

ze enkel wanneer ze daar zin in hebben. De 

dieren geven ook zelf aan wanneer ze gemolken 

willen worden via een computergestuurd 

‘Vrijwillig Melk Systeem’. De dagverse melk 

wordt later verwerkt tot een 10-tal soorten 

halfharde kaas. We ontmoeten er Willy de Ville, 

vader van zaakvoerder Patrick De Ville. Patrick 

studeerde in 1994 af aan de landbouwschool 

en nam het bedrijf over van zijn grootouders. 

Hij bouwde het uit tot een modern melkvee- en 

akkerbouwbedrijf met 200 koeien. “Het waren 

de ouders van mijn vrouw die een boerderij 

hadden”, vertelt Willy. “De opvolging leek niet 

“De liefde voor de koeien 
proef je in de kazen én dat 
maakt het verschil”

meteen verzekerd omdat mijn vrouw geen 

interesse had. Toch hadden we een connectie 

met de boerenstiel. Gezien ik als ingenieur 
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Ambachtelijk

Het is geen geheim dat de landbouw moeilijke tijden heeft 

gekend en daarom wist Patrick meteen dat hij het bedrijf van 

zijn grootouders moest moderniseren. Daarom werd een robot 

aangeschaft om de koeien volledig automatisch te melken 

en dat wanneer ze zelf willen. Hun dagverse melk wordt 

daarna verwerkt tot halfharde kaas. “Via een ondergrondse 

leiding komt de melk in de kaasmakerij terecht”, vertelt Willy 

enthousiast. “We werken bovendien zonder kleurstoffen of 

bewaarmiddelen en de kazen die liggen te rijpen worden 

ettelijke keren met de hand omgedraaid. Ons assortiment 

bevat een 10-tal kazen, vooral kruidenkazen, kazen gerijpt in 

bier en kleine kwaliteitskazen.”

“En het is die kwaliteit en passie die we bij Belgocatering 

zoeken”, vult Bartel Dewulf aan. “Wij geven namelijk steeds 

de voorkeur aan artisanale producten die we rechtstreeks bij 

de boer aankopen. Dit zorgt ervoor dat wij in onze keukens 

enkel en alleen producten aanbieden die met liefde werden 

gemaakt.”
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werkte voor het Ministerie van Landbouw 

en onze zoon koos voor de studierichting 

‘landbouw’. Op het moment dat hij afstudeerde, 

gingen mijn schoonouders op pensioen en 

nam Patrick het bedrijf over. Hij begon met 20 

koeien, vandaag heeft hij er 200 waarvan we 

jaarlijks 1 miljoen liter melk verwerken.”

96 per uur

De Beverse Kaasmakerij melkt door het 

gebruik van hun doorgedreven en unieke 

automatisering 96 koeien per uur. “De melk 

wordt diezelfde dag nog gebruikt om kaas te 

maken. Geen industriële kazen dus, maar enkel 

en alleen kaasspecialiteiten. We doen er ook 

alles aan om onze koeien te verwennen. Zo 

kunnen ze vrij binnen en buiten lopen, eten ze 

zoveel ze willen en krijgen ze enkel en alleen 

natuurlijke voeding: vers gras in de zomer, 

voorgedroogd gras in de winter, maïs en 

voederbieten.”, vertelt Willy. 

“Belgocatering zoekt altijd 
producenten die een hart 
hebben voor hun product”

“Het feit dat de melk onmiddellijk wordt 

gebruikt om te verwerken tot kaas, zorgt 

voor een uitzonderlijke kwaliteit van de kazen 

en dat proef je. Naast het feit dat Patrick en 

Willy een fantastische producten creëren, 

dragen we dezelfde liefde voor ons vak uit. 

We zijn momenteel nog in de opstartfase van 

onze samenwerking, maar het is de bedoeling 

dat we zowel onze kazen als onze melk zullen 

afnemen van Willy en zijn zoon”, besluit Bartel 

Dewulf. 

www.belgocatering.be

www.beversekaas.be
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Knokke-Heist

Moderne meesters 
respecteren hun klassiekers

Kunst is geen eiland meer. Het verovert zich steeds 

meer een plaats in ons dagelijks leven. Dat kunst 

en restaurants een goede kruisbestuiving geven, 

hoeft niet te verwonderen. Beiden bestaan bij de 

gratie van de inspiratie van de meester. Maar ook 

moderne kunst en gastronomie hebben een klassieke 

grondlaag nodig. Voor galerijhouder Stephane 

Stimoens vind je die in Knokke in Escabèche van Kim 

Verhasselt.

Tekst: Valérie Couplez | Foto’s: Bart Tanghe
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Smeltkroes van creativiteit

Knokke is meer dan zomaar een badstad. Ook 

als de zon achterwege zou blijven, broeit er nog 

altijd creativiteit in haar straten. Nergens anders 

in België word je zo verwend op het vlak van 

kunst en gastronomie, twee domeinen die meer 

gemeen hebben dan je op het eerste zicht zou 

denken. Dat vindt ook Stephane Simoens van 

de gelijknamige galerij. “Je kan kunst uiteraard 

heel economisch benaderen en het zien als 

een investering, maar voor mij moet je het 

beleven vanuit je eigen nieuwsgierigheid en 

je laten prikkelen door emoties en zintuigen. 

Zo bouw je kennis op waaruit dan nieuwe 

inspiratie kan voortborrelen. In andere steden, 

landen of culturen vertoeven, is voor mij telkens 

een beetje als een tankbeurt. Een goede kok 

werkt eigenlijk op dezelfde manier. Hij moet 

vertrekken vanuit een klassieke grondlaag 

en daar eigen ontdekkingen en smaken in 

verwerken. Kunst bouwt ook verder op de 

verworvenheden uit het verleden. Het is 

ongelooflijk welke impact het heeft vandaag. 

Tentoonstellingen zijn blockbusters geworden. 

En overal zie je hoe alles samenvloeit. Niet 

alleen kunst en architectuur, maar evengoed 

kunst en gastronomie. Het is niet toevallig dat 

er in het MOMA in New York een toprestaurant 

verscholen zit.” Wanneer Simoens zijn favoriete 

adresje in Knokke mag benoemen, kiest hij 

resoluut voor Escabèche waar Kim Verhasselt 

achter de kookpotten staat. “Hij beheerst de 

traditionele technieken en gerechten tot in de 

puntjes, maar voegt er zijn eigen verfijnde toets 

aan toe. Ik kan er in feite blind van de kaart 

bestellen, omdat ik altijd kwaliteit op mijn bord 

zal krijgen. Ik ben er nog nooit teleurgesteld.”

Hoewel Escabèche nog niet zolang het 

straatbeeld siert  in Knokke, is Kim Verhasselt 

verre van een onbekende. “Horeca krijg ik al van 

mijn grootvader met de paplepel ingegeven. 

Ik ben er als het ware in grootgebracht en 

het was een evidentie dat ik er in verder zou 

gaan. De sfeer in de keuken, de passie van mijn 

ouders, je kijkt daar naar op met kinderogen. Ik  

“In andere steden, landen 
of culturen vertoeven is voor 
mij telkens een beetje als 
een tankbeurt”

heb uiteindelijk meer dan tien jaar gewerkt in 

Esmeralda, het restaurant en geesteskind van 

mij vader. Iets langer dan gepland, omdat het 

toen net een ster kreeg. Maar die goesting om 

zelf iets uit de grond te stampen was te sterk 

om naast me neer te leggen. Ik wilde mijn eigen 
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ding doen, iets kleinschaliger waar ik mijn eigen 

stempel kon drukken op alle technieken die ik 

vroeger geleerd heb. Het zijn net die accenten 

die het hedendaags maken. Het moeten echter 

niet alleen creatieve uitspattingen zijn op de 

kaart, soms hebben mensen, zeker als ze hier 

meermaals in de week komen, ook eens zin in 

iets gewoons. Zoals een garnaalkroket, maar 

dan met garnalen van topkwaliteit en op en 

top gepresenteerd.” Zelf houdt Verhasselt ook 

enorm van kunst. “Ik kan het vakmanschap dat 

in klassieke schilderkunst schuilgaat enorm 

smaken, maar niet alles hoeft voor mij louter 

picturaal te zijn. Ik hou ook van moderne kunst 

en zijn conceptuele connotaties. Net zoals op 

een bord, mag er meer achter zitten dan soms 

op het eerste zicht lijkt”, vertelt Verhasselt.

Publiek legt lat hoog

Een passie voor lekker eten en kunst is niet 

de enige gemeenschappelijke deler van 

Simoens en Verhasselt. Beide zijn opgegroeid 

in Knokke en verknocht aan hun stad.  “Met 

moderne technologie hoef je niet meer vanuit 

één locatie te werken. Inspiratie kan en moet 

je overal in de wereld gaan zoeken. Kunst zit in 

alles. Maar telkens ik terugkeer, besef ik weer 

wat een oase Knokke is”, getuigt Simoens.  Ook 

Verhasselt treedt hem hier in bij: “Het weer  

 

“Qua diversiteit en 
accommodatie kan Knokke 
tippen aan grootsteden” 

 

mag hier misschien niet dat van de Côte d’Azur 

zijn, maar qua diversiteit en accommodatie 

kunnen wij tippen aan grootsteden. Nergens 

vind je zo een concentratie aan kunst en 

gastronomie samen. Dat brengt ook een mooi 

publiek op de been dat lekker eten weet te 

appreciëren. Niet dat ze verwaand zijn, ze 

willen zich vooral thuis voelen en smaakvol bord 

gepresenteerd krijgen. Dat maakt dat je de 

lat voor jezelf ook telkens hoog genoeg moet 

leggen. Ik kom net terug uit Vancouver waar 

restaurateurs fantastisch veel mogelijkheden 

en vrijheid hebben, bijvoorbeeld op het vlak 

van personeel. Bovendien begint gastronomie 

in Canada echt aan te trekken. Maar zelfs 

daar zou ik nog het liefste doen wat ik hier nu 

doe. Al moet ik dan waarschijnlijk minder hard 

nadenken over investeringen en kan ik me dan 

extraatjes veroorloven om alles beter en vlotter 

te laten draaien. Maar het mooie aan Knokke is 

dat je hier altijd een rustig plekje vindt. Als je 

de deur van je strandcabine opent, heb je die 

mooie natuur even voor jou alleen.”

www.escabeche.be

www.stephanesimoens.com
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INGREDIËNTEN

360 g tonijnfilet // 1 komkommer // 1 grote sjalot // 250 g zure 

room // wasabipasta // wakame // algenmix // sojasaus // 

sushiazijn // limoen // 2 avocado’s

BEREIDING

Schroei de tonijnfilet op de teppanyaki aan alle zijden en 

dompel hem dan in een ijsbad. Afdeppen en in fijne gelijke 

plakjes snijden. Verdeel de komkommer in twee. Snij één 

helft in plakjes om daarna op te rollen. Snij de andere helft in 

brunoise en meng met fijne zoetzure sjalot die is ingekookt 

met sushiazijn. Kruiden en afwerken met lichte olijfolie. 

Vul de rolletjes komkommer op met de brunoisemix. De 

wakame en algenmix eerst weken in koud water en dan op 

smaak brengen met sushiazijn, soja en peper en zout. Pel 

de avocado’s en snij ze in stukken. Bewaar enkele stukken 

voor de garnituur en mix de rest tot een gladde crème. 

Breng zure room op smaak met wasabipasta. Kruiden, goed 

mengen en in een spuitzak doen. Dresseer alles strak en 

aansluitend op het bord.

Tonijn, zoetzure 
komkommer, 
avocado, 
algensalade en 
wasabicrème
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INGREDIËNTEN

3 zeetongen (samen 3 kg) // 40 g zomertruffel // 

250 g hoeveboter // 5 staven prei // 8 rattenaardappelen // 

100 g kleine girollen // 4 dl kreeftenbisque //  dragon

BEREIDING

Meng 200 g zachte hoeveboter met een koffielepel 

truffelpuree in de keukenrobot tot hij wit geklopt en zeer 

luchtig is. Dun uitrollen tussen twee bakpapieren, laten 

opstijven in de koelkast en daarna in plakken snijden. Fileer 

de zeetong in dubbele filets en pareer. Leg vier filets open 

en verdeel de andere twee. Toevouwen, kruiden en in 

een vacuümzak steken met klontje boter en wat kruiding. 

Gaar tien minuutjes in een stoomoven op 85 °C. Bak de 

girollen en de rattenaardappelen in de pan. Kook de 

kreeftenbique in met dragon en monteer met wat klontjes 

boter. Afsmaken met scheutje cognac, peper en zout. Als 

de zeetong gaar is onderaan afdeppen en raspen met verse 

truffel.

Zeetong met 
zomertruffel, 
prei, girollen en 
jus van kreeft
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INGREDIËNTEN

600 g tarbotfilet // 200 g polderaardappelen // 2 lente-ui // 1 stronk 

prei // 1 staaf selder // 50 g witte champignons // 1 grote Spaanse ui // 

1 wortel // 1/2 rode chili // 50 g gember // 1 citroengras // 1 klein stukje 

kaneel // 1 granny smith // 2 teentjes look // 1 eetlepel madrascurry // 

1 l kippenbouillon // seizoensgroenten // 150 g Zeebrugse garnalen // 

kruiden // bloemen 

BEREIDING

Stoof de prei, de selder, de champignons, de Spaanse ui, de wortel, 

de chili, gember, citroengras, kaneel, granny smith, look, madrascurry 

aan en bevochtig met de kippenbouillon voor de curry jus. Laat een 

halfuur trekken. Maak de seizoensgroenten schoon, was ze en laat 

ze nog knapperig garen. De polderaardappelen garen, pellen en 

dan pletten met een vork. Kruid en voeg wat versneden lente-ui en 

garnalen toe. Verdeel de tarbot in gelijke porties, kruid en schik op 

een ovenschotel. Overgiet met geklaarde boter en rooster in een 

oven van 180 °C voor acht minuten. Paseer de jus door een fijne zeef 

en breng op smaak met peper en zout, een klontje boter en een paar 

druppels sushiazijn. Voor het bord beginnen met het opbouwen van 

de aardappelen met de vis en de groenten. Afwerken met garnalen, 

kruiden en bloemen. Schenk de jus aan tafel in.

Wilde tarbot, 
groentenage met madrascurry, 
handgepelde garnalen
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Living Tomorrow

Gastronomie
voor ieders budget

De toekomst hoeft niet futuristisch te zijn. Executive chef Marc Clement zweert in The 

Bistronomy, het restaurant verbonden aan Living Tomorrow in Vilvoorde, bij sierlijke eenvoud 

maar dan wel binnen een innovatief kader. Kwalitatieve, gastronomische gerechten ontdaan 

van alle luxueuze en prijzige tierlantijntjes. Producten die hun herkomst en de hand van de 

chef voor zich laten spreken.  

Tekst: Valérie Couplez | Beeld: Jan Agten

Inspiratie verrijkt

Voor wie nog in het verleden is blijven hangen, 

Living Tomorrow heette vroeger het Huis van de 

Toekomst. Bezoekers kunnen er niet alleen de 

toekomst komen ontdekken maar ook zelf mee 

bepalen. Marketing- & communicatiemanager 

Kaat Vanrenterghem: “Living Tomorrow 

is meer dan zomaar een demonstratie- en 

innovatieplatform. Voor ons zit de kracht van 

de toekomst in een kruisbestuiving tussen 

verschillende ideeën en partners. Neem nu the 

Future of Horeca. Binnen dit platform brengen 

we horecagerelateerde partners samen, zowel 

om te kijken in welke richting hospitality 

evolueert als om horeca-uitbaters te tonen hoe 

ze er meteen in de eigen zaak mee aan de slag 

kunnen. Niet alleen op lange termijn dus maar 

ook kort op de bal. Iedereen die hier komt 

moet met een bagage aan inspiratie ‘rijker’ naar 

buiten gaan.” 

“Ik wil steeds het beste 
stukje kunnen aanbieden”

Het beste stukje

Inspiratie kunnen ze bovendien ook putten 

uit de praktijk in The Bistronomy. Achter het 

fornuis van dit restaurant staat Marc Clement 

die zijn sporen in het vak reeds ruimschoots 

verdiende. “Ik rolde er als bij toeval in. Als 

jong kereltje ging ik bijspringen bij een vriend 

van mijn ouders, leraar in de hotelschool. Toen 
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uit de testen van het PMS, het vroegere CLB, 

ook hotelschool naar voren kwam, was mijn 

lot beklonken, en volgde ik opleiding aan de 

Antwerpse hotelschool Piva. Een puur klassieke 

vorming waar ik alle kneepjes van het koken en 

de producten leerde. Vandaag ontbreekt het 

jonge koks soms aan die basis. Nochtans is dit 

ook in het moleculaire koken de sleutel om tot 

een smaakvol gerecht te komen. Van in mijn 

beginjaren was ik een maniak. Ik wilde steeds 

het beste stukje kunnen aanbieden, al moest 

ik het in Amsterdam gaan halen. Zo werd ik 

bijvoorbeeld de eerste chef in België die Wagyu 

serveerde. Die drijfveer naar kwaliteit is en 

blijft mijn rode draad. En dat staat voor mij niet 

gelijk aan luxeproducten of daarom zelf je eigen 

groenten kweken. Het gaat om contacten met 

mensen die je kunnen leveren wat anderen niet 

hebben. En alle smaken op het bord harmonieus 

laten passen. Daar moet je het verschil mee 

maken.”

Betaalbare gastronomie

Het leverde Clement geen windeieren 

op, maar Michelin sterren in verschillende 

restaurants onder andere in Alexander, later in 

De Zeste, zijn eigen restaurant en de Folliez in 

Mechelen. “Daar merkte ik al dat de tijden aan 

het veranderen zijn. Consumenten geven niet 

meer zoveel geld als vroeger uit in klassieke 

sterrenkeukens. Ze zoeken bijvoorbeeld ook 

nieuwe zaken op, waar het trendy zitten is. 

Toen ik hier anderhalf jaar geleden begon met 

The Bistronomy wilde ik daarom de vertaalslag 

maken tussen gastronomie en toegankelijkheid. 

De moderne Franse keuken wordt hier 

teruggebracht tot zijn pure essentie. Alles wat 

niet bijdraagt tot een beter palet op het bord, 

vliegt er onherroepelijk uit. En ook à la carte 

of uitgebreide amuses zijn hier verdwenen. In 

plaats daarvan een vast drie- of viergangenmenu 

van leuke, kraakverse gerechten bereid volgens 

de regels van de gastronomie. En uiteraard 

aanpasbaar naargelang klantenvoorkeuren 

of voedselintoleranties. Hierin schuilt voor 

mij de toekomst van catering: minder 

personeelskosten, minder voedselverliezen, 

meer variatie volgens het aanbod van de dag en 

de bezoeker die zelf zijn budget perfect in de 

hand houdt”, voorspelt Clement. “Opgelet, dit 
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wil niet zeggen dat je de klant geen waar voor 

zijn geld moet geven. Ook al kost ons menu 

Bib Gourmand slechts 36 euro, alles wat we 

brengen moet absoluut top zijn. Want als het 

de klant niet smaakt, vindt hij het weggesmeten 

geld. Op kwaliteit mag je nooit toegevingen 

doen.” The Bistronomy weet vandaag al heel 

veel zakenmensen uit de buurt te overtuigen 

door die betaalbare gastronomie en snelle 

service. Ook de ruime parkeergelegenheid is 

een belangrijke troef voor Brussel.

“Ook al kost ons menu Bib 
Gourmand slechts 36 euro, 
alles wat we brengen moet 
absoluut top zijn”

Omgeven door innovatie

Naast een modern horecaconcept baadt The 

Bistronomy in het innovatief kader van Living 

Tomorrow. Hoewel het restaurant volledig 

op eigen benen staat en iedereen er welkom 

is, ontsnapt de bezoeker er niet aan enkele 

hoogtechnologische snufjes. “Mijn favoriete 

ruimte hier is de keuken van de toekomst”, 

verklapt Clement. “Hoewel het ontwerp van 

de onlangs overleden architecte Zaha Hadid 

twintig jaar oud is, voelt het nog steeds 

futuristisch aan. Het design was duidelijk zijn 

tijd vooruit. Door de samenwerkingen met 

verschillende partners kunnen we in onze 

keuken en in ons restaurant het neusje van 

de zalm aan toestellen laten zien. We werken 

volgens de laatste technieken, maar we willen 

de klant er niet mee om de oren slaan. Hoe het 

bereid wordt doet er voor hem niet toe, zolang 

hij maar perfectie voorgeschoteld krijgt. Zelf sta 

ik tijdens de service voor 80% in de zaal. Dat 

kan alleen maar dankzij een uitstekende sous-

chef, Bert Castermans die mijn rechterhand is 

in de zaak. Zo kan ik de wijnen zelf voorstellen, 

rechtstreeks contact met klanten houden en 

aansturen waar nodig. Maar onze robot Zora, 

die de wijnkaart kan voorlezen of en liedje voor 

de jarige zingt is uiteraard een bijzonder leuke 

gimmick. In de Urban Cultivator kunnen we in 

vier dagen scheutjes kweken, maar we hebben 

hier evengoed een kruidentuin waaruit we 

tijdens de service plukken. Verder hebben we 

een tapijt dat voor 70% minder stof zorgt op 

ademhoogte, een tafel die wijnflessen kan lezen 

voor alle informatie over de druivensoort, de 

wijngaard … En een speciale app om een kiekje 

en een permanente herinnering van je bord en 

menu te maken. Het toont welke mogelijkheden 

de toekomst te bieden heeft, maar voor sci-

fi moet je niet naar hier komen. Wel voor 

nieuwigheden die al effectief bruikbaar zijn en 

een meerwaarde bieden”, besluit Clement.

www.thebistronomy.com
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4 PERSONEN

Wilde 
Sockeye 
zalm 
mi-cuit

INGREDIËNTEN

4 stukken Canadese Sockeye zalm van 

150 g // 2 komkommers // 4 vastkokende 

aardappelen // rijstazijn // 1 courgette // 

rucolamayonaise // verse kruiden voor 

afwerking

BEREIDING

Steek in de aardappelen bolletjes uit en 

kook ze vervolgens in een kippenbouillon 

met kurkuma en aromaten. Laat de bolletjes 

hierin afkoelen voor een mooie kleur. Snijd 

de courgette in hele fijne plakjes en leg 

ze overlappen op elkaar. Steek hier mooie 

rondjes uit en wrijf ze in met olijfolie. 

Snijd de komkommer met behulp van 

een speciale mandoline in spaghetti en 

marineer met rijstazijn. Bak de zalm op de 

velkant halfgaar. Dresseer en werk af zoals 

op de foto.
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Tartaar 
van Vitender 
kalfsfilets

INGREDIËNTEN

400 g kalfsfilets // 4 sneetjes toast van 

zuurdesembrood // 4 eetlepels Griekse 

yoghurt // 1 eetlepel Savora mosterd // 

microradijsjes en assortiment kruiden 

en bloemen // olijfolie

BEREIDING

Snijd het kalfsvlees in een fijne tartaar en 

kruid stevig af met peper, zout en olijfolie. 

Meng de yoghurt met de mosterd en smaak 

af. Schik de tartaar op de toast en werk 

af met een lepel dressing. Versier met 

radijsjes, kruiden en bloempjes naar wens 

of zoals op de foto.

4 PERSONEN
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Cremeux 
van passie-
vruchten met 
bosvruchten

INGREDIËNTEN

250 g passievruchtenpuree // 5 eieren // 

150 g suiker // 150 g boter // 2 blaadjes 

geweekte gelatine // assortiment 

bosvruchten // 4 stukjes chocolade brownie 

// 4 bolletjes sorbet van mango

BEREIDING

Doe de puree, eieren en de suiker in een 

thermomixer en breng op een temperatuur 

van 80 °C. Voeg de gelatine en de boter 

toe. Nadat het mengsel licht afgekoeld is, 

giet het in verschillende silicone vormen 

en bevries ze. Maak een mooie schikking 

op een bord met verschillende vormen en 

werk af met de vruchten, brownie, kruiden 

en de sorbet zoals op de foto.

4 PERSONEN
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Shinshia Jewels

 Stenen in 
de gastronomie

Het gebruik van stenen, (half)edelstenen, mineralen, kristallen enz. is in de gastronomie 

helemaal niet vreemd. Net zoals Cynthia met haar juwelen een bepaalde kracht meegeeft 

aan de drager, geven bepaalde stenen een meerwaarde aan een bepaald product. Zo worden 

de gebruikte steuren van Imperial Heritage Caviar enkel en alleen gekweekt in natuurlijk 

bronwater met stenen en keien op de grond, zorgen (half)edelstenen, en mineralen in de 

waterkaraf Cadus voor een extra lading in het water en wordt Crystal Head Vodka 3 maal 

gefilterd door Herkimer diamanten. 

Imperial Heritage Caviar

Imperial Heritage Caviar is een kaviaarhuis dat 

door zijn unieke benadering en respect voor 

traditionele waarden een topproduct weet af te 

leveren. Imperial Heritage Caviar is zeer mild en 

romig en leunt aan bij de smaak van de originele 

wilde steurkaviaar. Een topkaviaar die een graag 

geziene gast is in de keuken van menig topchef. 

Koenraad Colman, Imperial Heritage Caviar: 

“Doordat de steur eind jaren 90 een beschermde 

diersoort wordt, is de handel in kaviaar strikt 

gereglementeerd. Hieruit volgt dat men 

wereldwijd (behalve in Rusland en Iran) steeds 

vaker steur gaat kweken om op een legale 

manier kaviaar te kunnen oogsten. Uiteraard 

zorgt dit ervoor dat de smaak van de kaviaar niet 

meer dezelfde is. Doordat men de steur kweekt 

in grote waterpartijen uit beton of in vijvers 

en de steur een vis is die eet van de bodem, 

is het niet verwonderlijk dat de kaviaar dikwijls 

een onaangename cement- of moddersmaak 

met zich meedraagt. Wilde steur daarentegen 

voedt zich met kleine krabben of kreeftjes die 

hij op de bodem van de Kaspische Zee vindt. Als 

liefhebbers van kaviaar merkten mijn vrouw en 

ikzelf deze grote smaakverandering op en zijn 

we uit pure passie zelf op zoek gegaan naar 

Tekst: Isabel Boons | Fotograaf: Ioannis Tsouloulis
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Shinshia Jewels…
When your soul meets rock & roll

Collectie

Shinshia Jewels heeft twee grote collecties: Transformala’s 

en Mary Rocks. Daarnaast ontwerpt Cynthia volledig op 

maat gemaakte juwelen die perfect voldoen aan de stijl 

van de klant. Alle juwelen worden gecreëerd vanuit een 

persoonlijke energie en Cynthia weet als geen ander de 

juiste steen voor de juiste persoon uit te kiezen. Alle juwelen 

zijn met andere woorden perfect afgestemd op de behoefte 

van de drager, maar voldoen ook aan de persoonlijke smaak 

van de klant. Shinshia Jewels zijn kwalitatief, betaalbaar en 

steeds op maat gemaakt. Een juweel voor het leven perfect 

afgestemd op jouw leven…

Transformala’s

De Transformala’s zijn gebaseerd op de Tibetaanse mala’s 

of gebedskralen. Ze bestaan uit 108 kralen die Cynthia 

perfect weet af te stemmen op de trends van vandaag. Deze 

gebedskralen transformeren met andere woorden zonder 

moeite in een juweel. Een must-have in halfedelsteen of 

kristal gecombineerd met een hanger. De Transformala’s 

kunnen bovendien ook als een kortere ketting of als 

armband worden gedragen. 

Mary Rocks

De Mary Rocks zijn geïnspireerd op de welbekende 

rozenkrans, maar dan wel een rozenkrans die ‘rockt’. In 

plaats van het kruisje maakt Cynthia gebruik van skulls ofwel 

kristallen schedels. Het werken met kristallen schedels gaat 

terug naar de tijd van de Maya’s en de Azteken en werden 

veel gebruikt bij belangrijke ceremonies. Niet alleen zijn 

deze skulls vandaag een echt fashionitem, ze zorgen ook 

voor een vernieuwende kracht en bieden de drager een 

energie die hem helpt oude patronen af te werpen. De 

schedels worden in de Mary Rocks prachtig geïntegreerd 

waardoor ze voor iedereen toegankelijk zijn. 

Custommade

Naast Transformala’s en Mary Rocks creëert Cynthia 

eveneens compleet op maat gemaakte juwelen, steeds in 

harmonie met de persoonlijkheid van de drager. Alles is 

mogelijk en de creativiteit van Cynthia kent geen grenzen. 

Een custommade Shinshia juweel is volledig exclusief en 

naar de eigen smaak en stijl van de drager afgewerkt. 

Shinshia Jewels staat voor unieke handgemaakte juwelen met de nodige portie rock & roll. Vertrekkende vanuit een 

diepe passie voor halfedelstenen, kristallen schedels en sterling zilver creëert Cynthia Cusse uit Brugge exclusieve 

pareltjes die bovendien beschermen en begeleiden. De uitvoering van de juwelen is tot in het kleinste detail afgewerkt en 

wordt steeds afgestemd op de persoonlijkheid van de toekomstige drager. Shinshia Jewels zijn de perfecte bondgenoot 

tijdens nieuwe avonturen en kunnen bovendien voor iedere gelegenheid worden gedragen. 

Je eigen Shinshia Jewel? 

Ook op zoek naar een juweel dat volledig ‘matcht’ met jouw 

eigen persoonlijkheid? Een Shinshia Jewel voldoet perfect 

aan deze eis en is bovendien fashionable en betaalbaar. 

Omdat ieder stuk op maat wordt gemaakt, zijn de juwelen 

enkel te krijgen op bestelling via shinshiajewels@gmail.com. 

Voor verdere info kunt u eveneens terecht op  

www.shinshiajewels. com of op de Facebookpagina.
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de authentieke smaak van kaviaar. Uiteindelijk 

zijn we terechtgekomen bij een kwekerij in 

Brescia, aan de voet van de Apennijnen. Deze 

kwekerij werkt enkel en alleen met natuurlijk 

bronwater en stenen en keien op de bodem. 

Op die manier wordt de steur gekweekt zoals in 

zijn oorspronkelijke habitat. Dit zorgt voor een 

natuurlijke voeding die de authentieke smaak 

van de kaviaar herbergt. Bovendien groeien 

er een 7-tal kruiden rond de waterbekkens die 

zorgen voor de onderscheidende smaak van 

onze Imperial Heritage kaviaar. We zorgen er 

ook voor dat de volledige levenscyclus van onze 

vissen nauw wordt opgevolgd en we werken 

uitsluitend met echte kaviaarmeesters. Dat 

zijn Russische of Iraanse dames die de kaviaar 

volgens de traditionele receptuur bereiden. 

Ze beoordelen de eitjes om ze vervolgens te 

zouten. Onze ultrazachte zouting op slechts 

2,9% is een resultaat van onze hoge hygiënische 

kwalificatie. Met andere woorden: hoe minder 

zout, hoe dichter bij de originele smaak van 

de kaviaar. Ieder potje kaviaar dat bij ons de 

deur uitgaat, heb ik bovendien zelf geproefd. 

Imperial Heritage staat voor pure klasse, maar 

een toegankelijke klasse voor iedereen die 

houdt van traditie. “

Naast het feit dat we steur voor hun kaviaar 

kweken, is Imperial Heritage Caviar ook lid 

van Friends of the Sea, een keurmerk voor 

duurzaam gekweekte vis. Men kweekt originele 

steurfamilies om ze nadien terug in de natuur te 

zetten. 

www.imperialheritage.com

Waterkaraf Cadus

Normaal drinkwater raakt verzwakt door de 

onnatuurlijke hoge leidingdruk en de stroom 

door die lange leidingen. De waterkaraf 

Cadus zorgt ervoor dat verzwakt leidingwater 

al na enkele minuten wordt gerevitaliseerd. 

Deze veranderingen in het water worden 

teweeggebracht door de componenten van 

het design van de karaf, namelijk de gulden 

snede, de Bloem des Levens en de zorgvuldig 

geselecteerde materialen geven het water in de 

kan opnieuw een frisse, aangename, zuivere en 

natuurlijke smaak. De ‘Bloem des Levens’ geldt 

als een van de krachtigste natuursymbolen 

uit de heilige geometrie. Ze is een oeroude 

metafoor voor de verbondenheid van alle leven 

in het universum. In veel wereldbeschavingen 

is deze ‘Bloem des Levens’ bekend; ze wordt 
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voornamelijk toegepast voor vitaliseren en 

stabiliseren van voedingsmiddelen. 

De basisverhoudingen van de gulden snede, die 

de belichaming van schoonheid en esthetiek 

zijn,  hebben op hun beurt dan weer gediend als 

richtlijn in het ontwerp van deze karaf.

Met haar prachtige contouren is de vorm van de 

mondgeblazen karaf ‘Cadus’ gebaseerd op de 

gulden snede. De kan heeft onderin een ruimte 

die afgesloten kan worden, waarin edelstenen, 

halfedelstenen en/of mineralen geplaatst 

kunnen worden, om daarmee het water in de 

karaf een extra lading te geven. Door de vorm 

van de kan en het water daarin zijn de stenen 

vergroot zichtbaar, met een prachtige en 

heldere kleurengloed.

Het uitgekiende ontwerp verbetert de 

biologische waarde en de smaak van elke 

vloeistof in deze karaf. Wanneer vloeistof (water, 

wijn) eenmaal gerevitaliseerd is in deze karaf 

blijft de stabiliteit van deze oplading wel een 

hele week intact, zonder verdere afname.

www.natures-design.com

Crystal Head Vodka

Crystal Head Vodka, is gemaakt door de 

iconische acteur Dan Aykoryd en geïnspireerd 

op een aloude legende. De kristallen schedels, 

zoals de legende gaat, geven spirituele kracht 

en verlichting. Daarnaast symboliseren de 

Crystal Heads het leven en de puurheid, 

ondanks dat het voorkomen anders doet 

denken. Crystal Head Vodka borduurt voort 
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op deze puurheid en gebruikt voor deze wodka 

de beste ingrediënten die er te vinden zijn. Het 

ongerepte water uit Newfoundland, de beste 

maïs en het distillatie- en filterproces over 

Herkimer diamanten, zorgen ervoor dat Crystal 

Head Vodka een ware spirituele beleving wordt. 

De vodka wordt maar liefst viermaal gedistilleerd 

en driemaal gefilterd door houtskool.  Crystal 

Head wodka onderscheidt zich doordat men de 

wodka na de gewone filtratie nogmaals 3 keer 

filtert door Herkimer kristallen.

De Herkimer kristallen zijn ongeveer 500 

miljoen jaar oud en maar op een aantal plaatsen 

ter wereld te vinden, waaronder in Herkimer, 

New-York en regio`s zoals Tibet en Afghanistan. 

Met zulke zuivere kristallen horen de andere 

ingrediënten natuurlijk ook zeer natuurlijk 

te zijn! Het gebruikte water is ijswater uit 

Newfoundland, Canada, natuurlijker en frisser 

dan dit water kan het niet. Resultaat: een 

perfecte vodka zonder additieven, glycol, citrus 

olie of suiker. Deze 100% zuivere en zijdezachte 

vodka werd reeds bekroond met talloze awards .

www.crystalheadvodka.com
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Bru

“Ik ben er trots op om een heerlijke 
geur van gebrande cacaobonen door de 

stad Verviers te doen waaien”

Jean-Philippe Darcis is al meer dan 25 jaar een patissier-chocolatier die overloopt van passie voor zijn vak. Hij is lid van Relais Desserts en 

dus een van de honderd beste patissiers ter wereld met een hart voor uitmuntendheid. Nog niet zo lang geleden richtte deze Verviersenaar 

La Chocolaterie op. Dit vernieuwende concept omvat onder andere ook de Darcis Academie, een privéschool die volledig op chocolade en 

patisserie is toegespitst. Een school die fijnproevers weet te bekoren en zich daarnaast ook exclusief op professionals richt. Een school die 

uitsluitend met eersteklas producten werkt, waaronder het Bru-water waarin Jean-Philippe zich bewonderenswaardig kan terugvinden. Het is 

met groot genoegen dat deze man zijn passie met ons deelt.

Tekst: Catherine Lenoir | Foto’s: Michael De Lausnay

Obsederende passie

Na zijn studie aan de bakker-patisserieschool 

van Namen deed Jean-Philippe tal van stages 

en volgde hij aanvullende opleidingen. Ook 

nam hij deel aan vele wedstrijden die – zo 

zegt hij zelf – de creativiteit stimuleren en 

uitdagen om de lat hoger te leggen en het 

product steeds beter te leren kennen om 

het perfect tot zijn recht te laten komen. 

Twintig jaar geleden opende Jean-Philippe 

zijn eerste banketbakkerij. Sindsdien heeft hij 

een bewogen weg afgelegd ... om vandaag aan 

het hoofd te staan van een klein imperium: 9 

winkels in België, 1 in Marbella met export naar 

Japan waar hij binnen 1 à 2 jaar in Tokio een 

winkel wil openen. 

Zijn topproducten? Fijne patisserie, chocolade 

en makarons. “Ik ben één brok passie”, 

vertrouwt hij ons toe. “En die passie neemt me 

helemaal in beslag, werkt zelfs obsederend. Als 

je passie voelt, heb je niet de indruk dat je aan 

het werk bent, je geeft je volledig. Mijn eerste 

passie is patisserie omdat je voortdurend kan 

vernieuwen. Ik hou ervan nieuwe texturen, 

vormen, combinaties en kleuren te creëren. 

Het is een onuitputtelijke bron van creativiteit 

en vernieuwing. Door aan diverse wedstrijden 

voor patisserie deel te nemen, kon ik zeer 

mooie creaties met chocolade laten zien. Net 

zoals Pierre Marcolini, die me altijd al heeft 

geïnspireerd, besloot ik om verder te gaan 

met fijne chocolade. Mijn ultieme droom 

was om mijn eigen chocolade met een eigen 

gamma te maken.” 

“Als je passie voelt, heb je 
niet de indruk dat je aan 
het werk bent.”

Droom wordt werkelijkheid

Twee jaar geleden richtte Jean-Philippe 

La Chocolaterie in Verviers op. Dit 

gloednieuwe complex omvat een winkel, 

een degustatieruimte, een werkatelier, 

een chocolademuseum en een academie. 

En zo werd zijn droom werkelijkheid … En 
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“Net als wij heeft Bru een echte identiteit 
en is het gericht op gastronomie.”
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omdat de Verviersenaar de zaken altijd 

grondig aanpakt, produceerde hij ook zijn 

eigen chocolade van a tot z op basis van 

cacaobonen met 6 verschillende origines. Elke 

originele chocoladesoort is verkrijgbaar in 3 

percentages in functie van het suikergehalte. 

Zo kan de klant zijn eigen voorkeur kiezen. 

Momenteel worden er in de winkels van 

Darcis alleen huisgemaakte producten 

verkocht. “Ik ben er trots op om een heerlijke 

geur van gebrande cacaobonen door de 

stad Verviers te doen waaien”, vertelt Jean-

Philippe enthousiast. “Hoewel de Belgische 

chocolade overal ter wereld bekend is om zijn 

uitstekende kwaliteit, is deze reputatie toch 

een beetje aangetast door massaproductie. 

Ambachtelijke chocolatiers zien echter meer 

en meer in dat alles staat of valt met kwaliteit. 

We moeten opnieuw de kwaliteit van de 

cacaobonen hoog in het vaandel dragen zodat 

onze knowhow en liefde voor het vak perfect 

tot uiting komen.” 

“De eenvoudigste zaken 
zijn vaak ook de lekkerste.”

Fijnproeversschool en Masterclass

Waarom een academie? Voor de eenvoudige 

reden dat Jean-Philippe vond dat er nood 

was aan een privéschool in België die zich 

specifiek toelegt op patisserie en chocolade, 

hoewel er ook zulke scholen in het buitenland 

bestaan. De Darcis Academie richt zich op 

twee doelgroepen: het grote publiek en 

professionals. “Enerzijds hebben we wat 

we noemen de fijnproeversschool”, legt 

de patissier-chocolatier uit. “Deze lessen 

gaan 2 à 3 keer per week door en iedereen 

is er welkom. Het is ons doel om onze 

recepten, onze geheimen en onze tips te 

delen. Ook organiseren we workshops voor 

kinderen tussen 8 en 16 jaar. De Masterclass 

daarentegen richt zich op professionals. 

Bekende buitenlandse chef-koks komen 

een opleiding van 1 à 3 dagen geven aan 

Belgische professionals in horeca, patisserie, 

confiserie en chocolade. Zo kunnen zij zich 

perfectioneren, en recepten en trends van 

beroemde chefs ontdekken zoals Pierre 

Mirgalet, Frank Michel en Yann Brys.” 

 

www.darcis.com

www.bru.be 

In de Academie worden uitsluitend producten van topkwaliteit gebruikt. Een voorbeeld 

hiervan is het Bru-water. En dat is geen toeval, zo bevestigt de eigenaar: “Bru is een 

van de beste waters die ik ken; niet te bruisend, maar delicaat parelend en van een 

onberispelijke kwaliteit. Ideaal om je smaakpapillen te verfrissen na iets zoets te hebben 

geproefd. Het huis Darcis kan zich dan ook heel goed vinden in dit water. We delen 

immers dezelfde waarden. Net als wij heeft Bru een echte identiteit en is het gericht 

op gastronomie. Een kwaliteitsproduct dat toch zijn eenvoud wist te behouden.” En 

eenvoud is iets wat Jean-Philippe enorm op prijs stelt. Het bewijs daarvan is zijn eigen 

zoete zonde: “Mijn lievelingsgebakje is een merveilleux. Twee zachte meringues, veel 

slagroom en chocoladeschilfers van de beste kwaliteit. Meer is er niet nodig om me 

gelukkig te maken. De eenvoudigste zaken zijn vaak ook de lekkerste.”
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Crémeux van chocolade 

70 g room // 70 g melk // 28 g eidooiers // 14 g suiker // 60 g chocolade 56 %

Maak een anglaise met het eigeel, de suiker, de melk en de room. Zodra de 

anglaise een temperatuur van 84 °C bereikt, zeeft u deze over de chocolade. 

Mix het geheel. Bewaar in de koelkast.

Tuiles met cacaokernen

100 g cacaokernen // 130 g suiker // 60 g bloem // 40 g boter // 80 g melk // 10 

g cacao 

Meng de suiker, de bloem, de melk en de cacao. Voeg de gesmolten boter 

en de cacaokernen toe. Spreid kleine hoopjes van het mengsel uit op een 

ovenplaat en plaats deze 7 minuten in een oven van 190 °C.

Halfrond van melkchocolade 

300 g lauwe melkchocolade // 200 g suiker 

Bedek de halfronde vormen met de melkchocolade en haal ze uit. Wanneer 

de chocolade begint te kristalliseren, vult u ze met suiker. Haal ook uit. Laat 

kristalliseren in de koelkast.

Chocolade-amandelcake

164 g hele eieren // 166 g marsepein // 52 g warme boter // 28 g bloem // 10 g 

cacao  // 2 g bakpoeder 

Mix de hele eieren en de marsepein op maximaal vermogen. Zodra u een glad 

mengsel hebt, voegt u de warme boter toe. Voeg tot slot ook de bloem, het 

bakpoeder en de cacao toe. Giet het mengsel uit in een ovenschaal en plaats 

deze 8 minuten in een oven van 200 °C.

Slagroom van melkchocolade 

115 g room // 12,5 g glucose // 12,5 g honing // 180 g melkchocolade // 225 g 

room 

Breng de room, glucose en honing aan de kook. Giet dit in drie keer over 

de chocolade. Voeg de koude room toe en mix. Laat twee uur in de koelkast 

opstijven.

Versiertip: groene shiso voor desserts en coulis van mango

Dessertbord 

6 PERSONEN  
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Soezenbeslag 

160 g bloem // 160 g water // 160 g melk // 6 g suiker // 

4 g zout // 160 g boter // 6 eieren 

Breng de melk, het water, de boter, de suiker en het zout 

aan de kook. Zodra het geheel kookt, voegt u de bloem toe. 

Giet alles in de mengkom van de mixer en voeg de eieren 

toe. Maak éclairvormpjes en plaats ze 30 à 40 minuten in 

een oven van 170 °C.

Banketbakkersroom 

188 g melk // 1 vanillestokje // 55 g suiker // 55 g suiker // 

15 g roompoeder // 20 g boter // 40 g eidooiers 

Breng de melk, het in twee gesneden vanillestokje en 

55 g suiker aan de kook. Meng in een kom de suiker, het 

roompoeder en vervolgens het eigeel. Giet de kokende 

vloeistof over het voorgaande mengsel en doe alles in een 

pan. Meng totdat de room gaat indikken. Voeg de boter toe 

en bewaar in de koelkast.

Glazuur 

350 g melkchocolade // 100 g druivenpitolie // 

100 g geroosterde hazelnootstukjes

Laat de melkchocolade au bain-marie smelten en voeg dan 

de druivenpitolie toe. Voeg de hazelnoot toe en warm op 

tot 30 °C.

Vul de éclairs met de banketbakkersroom en dompel 

ze volledig onder in het glazuur. Laat ze opstijven in de 

koelkast. 

Éclair met vanille 

8 STUKS  
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Koekje

120 g bloem // 60 g zachte boter // 40 g poedersuiker // 

3 g honing // 1 g zout // 1 ei 

Meng de zachte boter, de poedersuiker en de honing. Voeg 

het zout toe, daarna het ei en eindig met de bloem. Meng 

het geheel voorzichtig. Verpak het deeg in huishoudfolie 

en laat het een nachtje rusten. De volgende dag rolt u het 

deeg uit tot een dikte van 0,5 mm. Doorprik het deeg met 

een vork en maak 20 rondjes met een doorsnede van 4 cm. 

Leg de deegrondjes op een overplaat met bakpapier en 

plaats ze ongeveer 12 minuten in een oven van 180 °C. Haal 

ze uit de oven en laat afkoelen. 

Guimauve

110 g water // 150 g suiker // 30 g glucose // 60 g eiwit // 

10 g gelatinepoeder 

Maak een siroop van het water, de suiker en de glucose. 

Klop het eiwit op aan een temperatuur van 110 °C. Bij een 

temperatuur van 118 °C haalt u het opgeklopte eiwit van het 

vuur en voegt u de gelatine (opgelost in water) toe. Zodra 

deze is gesmolten, giet u de siroop over het opgeklopte 

eiwit. Als het mengsel is afgekoeld tot ongeveer 30 °C, 

maakt u met een spuitzak bolletjes guimauve op de koekjes. 

Laat ze rusten op kamertemperatuur. Dompel ze daarna 

onder in de lauwe chocolade en laat opstijven.

Melochocs 

20 STUKS
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Molteni

“Molteni waarborgt 
de kwaliteit waarnaar ik 

als chef op zoek ben”

Een voormalige doktersvilla in Elverdinge is de bühne waar Franky Vanderhaeghe magie 

creëert achter zijn indrukwekkende Molteni-stoof. Misschien niet meteen de bekendste chef 

van België, maar wel een selfmade man pur sang die samen met zijn vrouw Sandra Nys en een 

passioneel team het tweesterrenrestaurant Hostellerie St-Nicolas runt. Zijn pure keuken met 

de nadruk op kwaliteitsvolle streekproducten lokt heel wat fijnproevers, die er bovendien baat 

bij hebben dat chef Franky en zijn vrouw ook een hotel runnen in dezelfde straat…

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe
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Van timmerman tot tweesterrenchef

Franky Vanderhaeghe, timmerman van 

opleiding, begint zijn horecacarrière aan 

de afwas. Het is ook aan die afwas waar zijn 

interesse voor het beroep van kok wordt 

gewekt. Al snel ruilt hij de vaat voor een plaats 

achter het fornuis en doet hij ervaring op bij 

Robert Van Duuren, Eddie Van Maele, Lucas 

Carton en Pierre Cagnaire. 

“Koken aan een Molteni-
stoof is altijd een 
jongensdroom geweest”

In 1991 neemt hij op drieëntwintigjarige leeftijd 

Hostellerie St.-Nicolas over in het centrum van 

Ieper. Zo’n tien jaar later verhuizen Franky en 

zijn vrouw naar een voormalige dokterswoning 

langs de Veurnseweg in Elverdinge. Ze 

behouden de naam van het restaurant en vanaf 

dan gaat het hard. In 2003 ontvangt hij zijn 

eerste ster en twee jaar later volgt een tweede. 

Zijn klassieke keuken met een moderne toets 

legt de nadruk op lokale streekproducten. 

Diverse bereidingstechnieken, doordachte 

smaakcombinaties, originele presentaties 

en een verfijnde afwerking resulteren in 

culinaire hoogstandjes. Velen komen van ver 

om te proeven van Franky zijn keuken. Daarom 

opende het koppel 5 jaar geleden ook een 

eigen hotel in dezelfde straat, zodat de klanten 

dichtbij het restaurant kunnen overnachten. 

“De dichtstbijzijnde hotels bevinden zich in 

Ieper of Poperinge. Dat is toch al vlug een 

zevental kilometer rijden. Dat vinden klanten 

die iets gedronken hebben al te ver en te 

riskant. We gingen daarom in de buurt op zoek 

naar een kleinschalig hotel. We hebben diverse 

panden bezocht en hebben uiteindelijk de villa 

Verly gekocht, in de Veurnseweg, op nog geen 

400 meter van ons restaurant”, vertelt Franky.

Jongensdroom

Een Molteni-fornuis mag gerust de koning 

der fornuizen genoemd worden en is dan 

ook voor menig chef een natte droom, zo ook 

voor Franky Vanderhaeghe. “Het fornuis is 

een brok kwaliteit, zeer solide, heel mooi om 

te zien en kan aan de hoogste verwachtingen 

van de topchef voldoen. Een Molteni-stoof was 

dan ook een echte jongensdroom van mij. Ik 

heb ook nooit interesse gehad in een andere 

stoof, het moest een Molteni zijn en dat is het 

ook geworden- ondertussen al 15 jaar. Meer 

nog, de keuken is volledig gebouwd rond de 

Molteni en is dan ook het kloppend hart van 

ons restaurant. Waarom ik zo hou van koken 

op een Molteni? Simpel, Molteni waarborgt 
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de kwaliteit waarnaar ik als chef op zoek 

ben. Bovendien is zo’n fornuis pure nostalgie. 

Kijk maar naar alle Franse klassezaken, 

gegarandeerd staat er een Molteni. Het is bijna 

een eer om erop te koken en we werken er dan 

ook al 15 jaar met liefde op. Bovendien wordt ze 

iedere week grondig onder handen genomen 

waardoor ze nog steeds blinkt in haar vel.”

“Ik had nooit gedacht 
twee Michelinsterren te 
behalen”

Nooit gewerkt voor een ster

Toen Franky zijn restaurant opende in 

Elverdinge had hij nooit gedacht een ster 

te halen. “Ik heb daar nooit bewust voor 

gewerkt. Maar eenmaal ik die twee sterren 

had, realiseerde ik me wel dat het een serieuze 

inspanning zou vergen om ze te behouden. 

Maar om eerlijk te zijn, had ik die gedrevenheid 

reeds vanaf dag één. Daardoor hebben die 

twee sterren eigenlijk nooit voor extra druk 

gezorgd. Het is een gezonde stress die zorgt 

voor extra creativiteit.”

Opvolging verzekerd!

De horecakriebel zit in het bloed, zegt men 

wel eens. Wel, in de familie Vanderhaeghe is 

het niet anders. “Inderdaad”, vertelt Franky 

enthousiast. “Onze drieëntwintigjarige zoon 

Michael wou altijd al kok worden. Hij liep 

school in Ter Duinen in Koksijde en volgde de 

opleiding “Vieusart Academy” waar hij in een 

periode van 6 weken les kreeg van diverse 

sterrenchefs en drie keer 4 maanden op 

stage mocht in sterrenzaken. Ik heb hem nooit 

gepushed, integendeel zelfs. Zo liep hij onder 

andere stage bij Alain Ducasse in Monaco 

waar hij serieus heeft afgezien, maar toch is 

hij blijven doorzetten. Hij heeft ook al heel 

wat ervaring opgedaan bij Geert Vanhecke 

(Karmeliet), in de Seagrill en in L’air du temps. 

Hij wilt het dus echt en waarschijnlijk zal hij 

binnen 3 à 4 jaar bij mij in de zaak stappen. Dan 

kunnen wij wat gas terugnemen en onze focus 

leggen op het hotel”, besluit Franky.

www.molteni.com

www.hostellerie-stnicolas.com

Bekijk de 
sfeerbeelden
via onderstaande 
qr-code

https://www.youtube.com/watch?v=HZPE5Jrxqo4
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Coeur de boeuf tomaat, 
kreeft, masala van avocado, 
gerookte mozzarella, 
huisgemaakte ketchup

Masala van avocado (uitstrijken)

INGREDIËNTEN

3 kardemomzaden // 2 mespuntjes kurkuma // 

9 g zout // 16 g geraspte gember // 

10 g muntblaadjes // 10 g korianderblaadjes // 

400 g rijpe avocado (8 minuten op 100 °C 

pocheren in de oven) // 1 Spaans pepertje 

zonder zaadjes // 16 g rode wijnazijn // 

30 g yoghurt // 90 g druivenpitolie

BEREIDING

Mix alle ingrediënten fijn en passeer door 

een puntzeef. Voeg 5 druppels groene 

kleurstof toe. 

Coeur de boeuf

Werk de coeur de boeuf (uitsteken) af 

met peper en zout, sjalot en fijngesneden 

bieslook. 

Ketchup

INGREDIËNTEN

2 ajuinen // 4 paprika’s // 3 knoflooktenen // 

olijfolie // 2 kg tomaten // 3 el Cabernet 

Sauvignon-azijn // 80 g cassonade // zout  // 

3 st foelie // 1 tl geplette korianderbollen // 

3 el mosterdzaad // 1 tl zwarte peper // 

40 g gemeber // 300 g ketchup // 100 g azijn

BEREIDING

De ajuin, paprika en de look aanstoven in de 

olijfolie (zonder kleuren). De tomaat en de 

rest van de ingrediënten bijvoegen en 

1 uur onder het deksel laten stoven. Daarna 

mixen en passeren. Opdikken met agar-

agar en cutteren om in puntjes te kunnen 

spuiten. 

Kreeftenolie

Kreeftenkarkassen gedurende 3 uur 

drogen in een oven van 120 °C. Daarna 

in weckpotten met 1/2 look, tijm, laurier, 

dragon, peperbollen, korianderbollen en 

zout. Daarna zo’n 30 a 45 minuten steamen. 

Basilicumzout

INGREDIËNTEN

8 basilicumblaadjes // 100 g fleur de sel

BEREIDING

Helft van het zout met de basilicum plat 

wrijven en daarna mengen met de rest van 

het zout. 

Garnituren

jonge basilicumblaadjes

rode gemarineerde ui

julienne van ijsbergsalade

kreeftenolie
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Degustatie 
van kreeft

Crème van salade met kreeftentartaar

INGREDIËNTEN

sla // room // sushiazijn // gevogeltebouillon // gezouten gelei // 

kalfswang // 3 g iota per liter

BEREIDING

Sla blancheren in gezouten water en laten afkoelen in ijswater. 

De rest van de ingrediënten toevoegen en daarna de vloeistof 

koud mengen met de iota. Daarna verwarmen tot 80 °C en laten 

opstijven. 

Tomatenconsommé

INGREDIËNTEN

afval uitgelekte tomaten // selderzout // korianderbollen // 

peperbollen // tabasco // dragon // groene selderbladeren

BEREIDING

Alle ingrediënten kort mixen en een nacht laten uitlekken in een 

neteldoek.

Garnituren

fijngesneden ijsbergsalade

kreeftentartaar

krokantjes van brood

tomatenmayonaise

tomaat (uitsteken)

krokante stengels van pijpajuin

mosterdsalade

bloempjes
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Ode aan 
de framboos

INGREDIËNTEN 

Sorbet framboos

1 kg Boiron // 150 g suiker // 150 g water // 50 g glucose // 

2,5 bl gelatine // 3 g steranijs

Coulis framboos

1 kg Boiron // 100 g suiker // 12 g agar-agar

Meringue framboos

240 g Boiron // 30 g albumine // 40 g bloemsuiker

Rasp framboos

500 g Boiron // 18 g gellan // 1 g citrus

Consommé tomaat

200 g suikerwater // 1 vanillepeul // 24 g limoensap // 

1 g gelespessa // 350 g consommé van tomaat

Coulis abrikoos

1 kg Boiron // 100 g suiker // 12 g agar-agar

Mousse van Mascarpone

500 g Mascarpone // 140 g suiker // 100 g eierdooier  // 

120 g witte chocolade // 200 g lobbige room // 80 g melk // 

50 g eiwit en 88 g suiker (opkloppen) // 8 bl gelatine // 

20 g frambozensiroop // zeste van 1 limoen

BEREIDING

Melk koken en gelatine toevoegen. Daarna de witte chocolade 

toevoegen, mengen met de ruban, Mascarpone, eiwit en room.
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Rational

Slagerij-traiteur Vandycke werd 19 jaar geleden vanaf nul opgericht door Ivan Vandycke en zijn 

vrouw Hilde Van Belleghem. Ivan, bezeten door het slagersvak en Hilde, apotheek assistente 

van opleiding, bouwden de zaak uit tot een gevestigde waarde in het centrum van Knokke. 

Bovendien openden ze in 2014 een tweede winkel die zich toelegt op traiteurgerechten, 

dagschotels en allerlei delicatessen. Ivan en Hilde zweren bij topkwaliteit. Zo is het rundsvlees, 

Belgisch Witblauw, enkel afkomstig van eigen kweek waardoor Vandycke zijn ronkende naam 

heeft verworven. Maar ook de bereide gerechten zijn van een ongezien niveau. Een niveau dat 

Ivan en Hilde onder andere bekomen door beroep te doen op het VarioCooking Center® …

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Ekkow

Topproducten 
verdienen topmateriaal!
Slagerij-traiteur Vandycke kiest resoluut 

voor VarioCooking® Center

Eigen kweek

Vandycke is ongetwijfeld een klinkende naam in 

Knokke en ver daarbuiten. De slagerij-traiteur 

staat garant voor vlees, bereide gerechten, 

charcuterie en allerlei andere delicatessen 

van de bovenste plank. Opgericht in 1997, 

door Ivan en Hilde, beide afkomstig uit het 

landbouwmilieu, is de slagerij-traiteur vandaag 

uitgegroeid tot een echt culinair walhalla. 

Dankzij de runderen uit eigen kweek van het 

Belgisch Witblauwras is het vlees steeds van 

topniveau. Daarnaast biedt Vandycke ook 

kazen en een omvangrijke selectie charcuterie 

en huisbereide salades aan. Kant-en-klare 

maaltijden, barbecue, fondue en gourmet 

vervolledigen het aanbod. 

Onmisbaar werkpaard!

In het VarioCooking Center® zijn de functies 

van conventionele keukenapparatuur 

samengevoegd tot één uiterst efficiënt 

multifunctioneel apparaat. Koken, braden, 

frituren, koken bij een lage temperatuur, 

inmaken en zelfs sous-vide koken: het kan 
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allemaal met slechts één apparaat. De 

voordelen van deze technologie zijn duidelijk: 

er is minder ruimte nodig en enerzijds zijn de 

kosten voor het verbruik van stroom, water 

en ingrediënten aantoonbaar lager, anderzijds 

is het apparaat krachtiger en biedt het meer 

flexibiliteit.

“De reden waarom wij zo’n 7 jaar geleden 

een VarioCooking Center®  aanschaften, 

was om sous-vide te kunnen garen,” vertelt 

Ivan. “Denk maar aan stoofvlees, soepen, 

rundstong enz. Eigenlijk maken we bijna 

alles klaar in het VarioCookingCenter. 

Het Vario CookingCenter® is met andere 

woorden een echt werkpaard en als je 

weet dat wij hier wekelijks bijvoorbeeld 

zo’n 200 kg spaghettisaus klaarmaken, kun 

je je wel inbeelden dat dit toestel voor 

ons onmisbaar is geworden. Bovendien 

bespaart het VarioCooking Center® ons 

handenvol werk door de ingebouwde 

kookintelligentie VarioCooking Control® 

die het bereidingsproces volautomatisch 

bewaakt. Doordat we hier grote capaciteiten 

moeten verwerken, hebben we zelfs een 

tweede toestel aangeschaft waardoor we 

nog sneller en efficiënter kunnen werken. We 

gebruiken het toestel ook ’s nachts voor het 

garen van bijvoorbeeld ossobuco of gigot. 

De ingebouwde kookintellegentie bewaakt 

constant het kookproces waardoor het 

resultaat steeds perfect is.”

Snel en efficiënt reinigen

“Het schoonmaken van het VCC is uiterst 

gemakkelijk”, vertelt Ivan enthousiast. “De 

geïntegreerde sproeislang en geïntegreerde 

watertoevoer zorgen ervoor dat je steeds 

het nodige water bij de hand hebt. De kuip 

op temperatuur laten komen, een beetje 

reinigingsmiddel erin, met de spons erdoor en 

gewoon door de geïntegreerde afvoer laten 

weglopen.”

Altijd in de winkel

Vandycke groeide in de loop der jaren uit tot 

een grote en grootste slagerij. Zo openden 

Ivan en Hilde in 2014 een tweede winkel en 

dat op zo’n 500 meter van hun eerste zaak. 

“Bij Traiteur Vandycke kan men vooral terecht 

voor traiteurgerechten, dagschotels, belegde 

broodjes, kazen, delicatessen, drank enz. Hoe 

het komt dat wij zo gegroeid zijn? Omdat 

ofwel ikzelf of mijn man steeds aanwezig zijn 

in de zaak en we ons iedere dag opnieuw 

100% inzetten. Bovendien hebben we steeds 

met zeer veel passie ons vak uitgeoefend. 

Zo hebben we ook een eigen label met onze 

eigen mayonaise, ons eigen zout enz. Het is 

zeker de bedoeling om dit nog uit te breiden, 

maar momenteel ontbreekt ons de plaats. 

Maar we hebben ook constant geïnvesteerd 

in onze winkel. Een mooie winkel was voor mij 

prioritair”, lacht Hilde.

Droge worstjes en stoofvlees

Als we vragen waarom men naar Vandycke 

terugkomt dan zijn Ivan en Hilde het roerend 

eens: “Voor onze droge worstjes! Maar ook 

voor ons stoofvlees dat steeds van dezelfde 

kwaliteit is, zonder vet. Ook door toedoen 

van het VarioCooking Center® kunnen we 

steeds diezelfde kwaliteit van ons stoofvlees 

en andere bereide gerechten garanderen”, 

besluit Ivan Vandycke.

via onderstaande qr-code

Bekijk de sfeerbeelden

Streamers

“In het VarioCooking Center® zijn de functies van conventionele keukenapparatuur samengevoegd 

tot één uiterst efficiënt multifunctioneel apparaat.” Met het VarioCooking Center® kunnen we 

steeds diezelfde kwaliteit van onze gerechten garanderen.”

www.rational.be  |  www.slagerijvandycke.be  |  www.traiteurvandycke.be

https://www.youtube.com/watch?v=doyLtdxWmBU
https://vimeo.com/163810384
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Chaîne des Rôtisseurs

Label voor foodtrucks

Je kon er deze zomer niet naast kijken. Foodtrucks en de bijhorende 

festivals schoten als paddenstoelen uit de grond. Niet iedereen die 

op deze hype inspeelt, doet dat echter met dezelfde bezieling en 

hetzelfde respect voor de regels van de kunst. Heel wat foodtruckers 

zijn daarom zelf vragende partij voor een label dat het kaf van het 

koren helpt te scheiden. De internationale confrérie La Chaîne des 

Rôtisseurs dat de betere keuken in de verf zet, had wel oren naar deze 

verzuchtingen.

Tekst: Valérie Couplez | Foto’s: Bart Tanghe
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De oerkracht van vuur

Het kan verkeren zei Bredero. Bjorn Joosen 

was lasser van beroep toen hij met een 

zelfgemaakte barbecue aan een wedstrijd 

in Diksmuide deelnam. De stap naar een 

eigen foodtruck met zelfgelaste constructie 

was snel gezet. “Cro-magnon (01) verwijst 

naar de eerste ‘moderne’ mensen die 

het vuur onder de knie krijgen. Het is 

koken teruggebracht tot zijn essentie: de 

oerkracht van vuur. Eenvoudige gerechten 

met kwalitatieve producten en het aroma 

van de grill. Sinds ik vorig jaar samen met 

mijn vriendin Liselotte Cleys gestart ben, 

loopt het werkelijk als een trein, zowel op 

foodtruckfestivals als bij cateringactiviteiten. 

We proberen voortdurend nog nieuwe 

dingen uit, want vuur is niet altijd evident om 

mee te werken. Er zijn zelfs plannen om onze 

huisgemaakte barbecuesaus op basis van 

rum te vermarkten. Maar je ziet helaas ook 

te veel ‘cowboys’ op foodtruckfestivals die 

bezoekers het verkeerde idee geven van wat 

een foodtruck hoort te zijn. Voor mij moet 

beleving, passie en smaak centraal staan. 

Het volledige plaatje moet kloppen, ook de 

persoon in de truck, want je moet zelf achter 

je gerechten kunnen staan. Er is daarom 

een label nodig om het kaf van het koren te 

scheiden.”

Keuken op wielen

Ook Jasmine Masselis van La Kitchenette 

sa Muze (02) vond de tijd rijp om een 

onderscheidend label te lanceren. “Een 

“Er is nood aan een label voor foodtrucks 
om het kaf van het koren te scheiden”

foodtruck is in essentie een keuken op 

wielen. Wij bakken op mediterrane wijze 

ter plaatse op onze twee plancha’s, samen 

goed voor anderhalve meter kookplezier. 

De oorsprong van de ingrediënten levert 

bovendien een verhaal op, daarom ga 

ik straks een unieke samenwerking aan 

met ‘100% West-Vlaams’ om ook hun 

ambachtsproduct een podium te geven. Dat 

nomadenbestaan waarbij je zoals bij reizen 

in verschillende sferen ondergedompeld 

wordt, spreekt me zondermeer aan. Vroeger 

had ik het idyllisch beeld van een groepje 

vrienden die rond een triporteur gezellig 

aan het genieten waren van delicatessen 

en musette, ergens onder een parasol aan 

de Middellandse Zee, en dit van plage 

tot plage. De plaatselijke, mediterraanse 

marktjes waar alle ambachtslui trots hun 

creaties tonen, zalig om te vertoeven! Op 

onze privé- en bedrijfscateringlijst staan om 

en bij de 20 gerechtjes waar de klant er dan 

enkele uitkiest. Die evolueren jaarlijks en 

volgens seizoen, zo blijft het ook voor mij een 

uitdaging.”
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Dosis ambachtelijkheid

Mobiliteit was ook voor San-Ho Correwyn 

van Table d’Ho (03) een belangrijke 

aantrekkingskracht. “Het is de uitgelezen 

manier om op korte tijd veel publiek te 

trekken. Een publiek dat bovendien niet 

altijd spontaan voor Koreaans zou kiezen. 

Ik probeer de rijke Koreaanse keuken in 

een eigen stijl in al zijn facetten in België 

meer bekendheid te geven. Met de keuze 

voor Table d’Ho, een combinatie van mijn 

Koreaanse voornaam en de Franse benaming 

table d’hôtes, wil ik de samensmelting van 

de westerse en de Koreaanse eetcultuur 

symboliseren. En het legt nog eens de nadruk 

op de ‘gasten’, want die zijn finaal toch voor 

wie je het allemaal doet. Maar hoewel er 

wekelijks wel nog enkele nieuwe foodtrucks 

bijkomen, werkt niet iedereen met dezelfde 

passie en zin voor kwaliteit. Daarom zou een 

waarderings- of kwaliteitslabel geen slechte 

zaak zijn voor de klanten. Wie het louter 

voor de grootste omzet doet, hoort volgens 

mij niet thuis in deze branche. Maar met 

een dosis ambachtelijkheid en een origineel 

concept kan je je positief onderscheiden 

en passie uitstralen. Zo heb ik mijn truck 

eigenhandig omgebouwd.”

Een snuifje cultuur

Een foodtruck die als geen ander de 

bezoeker in contact brengt met andere 

culturen is Lulu’s Tribal Kitchen (04). Lulu 

Pheiga Gangmei en Bob Staal brengen de 

keuken van de Noordoost-Indiase Rongmei 

Naga stam naar België. “Het is een keuken 

die ook veel mensen in India niet kennen”, 

opent Bob Staal. “De gerechten verschillen 

van de typische Indische keuken en hebben 

vooral veel Aziatische invloeden maar met 

heel eigen kruiden en ingrediënten. Tijdens 

de wintermaanden gaan we die zelf plukken 

en oogsten in Lulu’s thuishaven in India. Die 

authenticiteit is voor ons heel belangrijk. Op 

cateringevents kunnen we daar net nog iets 

verder in gaan dan op foodtruckfestivals. Zo 

willen we nu ook mensen aanmoedigen om te 

eten zoals dat in de Naga stam gebeurt: met 

de handen. We hebben net zoals daar een 

grote bamboestam waarin gaatjes geprikt 

zijn om na afloop de handen in te wassen. Dat 

is wat een goede foodtruck voor ons moet 

zijn, iets speciaal, iets anders dan ander. Maar 

het jammere is dat mensen snel teruggrijpen 

naar wat ze kennen. Met een kwaliteitslabel 

kunnen we daar misschien verandering in 

brengen.”
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04
“Foodtrucks laten de middeleeuwen herleven in de moderne tijd 

met eenvoudige gerechten, boordevol smaak”
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Kruispunt van middeleeuwen en moderne tijd

Dolce bracht de foodtrucks daarom in contact 

met La Chaîne des Rôtisseurs. Een vereniging 

met een bijzonder diepe wortels in gastronomie 

die terugreiken tot 1248. De tradities zijn 

gebaseerd op die van de oude koninklijke 

Franse gilde der Ayeurs (ganzenbraders). 

Herbergen die er een goede praktijk van 

braden op nahielden, kregen een erkenning. 

Zo wisten reizigers meteen waar het goed eten 

was. Vandaag telt de broederschap meer dan 

28.000 leden wereldwijd en zet ze zich in om 

restaurants waar het goed eten en drinken is 

en gezellig vertoeven te promoten. Als enige 

gastronomische organisatie telt ze zowel 

professionele leden zoals chefs, eigenaars van 

hotels en restaurants als niet-professionele 

leden die de filosofie en waarden van de 

vereniging delen en die de culinaire kunst 

waarderen. Aan het hoofd van La Chaîne des 

Rôtisseurs in België staat Bailli Délégué Dr. 

Albert Hankenne. “Foodtrucks passen perfect 

binnen de middeleeuwse traditie waar onze 

broederschap zijn oorsprong in kent. Ze laten de 

middeleeuwen eigenlijk herleven in de moderne 

tijd met eenvoudige gerechten, boordevol 

smaak, die ons vaak in aanraking brengen 

met andere landen en culturen. De regels die 

toen golden om goede etablissementen te 

onderscheiden zijn evenzeer van toepassing 

vandaag: de regels van hygiëne, goede smaak, 

drank en gezelligheid. Ik vind het dan ook 

formidabel dat ze aansluiting zoeken bij ons. Net 

omdat wij als enige gezelligheid zo hoog in het 

vaandel dragen.”

Goed product voorop

Om lid te worden van La Chaîne Des Rôtisseurs 

moet je worden voordragen door twee leden. 

Samen met Albert Hankenne is Sven Van 

Haver van Bistro L’Echiquier van de partij om 

kennis te maken met foodtrucks. Hij brengt in 

zijn restaurant in Knokke een klassieke keuken 

met een moderne twist. “Het is niet zomaar 

een vereniging of een label. La Chaîne des 

Rôtisseurs doet heel veel om jonge chefs te 

ondersteunen. Zo mocht ik als winnaar van de 

Belgische finale meedoen aan de internationale 

wedstrijd voor jonge koks, waar je ongelooflijk 

veel meemaakt en bijleert. Ook bij foodtrucks 

zijn het vaak jonge wolven die enthousiast in 

de potten roeren. Het maakt het label er alleen 

maar passender op. Voor mij is een goede 

foodtruck er eentje die net als wij restaurateurs 

een goed product en een kwalitatieve bereiding 

voorop plaatst. De rest volgt vanzelf als je met 

begeestering aan de slag bent en dat is hier 

duidelijk aanwezig.”

www.cro-magnon.be

www.lakitchenettesamuze.be

www.tabledho.be

www.luluskitchen.be

www.chainedesrotisseurs.com

www.bistro-lechiquier.be
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Callebaut - Vanhaver

Er als de kippen 
bij voor kaas

Vlakbij Parijs, in Rungis ligt de belangrijkste 

versmarkt van Europa. Achttien miljoen mensen 

genieten dagelijks van de producten die vandaar 

onder meer in de keukens van de beste restaurants 

belanden. Meester-kaasrijpers Callebaut – Vanhaver 

gaan ook zelf ter plaatste om kazen van topkwaliteit 

uit te kiezen voor hun klanten.

Tekst: Valérie Couplez | Beeld: Ekkow
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Cheesemobiel

Dinsdag 29 augustus, 3 uur ’s nachts, 

Oudenaarde. De bestelwagen van Meester-

Kaasrijpers Callebaut – Vanhaver  glijdt 

eenzaam over de glooiende wegen van de 

Vlaamse Ardennen. Enkel een wolkje mist 

doemt soms op voor de voorruit. Tegenliggers 

zijn er niet. Pas op de autosnelweg zijn we niet 

meer alleen op de wereld. Elke twee weken is 

Luc Callebaut op dinsdagochtend voor dag en 

dauw uit de veren om naar de versmarkt van 

Rungis (nabij Parijs) te rijden. “Als je er als de 

kippen bij wil zijn om je klanten nieuwe Franse 

kazen te leren kennen, dan moet je gewoon in 

Rungis zijn. En op dinsdag ben je verzekerd 

van een verse aanvoer. Als je een passie voelt 

voor wat je doet, dan zie je dit niet als werk. 

Zeg nu zelf, wat is er plezanter dan al die kazen 

in hun volle glorie te zien staan en te proeven 

van al het moois dat bekende en onbekende 

producenten voor het komende seizoen te 

bieden hebben.” Belgische producenten en 

producenten uit andere Europese landen van 

wie de kazen rechtstreeks worden ingevoerd 

krijgen op regelmatige basis de kaasmeesters 

uit Oudenaarde over de vloer. Maar voor 

Franse kazen blijft Rungis de beste bron. 

Gemiddeld vult Luc de bestelwagen met twee 

volle palletten, goed voor 300 à 400 kg Franse 

kaas. “In de zomermaanden is het heel wat 

kalmer en kan het zijn dat ik maar na drie weken 

terugrijd. Maar in december gaat de frequentie 

omhoog en zit het laadruim wekelijks helemaal 

volgestouwd. Dan wordt dit echt de cheese-

mobiel, een kerstslee vol met lekkers maar dan 

zonder de rendieren”, lacht Luc. 

Op zoek naar beste marchandise

Rond zes uur bij het krieken van de dag komt 

de bestelwagen tot stilstand voor een grote 

industriële hal op het immense beursterrein 

van Rungis. De thermos vol hete koffie en 

de boterhammetjes met kaas hebben hun 

werk gedaan, alert en monter draait Luc de 

contactsleutel weer om. “De eerste keren 

verdwaal je hier. Letterlijk. Na vijftien jaar ben 

ik gelukkig al voldoende gerouleerd. Ik bezoek 

normaal een drie- à viertal grossisten. Zij hebben 

naar mijn gevoel de beste marchandise in huis. 

Sommige producten kan ik misschien vijftig 

meter verder voor een iets betere prijs vinden. 

Maar als de kwaliteit en de service goed zitten, 

wil ik niet vijf centiem beginnen afdingen om er 

extra administratie bij te krijgen. Uiteraard hou 

ik altijd de ogen wijd open om nieuwe dingen 

te ontdekken. Dat is het grote voordeel van 

naar hier te komen.” Gewapend met een lijst 

die hij van zijn vrouw en ‘kaasionista’ Nathalie 

Vanhaver  heeft meegekregen, trekt hij de 

geklimatiseerde hal binnen. Nog even de vest 

rechttrekken en klaar.

Meticuleuze controle

Binnenin heerst er een bedrijvigheid van 

jewelste. Overal worden bestellingen 

klaargezet om even later op een transport te 

verdwijnen. In Rungis wordt er op jaarbasis 

meer dan 1,5 miljoen ton voedsel verhandeld. 

Elke dag genieten er wel 18 miljoen Europese 

lekkerbekken van de producten uit deze 

versmarkt. Om er de juiste uit te halen voor 

zijn klanten, zowel in de winkel als in de 

horeca, onderwerpt Luc de kazen aan een 

meticuleus onderzoek. “Eerst en vooral de 

houdbaarheidsdatum. Omdat we zelf nog onze 

kazen afrijpen, hebben we een lange datum 

nodig. Bovendien moeten ze ook droog genoeg 

zijn en nog niet te ver gerijpt. Op industriële 
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producten zou je blind kunnen vertrouwen, 

maar wij kiezen resoluut voor natuurlijke kazen 

op basis van rauwe melk, die leven en dus 

variëren.  Precies daarom is het zo belangrijk 

om zelf te komen en de juiste selectie te maken. 

Elk kaasje moet van topkwaliteit zijn. Daarnaast 

controleer ik nog op de aanwezigheid van 

schimmels, condens aan de binnenkant van de 

verpakking en of de korst niet beschadigd is.” 

Een voor één verdwijnen producten van zijn lijst 

en groeit op zijn pallet een legobouwwerk uit 

kaas. Tijd om te proeven. 

Verantwoordelijkheid van de kaasmeester

De leverancier neemt ons mee naar waar de 

Comté kazen een rustplaats gekregen hebben. 

Enkel de beste exemplaren in de categorieën 

jong, oud en extra oud  zullen zich nog een 

plekje veroveren op het pallet. Het smakenpalet 

van Luc wordt aan het werk gezet om het kaf 

van het koren te scheiden. “Het evenwicht 

moet juist zitten tussen de zuurtegraad, het 

zoutgehalte en de nootachtige toetsen. Hij 

mag ook niet te droog of te nat zijn en moet 

de juiste textuur hebben. Dergelijke kazen 

evolueren mee met het seizoen en met de 

“Als kaasmeesters dragen wij de 
verantwoordelijkheid over wat de klant 
uiteindelijk geserveerd krijgt”
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voeding die de dieren krijgen. Altijd proeven 

is dus de boodschap. Als kaasmeesters dragen 

wij immers de verantwoordelijkheid over wat 

de klanten uiteindelijk geserveerd krijgen. Ook 

daarom is het onze taak om hier te zijn en zelf de 

kwaliteit te verzekeren.” De lijst is intussen bijna 

afgewerkt en Luc laat zich verleiden om nog  

“Het evenwicht moet 
juist zitten tussen 
de zuurtegraad, het 
zoutgehalte en de 
nootachtige toetsen”

een aantal nieuwe producten te proeven aan 

standjes in het gangpad. “Daaraan kan je zien 

dat het kaasseizoen binnenkort weer opent. 

Weldra staat het gangpad vol met producenten 

die hun waar aanprijzen aan bezoekers. De kaas 

smaakt nog wat jong, maar ik ben benieuwd hoe 

hij de komende tijd zal evolueren.” Daarnaast 

probeert Luc  een artisanale yoghurt op basis 

van koeien- of schapenmelk uit. “Bijzonder 

lekker en misschien wel een goede aanvulling 

op de delicatessen die we reeds aanbieden in 

de winkel.” Ze krijgen het laatste plaatsje op 

het pallet.

Goede vangst

Buiten klimt de zon intussen omhoog aan het 

firmament. De ochtend is in feite nog maar goed 

en wel begonnen als Luc zijn eerste dagtaak er 

al op zit. Twee palletten zwaarder en nog twee 

tassen koffie lichter rijdt de bestelwagen terug 

naar België. “Door onze verhuis naar enerzijds 

de nieuwe winkel voor particulieren en naar 

anderzijds een industrieterrein waar onze 

rijpingscellen zich bevinden, is het uitladen van 

alle kazen er enorm op vereenvoudigd. Alles 

kan meteen het juiste plaatsje krijgen in de 

koeling. En wat morgen nodig is in de winkel, 

kan ik meteen versnijden en meenemen.” 

Iets voor de klok van één parkeert Luc  de 

bestelwagen aan de koelcellen. “Het was een 

goede vangst vandaag.”

www.kaasmeester-callebaut.be
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Didess - Viva Sara - Altoni - Kelderman

Vakantie op het bord 
en in het glas

Net voor het Waals parlement in Namen dobbert La Cuisine du BelRivE zachtjes heen 

en weer op de deining van de Maas. Dit restaurant, het enige in Namen dat op een boot 

gesitueerd is, heeft in elk geval zijn naam niet gestolen. Onder een zonovergoten hemel met 

een wijdgesperde blik op alle prachtige gebouwen die de Waalse hoofdstad rijk is, kunnen de 

gasten zich alleen maar op een exotische locatie wanen. En dat is net de missie van uitbaters 

Agnès Collet en Gianni Loggia. “Van zodra je de laatste drie treden naar het dek bereikt hebt, 

laat je al je zorgen achter.”

Tekst: Valérie Couplez | Foto’s: Bart Tanghe

Tapas van over de hele wereld

Toen Agnès Collet en Gianni Loggia besloten 

om in opdracht van Traiteur Paulus, waar ze 

beiden al jaren aan de slag waren, La Cuisine 

du BelRivE uit te baten, wilden ze ook een 

concept uitdokteren dat perfect bij deze locatie 

aansloot. “Horeca heeft altijd in mijn bloed 

gekriebeld”, opent Agnès. Ik schep nergens 

meer plezier in dan mensen te zien genieten van 

iets dat ik creëer. En wat is er leuker om mensen 

het gevoel te geven dat ze met vakantie zijn. 

Om dat verder in de verf te zetten, kozen we 

resoluut voor een tapaskaart, waarvan ze samen 

delen en genieten. Aan de hand van een brede 

waaier aan kleine gerechtjes kunnen ze als het 

ware reizen doorheen verschillende culturen. 

De inspiratie voor de tapas komt immers van 

over de hele wereld. En voor een passende 

cocktail, daar zorgt Gianni voor.” Met zijn 

ervaring als barman in Zuid-Franse badsteden, 
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in sterrenhotels en bij Club Med, weet Gianni 

als geen ander hoe hij ook met het glas sfeer 

kan creëren. “De inspiratie kan zowel starten 

vanuit een ingrediënt dat ik graag wil gebruiken, 

als vanuit een gerecht uit de keuken waar ik iets 

passends bij bedenk. Maar uiteraard kennen we 

onze pappenheimers, klassiekers als sangria en 

mojito staan hier evengoed op de kaart, alsook 

wat in de mode is. Het is altijd een zoektocht om 

te kijken wat er werkt voor onze gasten en wat 

realiseerbaar is voor ons”, aldus Gianni. 

“Wat is er leuker dan 
mensen het gevoel te geven 
dat ze met vakantie zijn.”

Kwaliteit basisvoorwaarde

Wat de keuken en de bar verder nog gemeen 

hebben: de producten moeten van topkwaliteit 

zijn. Agnès: “Hier nog meer dan in andere zaken 

is de keuze van de producten van bijzonder 

groot belang. De keuken is hier enorm compact. 

Dat maakt dat we de weinige ruimte, slechts 

enkele vierkante meter, optimaal moeten 

benutten en gebruikmaken van een kant-en-

klaar gamma waar we onze eigen stempel op 

drukken. Kwaliteit is dan de basis. Ik serveer  

“Het kost misschien wat 
tijd om kwalitatieve 
producten te selecteren, 
maar het betekent een 
wereld van verschil, in de 
keuken en op het bord.”

bijvoorbeeld patatas bravas afgewerkt met 

gerookt zout en olijfolie. Ik maakte in eerste 

instantie de aïoli zelf tot ik bij Didess het gamma 

van Food Revolution en Albert Adria ontdekte. 

Zo ongelooflijk lekker. Ik werk gewoon nog 

af met Belgische saffraan die in ijs bewaard 

wordt. Voor de pasta kies ik resoluut voor het 

aanbod van Altoni, omdat het de beste op de 

markt zijn. Verder heb ik enkele schitterende 

Iberische producten en Italiaanse vleeswaren, 

maar onze gasten kunnen evengoed lokale 

producten leren ontdekken. Het kost misschien 

wat tijd om de juiste producten te selecteren, 

maar het betekent een wereld van verschil, in 

de keuken en op het bord. Door de ervaring 

die ik in eerdere stations van mijn carrière heb 

opgebouwd, weet ik wel de juiste adresjes om 

die kwaliteit te zoeken en te vinden.”

www.lacuisinedubelrive.be

www.altoni.be

www.didess.be

www.kroketjes.be

www.vivasara.be
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Perfecte evenwicht

Hoewel La Cuisine Du BelRivE nog niet zolang 

voor anker ligt in Namen, vinden de klanten enorm 

vlot hun weg naar dat stukje vakantieparadijs. 

Het succes is voor een groot stuk gestoeld op de 

uitstekende verstandhouding tussen Agnès en 

Gianni. “We zijn nu ongeveer twee jaar samen, 

allebei heel gepassioneerd en gedreven om een zo 

kwalitatief mogelijke vervaardiging af te leveren. 

Dat maakt dat we de lat altijd hoog genoeg leggen 

voor elkaar. Gianni heeft zijn warme zuiders inborst, 

ik ben wat strenger, maar samen hebben we het 

perfecte evenwicht gevonden. Hij de bediening en 

de wijnen en ik de keuken.” Dat vindt ook Gianni: 

“Mijn belangrijkste taak bestaat er eigenlijk in om 

voortdurend de temperatuur van de kamer op 

te meten: zit de sfeer aan de tafels goed, is de 

atmosfeer voor iedereen ontspannen genoeg. 

Agnès kan soms stress hebben over kleine details 

die niet perfect zitten, maar dan vraag ik haar om 

even rond te kijken in de zaal. Als ze aan elke tafel 

de pretlichtjes in de ogen ziet van onze gasten, 

dan weet ze weer dat het goed zit.” Hun gasten 

weten ze alvast een vakantiegevoel aan de oevers 

van de Maas bezorgen, maar waar gaan ze zelf 

naartoe om te ontspannen? “We houden enorm 

van Italië en Thailand. Wat de bestemming ook is, 

ze staat altijd in het teken van de gastronomie. We 

zijn niet de types die aan het zwembad liggen of 

in musea aanschuiven. Het liefst bezoeken we een 

wijnkasteel of een olijfolieperserij. Noem maar op. 

We blijven steeds inspiratie tanken”, besluit Agnès.



ALTONI

Mezzalune zeewier Altoni

Rode Argentijnse gekookte garnalen

Salieboter

Parels van Wasabi

Kroepoek sepia Didess

 R & D FOOD REVOLUTION

Patatas Bravas gebakken in olijfolie met gerookt zout

Salsa Brava, Salsa AïolI Albert Adrià

Salsa Aïoli gemengd met een snuifje Belgische Saffraan



KELDERMAN

Boerenkoolpuree Kelderman

Gebakken Iberico worstjes met sjalotte

VIVA SARA

Spaanse Kazen met Tortas, confituur van 

pimenten  en Oma ‘s garden thee Viva Sara
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Be Delicious 
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Ook in het buitenland genieten 
van de Vlaamse keuken!

Authentieke Belgische fijne voeding en dranken in het buitenland bekendmaken, dat is Herwig Dejonghe zijn missie. Onder de naam Be 

Delicious maakt zijn team de Belgische keuken daarenboven ook wereldwijd beschikbaar. Van aperitief tot dessert, Vlamingen in het buitenland 

kunnen weer genieten van hun bourgondische keuken.

Tekst: Jessica Jacobs | Foto’s: David Godichaud

De echt typische Belgische gerechten en 

producten, blijken toch moeilijk terug te vinden 

in het buitenland. Heimwee naar de Vlaamse 

roots wordt dan ook bij velen gekenmerkt door 

een verlangen naar hun eigen streekproduct 

of maaltijd ‘op grootmoeders wijze’. Bovendien 

prikkelt de Belgische keuken eveneens tal 

van andere culturen. Wat als je die Belgische 

producten gewoon zou kunnen vinden in de 

plaatselijke gourmetshop? Of bij je thuis kan laten 

leveren? Herwig Dejonghe doet maar al te graag 

zijn plannen hieromtrent uit de doeken.

Fier op de Belgische keuken

Iedereen is gehecht aan zijn roots. Als Belg in het 

buitenland ben je tevens een vertegenwoordiger 

van de streek waar je vandaan komt. En hoe kan je 

jouw thuisregio beter promoten dan met unieke  

streekproducten? “Mensen met verschillende 

nationaliteiten brengen hun keuken naar de 

grootsteden. Italiaanse en Japanse restaurants 

zijn bijvoorbeeld heel populair, maar ook voor 

onze gerechten is er best wel interesse. We 

mogen fier zijn op onze keuken en er af en toe 

toch eens van genieten, zelfs in het buitenland. 

Daaraan wil ik mijn steentje bijdragen”, vertelt 

Herwig enthousiast. 

Wereldwijde verzending

Uiteraard is het een huzarenwerk om al die 

producten naar het buitenland te verzenden. 

Maar Herwig en zijn team werkte het voorbije 

jaar hard aan de knowhow om de producten 

wereldwijd te verzenden. “Qua logistiek vonden 

we ondersteuning bij een internationaal actief 

koeriersbedrijf. Op welke dagen je beter niet 

of net wel kan verzenden bijvoorbeeld. Maar 

we moeten ook rekening houden met de 

verschillende voedselwetgevingen, in bepaalde 

landen is alcohol verboden, of zijn er restricties op 

vlees of vis. We leren elke dag bij. De voornaamste 

barrière is toch de relatieve onbekendheid van 

Belgische producten. Als je het wel ter plaatse 

krijgt, maar de afzetmarkt is te klein, dan is het 

financieel geen haalbare kaart. Daarom ga ik 

regelmatig naar het buitenland om te polsen wat 

de mogelijkheden zijn. Dat is voor mij geen straf, 

ik reis graag. Het is een werk van lange adem, dat 

geef ik toe, maar we doen het met passie.”

Eenvoudig bestellen

Herwig: “Voor evenementen vanaf 50 personen 

is de levering voor ons economisch haalbaar, aan 

15 euro per persoon. Ideaal voor evenementen en 

wanneer je vrienden uitnodigt en hen van je roots 

wil laten proeven. Trouwens, een feest geven 

is geen verplichting, je kan ook een bestelling 

plaatsen samen met vrienden uit je buurt en zo 

een voorraadje inslaan. Een bestelling plaats je 

heel eenvoudig via onze website. We rekenen 

daarnaast ook op Belgische expats en emigranten 

om ons op weg te helpen. In welke gourmetshop 

doen zij hun boodschappen? Wanneer we met 

die winkels een overeenkomst kunnen sluiten, 

wordt het voor hen nog makkelijker om aan onze 

Belgische lekkernijen te geraken.”

Aanbod

Be Delicious verenigt een aantal artisanale 

Belgische producenten die nog geen afzetmarkt 

in het buitenland hadden. “We startten met zes 

producten, waaronder garnaalkroketten en –

bisque, Flandrien-kaas en Brusselse wafels. Sinds 

kort hebben we 25 partners, waardoor we een 

uitgebreid aanbod hebben van voorgerechten 

tot desserts, ik vergelijk het graag met een 

Breughelfeest. Vlees, vis, pannenkoeken en 

groenten, het hoort er allemaal bij en toont aan 

hoe rijk onze eetcultuur is.”

“Be Delicious brengt de Belgische hap op het bord”

Zelf bestellen?!

www.bedelicious.be of ketty@bedelicious.be
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Vale de Arca

Waar authenticiteit 
en creativiteit 

elkaar ontmoeten

Groenten in een glansrol bij de slager, een combinatie die weinig mensen 

verwachten. En al zeker niet in de Westhoek waar ambacht en traditie misschien 

nog meer dan elders voorrang krijgen. Toch trok Slagerij Vasseur resoluut deze 

kaart. Ze willen hun klanten naast eersteklas panklaar vlees en traditionele 

gerechten ook verrassende en steeds gezonde alternatieven aanbieden. Alles 

wordt met heel veel passie volledig zelf klaargemaakt, volgens de regels van de 

kunst en het ambacht. Een geslaagd huwelijk van creativiteit en authenticiteit.

Tekst: Valérie Couplez | Foto’s: Ekkow



Stiel in ere houden

Slagerij Vasseur is al enkele generaties een begrip in Ieper. 

Pascal Vasseur kreeg de stiel overgeleverd van zijn vader en 

grootvader die na zijn opleiding in Rijsel zijn geluk in België 

was komen zoeken. Toch deden andere studierichtingen 

in eerste instantie zijn hart sneller slaan: “Ik wilde als klein 

‘manneke’ graag in de reclamewereld. Toen mijn vader ziek 

werd, gaven mijn ouders me een zacht duwtje in de richting 

van de beenhouwerij en ging ik hier op mijn zestiende aan de 

slag met een leercontract. Ik werd er meteen ingesmeten en 

kocht ongeveer negen jaar later de slagerij over, een jaar later 

stierf mijn vader.” Het belette Pascal niet om de traditionele 

kneepjes van het vak in ere te houden. “Ik maak het grootste 

deel nog steeds zelf, een familierecept van drie generaties 

oud ligt bijvoorbeeld nog altijd aan de basis van onze droge 

worsten vandaag. Als je kant-en-klare mengelingen koopt, 

hoe kan je je dan nog onderscheiden van supermarkten op 

het vlak van smaak? Om een voorbeeld te geven, je kan een 

kruidenmengeling voor de populaire carpaccioburger kopen, 

maar ik meng zelf de ingrediënten die het recept alle eer aan 

doen: rundsvlees, rucola, pijnboombitten, olijfolie … Je houdt 

anders alleen eenheidsworst over. En dat geldt evengoed voor 

andere klassiekers zoals bijvoorbeeld américain. Nochtans 

schuilt hier net het ambacht van een goede slager in, maar 

veel collega’s lijken dat te vergeten.
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Nieuwe wind

Respect voor ambacht wil echter niet zeggen dat 

de moderne wereld zijn intrede nog niet gedaan 

heeft bij Slagerij Vasseur. “De veranderingen die 

werden ingevoerd hadden veel te maken met 

de inbreng van mijn vrouw Virginie die ik enkele 

jaren geleden via een gezamenlijke passie 

leerde kennen”, vertelt Pascal. “Onze klanten 

keken in eerste instantie vreemd op toen er plots 

verse, gezonde slaatjes in de toonbank prijkten. 

Virginie was een echte hobbykok en gruwelde 

van vlees dat nodeloos in veel saus drijft en 

van die grauwe saaie drievaksdagschotels. 

Haar passie, de authenticiteit van de slagerij 

en onze gezamenlijke creativiteit deed de rest.  

Virginie vond inspiratie bij chefs die groenten 

in de hoofdrol van hun gerechten plaatsen. 

De wereldse invloeden vinden hun oorsprong 

in het feit dat Virginie jaren in het buitenland 

vertoefde en de warme, frisse kruiden en 

specerijen een beetje miste in de typisch 

Belgische klassiekers.” Net als Pascal maakt 

ze het liefst alles zelf. Zo weet ze precies wat 

er allemaal in verwerkt zit. Geen e-nummers, 

geen onnodige suikers of zouten. “Wij willen 

de klanten recht in de ogen kunnen kijken.” 

Om de overstap naar een gezondere keuken 

te maken, koos Slagerij Vasseur resoluut voor 

olijfolie als grondslag. Het werd de olijfolie van 

Vale de Arca. Virginie: “Om zijn genuanceerde 

smaak, zijn uitstekende kwaliteit en zijn goede 

prijs. Ook bij opwarmen behoudt de olijfolie 

haar kwaliteit, zodat je er zelfs minder van nodig 

hebt.”

Volharden in gezondheid

In het begin ondervond Slagerij Vasseur toch 

wat weerstand. “Je moet het wat tijd geven. 

Vooral de oudere generatie klampt zich nog vast 

aan onze traditionele gerechten, maar die zullen 

er zeker ook altijd blijven in de winkel. Het gaat 

om het aanbieden van een keuze die klanten 

hier nergens anders in de streek hebben: het 

gebruikscomfort van een kant-en-klaar gerecht 

gecombineerd met de garantie dat het gezond 

zal zijn. We leren de mensen bewuster omgaan 

met wat ze allemaal eten. Het duurde misschien 

wel even voor ze mee stapten in dat verhaal, 

maar het loonde absoluut de moeite om vol te 

houden”, vertelt Virginie. Tijdens een bezoek 

aan de olijfgaarden van Vale de Arca, raakten 

Pascal en Virginie nog meer doordrongen van 

hun visie. “Ons gezelschap bestond toen uit 

restaurantchefs. Door hen met passie over hun 

manier van werken te horen praten, gingen voor 

ons de ogen helemaal open”, herinnert Pascal 

zich. “Ze hebben een heel andere benadering 

voor het creëren van gerechten die om 

productkwaliteit en creativiteit draait. Dat is wat 

wij willen. Al maken we het onszelf daar zeker 

niet makkelijker door, alleen al op het vlak van 

prijs- en kostenberekening. Maar we willen onze 

klanten gezond verwennen. Vandaag verkopen 

wij daarom reeds delicatessen in de winkel, 

stuk voor stuk producten van topkwaliteit 

die ook staan voor het verhaal dat we willen 

brengen. Als alles goed gaat, zouden we in 

2018 een uitbreiding willen realiseren. Onze 

gezonde slaatjes , dagverse bereidingen en de 

delicatessen zullen dan een nog mooier podium 

krijgen”, besluit Pascal.

www.slagerij-vasseur.be

www.valedearca.com

Bekijk de 
sfeerbeelden
via onderstaande 
qr-code

https://www.youtube.com/watch?v=vt7_X-A_Rwc
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INGREDIËNTEN

1 watermeloen // cherry trostomaten of variëteit kleine 

tomaten // rode ajuin in dunne ringen // fetakaas // 

Vale de Arca olijfolie // sap en zeste van limoen

BEREIDING

Snij evenredige delen watermeloen en tomaten. 

Marineer de rode ajuin in het limoensap. Meng alle 

ingrediënten samen voor een frisse salade

Watermeloen-
salade
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INGREDIËNTEN

verse tonijn // succrine // boontjes // mangetouts // 

ijsbergsla // avocado // peper en zout // ketchup // 

mayonaise // worchestersaus // parmezaanse kaas // 

ansjovis // look // rode porto

BEREIDING

Meng de succrine, boontjes, mangetouts, ijsbergsla en 

avocado samen. Gaar intussen de verse tonijn in de oven 

en kruid met peper en zout. Voor de saus, meng ketchup, 

mayonaise, worchestersaus, parmezaanse kaas, ansjovis, 

look en rode porto. Bouw de salade op in laagjes. Leg 

bovenop de tonijn en garneer met verse  bloemen.

Tonijn
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INGREDIËNTEN

bloemkool // mosterd // Rodewijnazijn // Vale de Arca 

olijfolie // honing // za´atar // druiven // pecorino // 

peper en zout

BEREIDING

Snij de bloemkool in roosjes. Meng met wat olijfolie 

en gaar in de oven. Maak een dressing met de olijfolie, 

mosterd, rodewijnazijn, honing, pezo en za´atar. Snij de 

druiven in twee en meng onder de bloemkool samen met 

de pecorino. Garneer met wat platte peterselie.

Bloemkool
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Rougié

“In de keuken gaat
 het om vrijgevigheid, 
je moet de mensen en 

het product graag zien”

L’Éveil des Sens bevindt zich in Montigny-le-Tilleul, in de buurt van Charleroi. Sinds het 

voorjaar van 2001 baten Laury Zioui en zijn echtgenote Nadia, beiden van Marokkaanse 

afkomst, deze sterrenzaak uit. Enkele ingrediënten van dit prachtige succesverhaal? Een 

natuurlijke gastvrijheid die tot hun cultuur behoort, de keuze voor uitstekende producten, een 

buitengewone vakkennis en de kunst om kruiden en specerijen te combineren. In een gerecht 

moet het product dankzij zijn versheid en schoonheid immers perfect tot zijn recht komen. 

Laury bewijst het ons met de nieuwe escalopes van foie gras van Rougié. 

Tekst: Catherine Lenoir | Foto’s: Michael De Lausnay

Autodidacten

In april 2001 kochten Laury en Nadia Zioui 

het gebouw in Montigny-le-Tilleul en richtten 

ze er L’Éveil des Sens op. Een bekroning voor 

hun harde werk bleef niet lang uit, want negen 

maanden later mocht de zaak een Michelinster 

in de wacht slepen … Laury en Nadia waren 

thans niet voor dit beroep opgeleid. Beiden 

hebben alles zelf geleerd. Hij kwam op 

16-jarige leeftijd naar België om een opleiding 

voor elektricien te volgen. Tijdens zijn studies 

deed hij de afwas in een restaurant om wat 

zakgeld te verdienen. Daar kreeg hij de 

kriebel te pakken … En vanaf toen ging het 

snel: zonder hotelschool en nog voordat hij 

zijn eigen restaurant opende, mocht Laury 

al tweemaal een ster ontvangen in andere 

restaurants.

Nadia was verpleegster van beroep. 

Momenteel beheert ze de indrukwekkende 

wijnkaart van L’Éveil des Sens. Je zou nooit 

denken dat ze haar eerste wijn pas proefde 

toen ze al 27 was, net na haar ontmoeting 

met Laury. “Nu hou ik van alle goede wijnen”, 

lacht Nadia. “Alle regio’s zijn op de kaart 

vertegenwoordigd, maar ik ben helemaal weg 

van wijnen uit de Champagne, de Rhône en de 

Languedoc. Bij foie gras bijvoorbeeld serveer 

ik graag zowel een droge witte wijn als een 
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fruitige rode wijn zoals een voortreffelijke 

Beaujolais. Ik vertrek altijd vanuit de gedachte 

dat de perfecte match niet bestaat, maar dat 

er zeker wel slechte combinaties bestaan.” 

“Koken is dromen, het 
heeft iets magisch. Dat wil 
ik de klant laten ervaren.”

Gastvrijheid troef

Laury is ervan overtuigd dat de Belgische 

keuken beslist niet moet onderdoen voor de 

internationale keuken en dat een verblijf in 

ons land echt de moeite waard is. Niet alleen 

voor de prachtige producten die België rijk is, 

maar vooral ook voor de gastvrijheid. Nadia is 

het helemaal eens: “Het gevoel van welkom te 

zijn in een restaurant is van essentieel belang. 

Ik sta erop om de klant die zich bij ons komt 

ontspannen, persoonlijk te begroeten en 

om hem achteraf een goede thuiskomst te 

wensen. Bij ons is gastvrijheid iets natuurlijks, 

het maakt deel uit van onze cultuur. Ook Laury 

is zelf heel aanwezig in de zaal. Een chef-kok 

moet zich niet achter zijn potten en pannen 

verstoppen, maar hij moet zijn passie met de 

klant delen. Wij willen vooral toegankelijk zijn 

en een familiale sfeer bieden.” 

Instinctieve keuken

Volgens Laury Zioui kenmerken zijn gerechten 

zich als genereus en inventief. “Het is een 

instinctieve, spontane keuken. Een keuken 

waarin het product primeert. Wat ik het 

allerliefste heb, is dat de klant niet een gerecht 

van de kaart kiest, maar me zegt ‘Maak iets voor 

me klaar en laat me even wegdromen’. Koken 

is dromen, het heeft iets magisch. En dat is 

precies wat ik hen wil laten ervaren. Vandaag 

wilde een klant bijvoorbeeld graag Columbus 

varkensvlees proeven, een Waals product. 

Ik ben het vlees sinds gisteren al 17 uur lang 

op lage temperatuur aan het garen en zal de 

klant straks vijf gerechten voorstellen met het 

Columbus varkensvlees als hoofdingrediënt. 

Tijdens het koken haal ik inspiratie uit de 

Franse keuken, goede streekproducten, 

groenten uit eigen moestuin en verse kruiden. 

Zeker niet te vergeten zijn goed gedoseerde 

specerijen, die vaak door de Marokkaanse 

keuken zijn geïnspireerd.” De klanten die op 

ons terras gaan zitten, hebben een mooi zicht 

op onze moestuin en de tuin met aromatische 

kruiden. Zo goed als alle groenten die in 

L’Éveil des Sens worden gebruikt, komen 

rechtstreeks uit deze moestuin.

De nieuwe escalope van Rougié ... 

een topproduct

Zeven jaar geleden ontdekte de chef de foie 

gras van Rougié en hij was meteen overtuigd. 

Twintig jaar geleden vond Rougié de escalope 

van foie gras uit. Later onderging dit product 

een speciaal proces waarbij de escalopes 

meteen worden diepgevroren: tussen het 

slachten van de eend en het invriezen van 

de escalopes is er een tijdspanne van amper 
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45 minuten. Door dit proces gaat er tijdens 

het bakken zeer weinig vet verloren. Om de 

concurrentie altijd een stap voor te blijven, 

zorgt Rougié voor voortdurende vernieuwing. 

Rougié bracht net een nieuwe escalope op de 

markt. 

“De perfecte match 
bestaat niet, maar er 
bestaan zeker wel slechte 
combinaties.”

Haar bijzonderheden? Een nog beter 

voorkomen; de escalopes (te verkrijgen in 

drie verschillende groottes) zien er allemaal 

hetzelfde uit, zodat elke tafelgast min of meer 

hetzelfde in zijn of haar bord heeft. Het huis 

Rougié wist ook de kleine vlekjes bloed weg 

te werken die soms op het product zichtbaar 

waren. En, last but not least, zijn de nieuwe 

escalopes schuin gesneden waardoor je 

de indruk krijgt dat je een groter stuk krijgt 

voorgeschoteld. Het doel was duidelijk: zelfde 

prijs en zelfde kwaliteit maar een verbeterd 

proces. 

Foie gras op zoveel manieren

Het is een zeer geslaagd product en dat zal 

Laury zeker beamen: “Ik ben heel tevreden over 

dit product. De escalopes scheiden geen vet af 

tijdens het bakken, niets gaat verloren. Ik werk 

het liefst met het grootste formaat van 60-80 

gram. Foie gras is een van mijn topproducten 

omdat je het met van alles kan combineren: een 

salade, kreeft, kalfszwezeriken, jonge duif …  

Het gebruiksgemak van de Rougié escalopes 

is subliem. Ze zijn al in porties verdeeld en dus 

heel gemakkelijk te doseren. Foie gras staat 

het hele jaar door op mijn menukaart.” 

De chef-kok voegt meteen de daad bij het 

woord en maakt voor ons – instinctief en 

spontaan – enkele heerlijke gerechten op 

basis van foie gras klaar. Als eerste bord 

presenteert hij een duo van gebakken foie 

gras en kreeft met een sausje van yuzu en 

gember. De chef vertrouwt ons bovendien 

toe dat de kreeft ook een product van Rougié 

is. Dan volgt er een kleurrijke salade met 

een escalope van gebakken foie gras en een 

vinaigrette met soja en gember. Om af te 

ronden mogen we genieten van jonge duif 

uit de Franse Anjou-streek in een korstje van 

boekweit, gebakken foie gras, Madjoul dadel 

en een jus met Marokkaanse specerijen. Één 

voor één gerechtjes die de smaakpapillen 

doen zinderen van genot en ons inderdaad 

even heerlijk laten wegdromen …

www.l-eveildessens.be

www.rougie.com
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Gebakken foie gras, Europese kreeft 
en sausje van yuzu en gember

Foie gras

Kruid 4 escalopes van foie gras Rougié (40 g) met Maldon zout, vers 

gemalen peper en een mix van Marokkaanse chermoula-specerijen. 

Bak de foie gras. Voeg olijfolie en verse kruiden uit de tuin toe.

Kreeft

Decorticeer 2 Rougié kreeften en pocheer ze één minuut. Dep ze af 

en bak ze in olijfolie.

Saus

Pluk 20 g verse gember en snijd deze in heel kleine blokjes. 

Blancheer ze drie keer en begin telkens met koud water. Laat de 

gember daarna konfijten in 250 ml yuzusap, 125 g fijne suiker en een 

lepel acaciahoning.

Garnituur:

1 gele courgette // 1 groene courgette // snijboon // olijfolie // 

peper // zout // chermoula // koriander

Spoel en snijd de groenten in ruitvorm. Blancheer ze 3 minuten 

in kokend water met een beetje zout. Laat ze uitlekken en schrik 

ze één minuut in ijskoud water. Dep ze af en bak ze op in olijfolie. 

Breng op smaak met peper, zout en chermoula. Werk af met de 

koriander.

Dressering

Dresseer op het bord en neem wat kookvocht van de gekruide 

groenten apart. Voeg er de karamel van yuzu en gember aan toe. 

Werk af met verse kruiden uit de tuin.

Wijntip

Bij deze geliefde combinatie van vlees en vis van de chef stelt 

Nadia Le Clos Bellane van Les Échalas voor. Deze wijn op basis van 

rijpe Roussanedruiven kenmerkt zich door een lichte houtsmaak, 

is verfijnd en elegant, en heeft een lange afdronk. Deze ongewone 

Côte du Rhône in beperkte editie (gemiddeld 5000 flessen) is 

afkomstig uit de streek van Valréas. Het domein werd in 2010 door 

Stéphane Vedeau gekocht.

4 PERSONEN
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Gebakken foie gras, salade uit de tuin 
en oriëntaalse vinaigrette

INGREDIËNTEN

4 escalopes van foie gras Rougié van 50 g // 3 tomaatvarianten

naar eigen keuze // 2 goed rijpe avocado’s // 2 eiwitten  // 

gel van limoen // Oost-Indische kersblaadjes

Vinaigrette

Meng 2/3 olijfolie met 1/3 xeresazijn, balsamicoazijn of sojasaus. 

Voeg geen peper of zout toe. Doe het mengsel in de garneerfles.

Guacamole

Schil de avocado’s en snijd ze in stukjes. Doe het vruchtvlees in de 

thermomix. Voeg het eiwit, zout en espelettepeper toe. Mix het 

geheel tot een gladde puree. Voeg een koffielepel citroensap toe. 

Bewaar de guacamole in een spuitzak in de koelkast.

BEREIDING

Spoel en snijd de tomaten. Kruid ze met de oriëntaalse vinaigrette 

en een draai van de pepermolen.

Was en snijd de Oost-Indische kersblaadjes met behulp van een 

uitsteekvormpje.

Bak de escalopes van foie gras in een warme antiaanbakpan. Breng 

ze op smaak en dresseer.

Schik de salade van tomaat in het midden in de vorm van een halve 

maan en voeg wat guacamole en daarna ook de gel van limoen toe. 

Werk af met de vinaigrette en versier met enkele Oost-Indische 

kersblaadjes.

Wijntip

Voor dit frisse en smaakvolle voorgerecht kiest Nadia een jonge, 

minerale Chenin. De Montlouis Clos de Breuil 2014 van François 

Chidaine is een voltreffer. Deze wijn is afkomstig uit biologische en 

biodynamische druiventeelt en past uitstekend bij de filosofie van 

onze keuken. De mooie citrusnoten en het minerale karakter gaan 

perfect samen met de frisheid in dit gerecht.

4 PERSONEN
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Dolce-consulting lift ieder concept 
naar een hoger niveau

Breng een economist/marketingspecialist en een hospitality connaisseur samen en je hebt de perfecte mix om van een startende business of 

reeds bestaande zaak een echt succesconcept te maken. Consultancy in de voedingswereld van de bovenste plank, dat is waar Jan De Kimpe 

en Ilse Duponcheel sterk in zijn. Want naast het uitgeven van Dolce Magazine, het organiseren van culinaire reizen en events, staat Dolce World 

ook in voor het succesvol maken van uw business…

Tekst: Isabel Boons

Samen sterk!

Dolce-consultancy staat voor het ontwikkelen 

van een nieuw concept of het reorganiseren van 

een zaak, gaande van receptuurontwikkeling 

tot conceptontwikkeling van een restaurant 

of hotel en van de opleiding van personeel 

en management tot het organiseren van een 

audit. Als rot in creatieve hospitality is Ilse 

sterk in het afwerpen van bepaalde remmen 

die men ervaart bij de opstart van een nieuwe 

zaak of het doorbreken van oude patronen 

in een reeds bestaande zaak. “Het proces is 

even belangrijk als het resultaat. Ik probeer 

steeds de menselijke weerstand weg te halen 

waardoor je als team een volledig nieuwe kijk 

op de business ervaart. Niet alleen zakelijk, 

maar ook wat betreft de houding ten opzichte 

van elkaar, het concept of de probleemstelling. 

Pas daarna zal een goed concept kunnen 

doorbreken en kunnen we doorgaan met 

het actieplan. Jan is een expert in logisch en 

coherent samenbrengen van deze visie tot en 

met de implementatie. En net deze mix van 

creativiteit en nuchterheid maakt ons sterk”, 

vertelt Ilse enthousiast. 

Stappenplan

“Aan de hand van een doorgedreven 

stappenplan, neemt Dolce-consulting een 

business onder de loep”, vertelt Jan De 

Kimpe. “We gaan steeds van start met de 

conceptontwikkeling. Dit doen we aan de hand 

van directe of indirecte tools om tot het meest 

aangewezen concept voor een start-up of 

bestaande zaak te komen.” 

“Het zijn creatieve oefeningen zoals 

bijvoorbeeld een petanquespel of boetseren. 

Door de geest vrij te laten, zorgen we ervoor 

dat de mooiste concepten tot uiting komen”, 

vult Ilse Duponcheel aan. “Vanuit deze 

creatieve oefeningen komen we uiteindelijk tot 

een concept die we vervolgens uitwerken in 

een businessplan.”

Jan: “Vervolgens gaan we door naar de 

realisatiefase, zetten we de communicatie op 

punt om uiteindelijke start-up te realiseren. 

Uiteraard wordt het concept nadien 

gecontroleerd en geëvolueerd en kunnen wij 

ook helpen bij eventuele franchising. Men kan 

beroep doen op dit volledige stappenplan, 

maar het kan evengoed zijn dat een zaak 

hulp nodig heeft bij bepaalde deelaspecten 

van dit stappenplan. Iedere onderneming 

“Doe een beroep op onze jarenlange expertise 
en maak van uw zaak een echte hit”

of ondernemer kan bij ons terecht met hun 

probleem, gaande van een compleet nieuw 

concept tot het oplossen van kleine euvels.”

“Uw business doen groeien 
is onze zorg”

Snel en efficiënt

Het ontwikkelen van een nieuw concept of 

het verbeteren van een bestaand concept 

dat wordt uitgewerkt in een rudimentair 

businessplan neemt slechts 3 dagen in beslag. 

Het volledige verhaal kan in 20 dagen. Met 

andere woorden: door de ervaring van Jan 

als ondernemer en economist en de creatieve 

knowhow van Ilse als hospitalityspecialist, zijn 

ze samen in staat om op een snelle en efficiënte 

manier iedere zaak te doen boomen. Door hun 

gemeenschappelijke noemer, namelijk passie 

voor gastronomie, brengen ze mensen en 

ideeën samen in een succesverhaal. Een unieke 

aanpak zorgt voor gegarandeerd resultaat en 

een jarenlange kennis zorgt voor een perfecte 

begeleiding. 



Dolce-consulting in een notendop

Wij ondersteunen starters bij het opzetten 

van een nieuwe zaak.

Wij helpen u bij het kiezen van juiste concept 

of zetten uw bestaande concept op punt.

Wij optimaliseren uw dienstverlening.

Wij pakken een probleem (personeelsprobleem, 

groeipijnen, niet rendabel zijn enz.) to the point aan 

en bieden een pasklare oplossing.

Wij evalueren uw interieurconcept en zetten het op punt.

Wij helpen bij het managen van uw onderneming 

en het trainen van uw personeel.

Wij ontzorgen en zorgen voor uw idee!

Meer info over onze diensten? 

Contacteer Jan De Kimpe: 

jan@dolcemagazine.be of +32 (0)474 54 04 66

www.dolceworld.com

“Doordat we elkaar perfect aanvullen, 
zijn we de perfecte match voor consultancy 
in de voedingswereld”
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Z-Mastercooks loopt van 24 

september tot 27 november en 

komt tot stand in samenwerking 

met productpartners Dovy, AEG en 

Milcobel (Brugge Kaas), en met de 

steun van Point Virgule en Knack 

Weekend.

Het programma kan ook online 

bekeken worden  via www.kanaalz.be 

en www.canalz.be. 

Alle recepten zijn online raad-

pleegbaar op 

weekend.knack.be/lifestyle/culinair

Z-MASTERCOOKS
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Mastercooks

Z-Mastercooks, zoveel meer 
dan een kookprogramma
Topchefs, topgerechten en topstory’s

Vanaf zaterdag 24 september loopt op Kanaal Z én Canal Z de nieuwe reeks Z-Mastercooks. Dit programma, gerealiseerd in samenwerking 

met The Mastercooks of Belgium, beperkt zich niet tot het klaarmaken van lekkere gerechten maar biedt een veel bredere kijk op de wereld 

van de gastronomie.  In elke aflevering komt een Meesterkok aan het woord en een Meesterkok aan het fornuis. Frank Fol, voorzitter van The 

Mastercooks of Belgium, opent elke aflevering. Annick Ruyts is de gastvrouw in de gloednieuwe Dovy-studiokeuken van Kanaal Z.

Tekst: Tine Bral

De Chef

Dat de Belgische gastronomie tot de wereldtop 

behoort, danken we niet alleen aan het talent en 

de creativiteit van onze topchefs, maar ook aan 

hun doorzettingsvermogen en zakelijk inzicht. 

In elke aflevering van Z-Mastercooks komt 

een Meesterkok aan het woord. Hij spreekt 

over zijn restaurant, zijn keuken en geeft zijn 

visie op het vak en de zakelijke aspecten 

ervan. Een toprestaurant is immers ook een 

zakelijke onderneming die professioneel moet 

gemanaged worden. En daar komt heel wat bij 

kijken. Chef van dienst in de eerste aflevering 

van Z-Mastercooks is Filip Claeys van De 

Jonkman te Brugge. 

De Producent

Geen goed gerecht, zonder goede 

basisproducten. En dat hebben we zeker in 

ons land. Elke topchef gaat in zijn aflevering 

van Z-Mastercooks op bezoek bij een van 

zijn leveranciers/producenten en stelt de 

zaakvoerder van het bedrijf voor aan de kijkers. 

We leren zo niet alleen het product kennen 

maar ook de man of vrouw achter het product. 

In de eerste aflevering gaan we op bezoek in de 

Vismijn van Zeebrugge.

De Expert

Elke chef moet een expert zijn. Kennis en 

techniek vormen een belangrijk onderdeel van 

het gastronomisch gebeuren. De innovaties 

gaan bijzonder snel en steeds nieuwe toestellen 

en producten doen hun intrede in de keuken. 

Ook op het vlak van allergenen, intoleranties en 

diabetes veranderen de eisen en verwachtingen 

van het publiek snel. In elke aflevering van 

Z-Mastercooks gaan we op bezoek bij een 

expert. In de eerste aflevering wordt het online 

reservatiesysteem RESENGO voor restaurants 

voorgesteld.

Het Recept

En uiteraard wordt er ook gekookt in 

Z-Mastercooks. In de Dovy-studiokeuken met 

AEG toestellen gaat een tweede Meesterkok 

aan de slag met Belgische producten. De 

chefs brengen een hedendaagse en originele 

recepten en geven tips aan de kijkers. De 

recepten kunnen online bekeken worden op de 

website van Knack Weekend. 

The Mastercooks of Belgium

“Z-Mastercooks betekent voor The Mastercooks 

of Belgium een unieke kans om ons vak – waar 

we zo aan gehecht zijn – voor te stellen aan een 

professioneel publiek” zegt voorzitter Frank Fol. 

“De kijkers van Kanaal Z zijn meerwaardezoekers 

en professionals. Zij zullen ongetwijfeld het 

vakmanschap en meesterschap van onze chef 

weten te waarderen. Voor The Mastercooks 

of Belgium biedt het programma ook de 

gelegenheid om onze vereniging en de culinaire 

community die we opbouwen aan de kijkers van 

Kanaal Z voor te stellen. De projecten van The 

Mastercooks of Belgium, zoals De Ster van de 

Belgische Keuken, 100% Lunch en De Week van 

de Belgische keuken komen uiteraard aan bod. 

Elke aflevering besluit met een agenda van de 

vele culinaire activiteiten van de vereniging. ”

The Mastercooks of Belgium  

www.mastercooks.be
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Vermout

Laat je onderdompelen 
in de wondere wereld van vermout!

Geen ander aperitief die zo innemend uit de hoek 

kan komen als vermout. Of vermout nu uit de tap 

komt in een Spaanse vermutería, zich vermomt in 

één of andere klassieke cocktail of een gerechtje 

naar een hoger niveau tilt, scoren doet vermout 

iedere keer! Daarom dat we jou maar al te graag 

meenemen in de wondere wereld van vermout en 

je laten kennis maken met deze charismatische 

verleider. Geen betere plaats om vermout aan je 

voor te stellen dan op Chef’s Place tijdens Horeca 

Expo. Deze gearomatiseerde aperitiefwijn voelt 

zich namelijk als een vis in het water tussen allerlei 

gastronomische verwennerijen. 

Auteur van het boek ‘Vermout, de complete gids’ 

Ilse Duponcheel gidst je tijdens haar masterclasses 

door het uiterst boeiende vermoutlandschap en 

biedt een antwoord op al jouw vragen omtrent 

vermout. En om deze workshops net dat tikkeltje 

meer te geven, pairt Ilse diverse vermouts met 

de kazen van Meester-Kaasrijpers Callebaut-

Vanhaver en Foie gras Rougié. 

Masterclass vermout op Chef’s Place tijdens Horeca Expo

Waar? Horeca Expo, Chef’s Place

Wanneer?  Zondag 20 november van 17u15 tot 17u45 - Woensdag 23 november van 11u30 tot 12u30

Dolce World is bovendien tijdens de volledige Horeca Expo beurs terug te vinden op Chef’s Place. Kom 

gerust langs voor een vermoutje en bekom jouw gesigneerd exemplaar van ‘Vermout, de complete gids’.

MASTERCLASSES VERMOUT
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Kortrijk

Proef het beste wat 
Kortrijk op culinair vlak 

te bieden heeft!

Lekkerste Weekend van Kortrijk

Op zaterdag om 14u zullen alle ingeschreven 

kinderen hun kunnen tonen tijdens de wedstrijd 

Kortrijkse Kinderen Koken. Aan verschillende 

kookeilanden mogen ze hun eigen variatie maken 

op een Kortrijks dessert. De winnaar wordt 

onmiddellijk na de wedstrijd bekend gemaakt 

en alle kinderen krijgen bovendien een mooie 

goodiebag. Het event wordt afgesloten met 

een spetterend optreden van Jeuk . Nieuw dit 

jaar is de Kitchen Battle die doorgaat op zondag 

en dit van 14u tot 16u. Tijdens deze wedstrijd 

zullen 6 gemeentes met hun burgemeester en 

bijgestaan door een eigen sterrenchef tegen 

elkaar strijden om het beste gerecht. Kortrijk, De 

Panne, Waregem, Roeselare, Izegem en Deerlijk 

gaan samen met hun sterrenchef de battle aan. 

Klap op de vuurpijl: de jury wordt geleid door de 

welbekende Boxy broers. Ambiance verzekerd! 

Voorafgaand aan de Kitchen Battle zal er op de 

Grote Markt een vip-receptie (tegen betaling) 

worden georganiseerd met de sterrenchefs. 

www.lekkersteweekend.be

www.kitchenbattle.be

Kortrijk Creative City Tour

De Kortrijk Creative City Tour vindt plaats tijdens 

de Biënnale Interieur van 14 tot 23 oktober 2016 

en neemt je mee langs kwalitatieve restaurants, 

authentieke bistro’s, hippe bars, klassevolle 

shops en verrassende architectuurparels. Dit 

allemaal op wandelafstand en in het hart van 

bruisend Kortrijk. De mix van architectuur, 

vormgeving, mode, historie en culinaire 

ambacht laten je het beste van Kortrijk zien en 

proeven. De adresjes die uitspringen langs de 

Kortrijk Creative City Tour Interieur 2016 zijn 

stuk voor stuk onderscheidend en uniek en 

presenteren ook teasers uit ‘W/O - We are the 

next generation  ’.

Lekkere adresjes in Kortrijk

Wie zin heeft in een leuke bistro, gezellig café 

of toprestaurant in Kortrijk hoeft vanaf nu niet 

langer te zoeken. Een hury van foodies trok op 

jacht en maakte een mooie selectie van must-

visit adresjes. Via www.toerismekortrijk.be/

nieuws/aanraders-bistro-en-restaurant ben je 

er met andere woorden zeker van dat je terecht 

komt in een kader dat garant staat voor de 

juiste prijs-kwaliteit. Met andere woorden: fijne 

adresjes waar gastvrijheid en lekker eten en 

drinken centraal staan.

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober op de Grote Markt wordt voor de tweede maal het Lekkerste 

Weekend van Kortrijk georganiseerd. Tijdens dit tweedaagse gastronomische event wordt een 

heus culinair dorp met foodstandjes opgetrokken, zijn er gratis hapjes te proeven en is er allerlei 

kinderanimatie voorzien. Dat Kortrijk heel wat te bieden heeft op culinair vlak blijkt eveneens uit 

de Kortrijk Creative City Tour en uit een nieuwe lijst met lekkere adresjes… 
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1ST WORLD CONGRESS FOR CHEFS AND GASTRONOMY PROFESSIONALS

27-28-29 November, 2016 • Grimaldi Forum monaco

1ST GLOBAL HUB
OF CULINARY ART

TWO-DAY CONFERENCE & DEBATES
CONDUCTED BY WORLD RENOWNED CHEFS

EXCLUSIVE PREMIERE
LE CHEF MAGAZINE, ANNOUNCING

THE 2017 WORLD RANKING “100 CHEFS”

A PRESTIGIOUS INTERNATIONAL 
COMMITTEE 70+ SPEAKERS

14 PRACTICAL WORKSHOPS BY WORLD
RENOWNED CHEFS & EXPERTS

100+ EXHIBITORS OF VARIOUS
GASTRONOMIC SPECIALITIES

Tel : + 33(0)1 56 83 78 00
E-mail : registration@chefsworldsummit.com
REGISTRATION : www.chefsworldsummit.com
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Chefs World Summit

Mis deze afspraak met de 
wereldgastronomie niet!

Allereerste Chefs World Summit in Monaco

Van 27 tot en met 29 november vindt in het 

Grimaldi Forum in Monaco voor de eerste maal 

de Chefs World Summit plaats. Een exclusief 

netwerkingsevent die gastronomie vanover 

de hele wereld bundelt in een driedaagse 

ontdekkingstocht. Een unieke ontmoeting met ’s 

werelds meest gerenommeerde chefs en culinaire 

experts. Dolce World is trotse partner van dit 

topevent dat ongetwijfeld dé bühne zal worden 

voor de gastronomie van morgen. 

Chefs en culinaire professionals vanover de hele 

wereld zullen tijdens de Chefs World Summit 

verzamelen op deze magische plaats in Monaco, 

waar gastronomie hand in hand gaat met lifestyle. 

Diverse conferenties, workshops en seminaries 

zullen thema’s aankaarten zoals gastronomie, 

bistronomie, food- en drankentrends, marketing, 

allergieën, nieuwe concepten enz. Daarnaast zal 

de bezoeker de allerlaatste trends op gebied 

van gastronomie kunnen ontdekken tijdens de 

inspirerende beurs met meer dan 150 exposanten. 

Op het menu

Demonstraties, workshops en seminaries door ’s 

werelds meest bekende chefs en culinaire experts. 

---

Beurs met 150 exposanten die innovatieve 

producten en gastronomische concepten 

voorstellen. 

---

Exclusief event waar netwerking centraal staat

Volledige programma 

Chefs World Summit

http://www.chefsworldsummit.com/pdf/congress/196-program-en-cws-2016.pdf
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La douce France 
in Knokke!

Op maandag 8 augustus was Siësta Beach de bühne voor een middag vol plezier en vertier. 80 

chefs namen er deel aan onze culinaire petanquewedstrijd die werd doorspekt met ‘Tournées 

Générales’ door de partners van Dolce World. Deze tweede editie, in samenwerking met Siësta 

Beach en The Mastercooks of Belgium, zorgde ervoor dat de deelnemers zich een middag lang 

God in Frankrijk voelden. Het event werd afgesloten met een culinaire ‘T-Dansant’ in Chalet-Suisse. 

Tekst: Isabel Boons| Foto’s: Jan Agten

Op speelse manier nieuwe producten ontdekken

De sportieve netwerkdag verzamelde ongetwijfeld 

het kruim van de gastronomische wereld. “Iedere 

ploeg van 3 deelnemers had een chef als kapitein”, 

vertelt Ilse Duponcheel. “Ieder halfuur werd 

de wedstrijd onderbroken voor een culinaire 

ontdekking. Op die manier ontdekten de chefs op 

een ludieke manier nieuwe producten van onze 

partners en genoten ze van een hapje en een 

drankje. Eindigen deden we dit jaar op een heel 

unieke locatie in Knokke, namelijk Chalet-Suisse.”

Unieke trofee door Cédric.Art

De Petanque Trophee werd dit jaar gewonnen 

door Chef Pepino van restaurant Don Pepino en 

zijn team. De trofee is van de hand van de jonge 

opkomende kunstenaar Cédric Peers. Hij liet 

zich inspireren door het spel zelf en creëerde 

als het ware een petanquespel in het klein. “De 

antieke petanqueballen werden aangeleverd 

door de eigenaar van Siësta Beach om het geheel 

een tijdloos karakter te geven”, vertelt Cédric. 

Ikzelf heb de ondergrond van zand en gravel 

gereconstrueerd, tot en met de sporen van de 

rollende ballen.”

Resultaat is een uniek kunstwerk dat permanent 

op Siësta Beach te bewonderen zal zijn en waarop 

ieder jaar de winnaars van de Dolce’s Petanque 

Trophee vermeld zullen worden. 

Als je er wenst bij te zijn als intelligente 

productplacer, chef of levensgenieter: reserveer 

alvast 7 augustus 2017 in jouw agenda.

www.cedricgallery.com

Maar liefst 80 chefs nemen deel 
aan Dolce’s Petanque Trophee

Buffet by Mastercook of Belgium Peter De Groote

Om in de Franse sfeer te blijven, namen we de chefs en vrienden mee naar Chalet-Suisse waar we 

ons lieten onderdompelen in de nostalgie van een heuse Franse dorpskermis. We werden verwend 

door een prachtig buffet van Mastercook of Belgium Peter De Groote en zijn team van Ten Dauwe. 

Een absoluut waardige afsluiter van een gastronomische en originele ontdekkingstocht. 
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via onderstaande qr-code

Bekijk de sfeerbeelden

http://www.dolceworld.com/nl/dolce%E2%80%99s-petanque-trophee-chefs-empowered-mastercooks-belgium
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Wij  verhuren alles  voor  een geslaagd feest .  

femat .be

Bij Femat zit je goed, want we zijn constant op zoek naar innovatieve insteken om van elk 

feest iets speciaals te maken. Kies jouw stijl, stuur je uitnodigingen uit én maak er samen 

met je familie en vrienden een ongeloofl ijk feest van. Veel plezier!

FEM_00920_22 - ad dolce magazine.indd   1 30/08/16   16:34
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01 02 03 04
Lemonnier Domaine de la Blommerie Restaurant Anobesia Taste and Colors

Wij  verhuren alles  voor  een geslaagd feest .  

femat .be

Bij Femat zit je goed, want we zijn constant op zoek naar innovatieve insteken om van elk 

feest iets speciaals te maken. Kies jouw stijl, stuur je uitnodigingen uit én maak er samen 

met je familie en vrienden een ongeloofl ijk feest van. Veel plezier!

FEM_00920_22 - ad dolce magazine.indd   1 30/08/16   16:34

ambassadeurs

Geniet van de volgende voordelen
Onze ambassadeurs geven u extra voordelen wanneer u langs gaat en uw Dolce-clubkaart vertoont.

Gratis afzakkertje 

Jenever van de streek

Drève Gustave Fache  2

7700 Mouscron

T. +32 (0)56 33 12 87

www.blommerie.com

“ Passie voor eerlijke  
gastvrijheid in 
eenvoud”

“ Creaties boordevol 
aroma’s”

“ Tasteful dining” “ Resto-boutique”

Gratis fles wijn 

(om mee te nemen naar huis)

Martin Rue Baronne Lemonnier, 82 

5580 Lavaux-Ste-Anne 

T. +32(0)84 38 88 83

www.lemonnier.be

Gratis fles wijn per 2 personen bij 

Culinaire degustatie of Ontdekking

Brusselbaan 216

1790 Affligem

T. +32(0)53 68 07 69

www.anobesia.be

Gratis pakketje huisgemaakte 

mignardises / 2 pers. bij het 

bestellen van koffie of thee

(om mee te nemen naar huis)

Groeningelaan 22

8500 Kortrijk

T. +32(0)56 40 40 40

www.tasteandcolours.com
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07-08-09

BOEK NU!

CASA MARTINI EN 
GASTRONOMISCH 
TURIJN

Exclusieve trip voor DOLCE-partners en ambassadeurs 
naar de moeder van alle vermout: Martini.

DE PRIJS

NOVEMBER  2016

PRAKTISCH

prijzen incl. BTW, maaltijden en wijn

enkele kamer - € 1437

dubbele kamer - € 1176

De prijzen kunnen variëren afhankelijk van het moment 

van het boeken van de vlucht. Dolce zorgt dat hun klanten 

een uitzonderlijke ervaring hebben en kan het programma 

aanpassen voor het goed van hun klanten

Bekijk de sfeerbeelden
via onderstaande qr-code

Voor meer info: jan@dolcemagazine.be of 

tel: 0474 54 04 66

http://www.dolceworld.com/nl/events/exclusieve-trip-naar-casa-martini-en-gastronomisch-turijn
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Exclusieve trip voor DOLCE-partners en ambassadeurs 
naar de moeder van alle vermout: Martini.

11.30u: Vlucht Ryanair Businessclass van Charleroi // 

Aankomst in Torino omstreeks 13.00u // Transfer naar 

hotel // Verblijf in Grand Hotel Sitea. Dit hotel is gelegen 

in het hart van Risorgimento Turijn, net buiten de centrale 

via Roma en Piazza San Carlo, op wandelafstand van het 

Piazza Castello. Het hotel werd in de vroege jaren 1900 

gebouwd en voorzien van een traditioneel merk van 

gastvrijheid. // Lunch - Aperitivo in “Eataly”: eerste Eataly 

concept // 20.00u - Piëmontees diner in Restaurant 

Carignano

Ontbijt // Rit naar Pessione // Bezoek aan Casa 

Martini Pessione // 10.00u - Welkom @ Terrazza 

Martini // 10.15u - Bezoek aan Mondo Martini //  

11.00u - Maak je eigen Vermout in de Martini Bar 

Academy // 12.30u - Martini mousserende wijn proeverijen 

(Prosecco, Asti, Rose, Brut) // 13.00u - Lunch in Martini 

Terrazza // 14.00u - Bezoek aan Martini Production // 

15.00u - Mixologie Masterclass met 2015 Martini Grand 

Prix-winnaar, Walter Gosso // 16.00u - Bezoek aan Martini-

winkel // Terug naar Torino // Diner in sterrenrestaurant 

met uitzonderlijke klassieke service en charme. Inspiratie 

van Piëmontese keuken modern gebracht door DEL 

CAMBIO.

Ontbijt // Transfer naar de luchthaven // 13.25u - 

Businessclass Ryanair // 14.55u - Aankomst Charleroi

7 NOVEMBER  

PROGRAMMA

8 NOVEMBER

9 NOVEMBER

NOVEMBER  2016
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®

         Restaurant

partners
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Luxury Event
29 sept // 03 okt 2016
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www.dolceworld.com

g a s t r o n o o m 
r e i z e n 
k o k e n 
p a s s i e
s m a k e n 
v o e l e n


