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- www.drukkerijhendrix.be // Voor een abonnement op DOLCE Magazine of aansluiting bij de DOLCE Club gelieve 

contact te nemen met Partner Press op 02/556 41 40 of partnerpress@partnerpress.be.

Niets in deze uitgave mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. // De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
welke gevolgen ook voortvloeiend uit het toepassen van de recepten en de daarbij behorende handelingen.

“De keuken van Brasserie Balthazar 
weerspiegelt de puurheid in de kunst 
die ik aanbied”
Op 2 augustus 2016 opent Brasserie Balthazar, gelegen in Duinenwater vlakbij het station. 

Balthazar bevindt zich vlak naast het luxueuze zorgcentrum ‘Belle ‘Epoque’ van de Orpea-groep. 

Brasserie Balthazar is een bezieling van de bejubelde sterrenchef Yves Mattagne (Sea Grill).

De wereldberoemde 
‘cocotte’ op de stoof 
van Edwin Vinke
Le Creuset hoeft maar weinig introductie meer. 

De uitstekende reputatie van de gietijzeren 

pannen is ongezien in de culinaire wereld. Meer 

nog, Le Creuset vindt men overal: in de keuken 

van de hobbykok, in menig televisiekeuken en 

uiteraard ook in heel wat sterrenkeukens.

HoRESca-beurs 
en RES-meeting in 
feestzaal Ten Dauwe 
Rik De Nijs en Kristel De Coster zijn bijna 15 jaar 

de RES-agenten voor Oost- en West-Vlaande-

ren. Al die jaren openden ze niet alleen honder-

den nieuwe RES-rekeningen, maar volgden ze 

ook alle handelaars 7 op 7 met - zoals ze het zelf 

steevast zeggen - een brede RES-glimlach.

Liefde voor eten 
doorgeven
In Erpe-Mere, dit jaar uitgeroepen als Dorp van 

de Ronde, rukten enkel de beste foodtrucks uit. 

U hoeft ons woord niet te geloven, ze hadden 

het label van La Chaîne des Rôtisseurs mee om 

te bewijzen dat ze werken volgens de regels van 

de kunst.

CVO De Avond-
school gaat grootste 
toekomst tegemoet!
CVO De Avondschool, momenteel nog 

gelegen in de Leopold III Laan, heeft grootste 

plannen. Niet alleen is de kwaliteit van het 

cursusaanbod vandaag van een uitzonderlijk 

hoog niveau, maar vanaf eind 2018 zal ook het 

schoolgebouw aan alle vereisten van een mo-

derne lesomgeving voldoen. Daarnaast komt 

CVO De avondschool met een heuse primeur 

en wordt voor de eerste keer de wedstrijd 

‘Beste kok van het volwassenonderwijs 2017’ 

georganiseerd. 
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Ode aan de 
Negroni met Martini 
en Dolce World
Geen enkele aperitief die zo innemend uit 

de hoek kan komen als de Negroni. Deze bit-

terzoete cocktail die bestaat uit gelijke delen 

vermout, gin en bitter verovert momenteel 

(opnieuw) de wereld. Martini, het vermout-

merk bij uitstek, heeft dat goed begrepen en 

pakte uit met de allereerste pop-up Negroni-

bar in België.

AAPI, van digitaal 
naar figitaal 
Het eerste jaar witte kassa in de Belgische 

horecasector is allerminst onopgemerkt 

voorbijgegaan. Dat wijst een zopas uitgevoer-

de studieronde uit waarbij de belangrijkste 

federaties, betrokken overheden en instanties 

werden geconsulteerd. 2017 wordt ongetwij-

feld een scharniermoment voor de sector.

Vale de Arca-olijfolie krijgt prominente 
plaats in restaurant Venti in Zwevegem
Het voormalige politiekantoor van Zwevegem kreeg precies een jaar geleden een compleet nieu-

we bestemming. De statige art-decovilla herbergt vandaag een trendy restaurant dat een eerlijke 

en vooral pure keuken brengt. In deze filosofie blenden de olijfolies van Vale de Arca perfect.

Cider is wereldwijd aan een serieuze 
opmars bezig 
Het zijn twee jonge Limburgse broers (Frank en Joris Hermans) die Cidre Ruwet een tweede 

jeugd geven. Cider is ongetwijfeld aan een opmars bezig en de twee broers herlanceren het 

merk dan ook met een reeks nieuwe producten. De productie gebeurt vandaag bij Brouwerij 

Rodenbach in Roeselare, maar nog steeds op een artisanale manier.

Snel wezen is de boodschap, want het aantal plaaten is beperkt! 
Een aangenaam netwerkevent in een internationaal gezelschap met een sportieve en culinaire toets onder een ongetwijfeld azuurblauwe Knokse 

hemel. De spelletjes petanque worden verrassend afgewisseld met ‘Tournées Générales’ door de Dolce-partners.
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Belgocatering

Niet zomaar een kip 
voor Belgocatering

Belgocatering zet zijn streven naar uitmuntende kwaliteit voort. Het credo van Belgocatering? 

Zijn klanten producten aanbieden die een verhaal te vertellen hebben en die je nergens 

anders kan vinden. Als er een prijs voor grootkeukens zou worden uitgedeeld, dan verdient 

het cateringbedrijf zonder twijfel de grootste. Om een voortreffelijke kwaliteit te kunnen 

aanbieden, gaat Bartel Dewulf immers op zoek naar unieke ingrediënten. Deze zoektocht kan 

maanden, of zelfs jaren duren. Zo ging het ook bij de Hubbard, een vleeskip die hij uiteindelijk 

vond bij Limousin Puur, zijn trouwe leverancier van vlees en gevogelte.

Tekst: Catherine Lenoir | Foto’s: Henk Van Cauwenbergh

Belgocatering en Limousin Puur, een verhaal dat 

al 15 jaar teruggaat in de tijd. Bartel Dewulf vindt 

bij Philippe Soete en zijn echtgenote precies wat 

hij zoekt: kwaliteit, waarden en duurzaamheid. 

Hun runderen, kalveren en lammeren grazen in 

alle vrijheid op de 130 hectare van het bedrijf 

in het West-Vlaamse Schore. Het vlees wordt 

in het bedrijf zelf ontbeend en gesneden, 

precies zoals de klant het wenst. Voor varkens 

en gevogelte werken Philippe en zijn team 

uitsluitend met zorgvuldig uitgekozen kwekers. 

Christophe Mercier uit Spy, producent voor de 

keten Crète d’Ardennes van Ardenne Volaille, is 

hier één van. Bij hem vonden Bartel en Philippe 

hun droomkip.

Anderhalf jaar intens zoeken

Belgocatering ging sinds midden 2015 op 

zoek naar een uitzonderlijke kip, een 100 % 

natuurlijke graankip. Bartel koos tijdelijk voor 

de Izegemse koekoek, een zeer mooi product, 

maar zette zijn zoektocht voort naar een kip die, 

vóór het slachten, nog meer tijd op de buiten 

doorbrengt en daardoor een specifiekere 
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smaak ontwikkelt. “We zochten anderhalf jaar 

lang”, vertelt Philippe Soete van Limousin Puur. 

“Na tientallen verschillende kippen te hebben 

gezien en geproefd, kozen we voor nr. 757 van 

het Hubbard-ras. Dit is een sterk en levenslustig 

ras dat wordt gekweekt door producenten zoals 

Christophe Mercier, die strikte regels naleven.” 

“Bartel neemt nooit 
genoegen met een 
middelmatig product. Hij 
wil een zicht hebben op de 
hele waardeketen, van ei tot 
eindproduct.” 

Een wauweffect voor de smaakpapillen

Belgocatering heeft veeleisende klanten. Ze 

willen net dat tikje meer dat Bartel Dewulf hen 

kan bieden. “Hij neemt nooit genoegen met 

een middelmatig product”, bevestigt Philippe. 

“Hij wil altijd natuurlijke ingrediënten waarvan 

hij de afkomst kent. Producten die een verhaal 

vertellen. Hij wil weten hoe de dieren worden 

gevoed, in welke omstandigheden ze worden 

gekweekt, waar ze worden geslacht enz. In feite 

wil hij alle stappen in de waardeketen kennen. 

In geval van gevogelte is dit dus van het ei tot 

het eindproduct in zijn keuken.” De Hubbard-kip 

is een eersteklas graankip met vrij geelkleurig 

vlees dat het voordeel biedt dat er zeer weinig 

tijdens de bereiding verloren gaat. “Deze kip 

met een uitzonderlijke smaak zorgt voor het 

wauweffect dat Belgocatering voor elk van zijn 

ingrediënten zoekt”, voegt Philippe eraan toe. 

Een kip van kwaliteit die het verschil maakt

Limousin Puur zocht voor Belgocatering een kip 

van een onderscheidende kwaliteit, m.a.w. een  

“Deze kip is na zo’n 56 
dagen klaar voor slachting. 
Door deze langzamere groei 
zijn de vezels van het vlees 
veel fijner.” 

kip die zich qua textuur en smaak onderscheidt 

van een gewone kip. Maïs als voer, waardoor 

het vlees zijn typisch gele kleur krijgt, was een 

andere belangrijke vereiste. Kip nr. 757 van 

het Franse Hubbard-ras voldeed aan al deze 

voorwaarden. Dit ras is een kruising tussen 

een zeer sterke bruine hen en een witte haan 

met sterke genen. Na zo’n 56 dagen buiten 

rondscharrelen zijn de kippen slachtrijp. Dankzij 

deze trage groei zijn de vezels van het vlees veel 

fijner. Ook het intramusculaire vetgehalte ligt 

iets hoger dan gemiddeld, waardoor het vlees 

lekkerder en verfijnder smaakt. 

www.belgocatering.be

www.limousinpuur.com



9



10

Bru

Alain Gilain, 
een bescheiden chef die 

belang hecht aan waarden

Te midden van de boerenbuiten in Liroux, nabij Dinant, is de Hostellerie Gilain al 17 jaar een 

sterrenzaak. Het is misschien niet het meest bekende sterrenrestaurant, maar dat is dan ook 

geen toeval. Alain Gilain houdt niet van te veel media-aandacht. Hij verkiest een keuken op 

kleine schaal (het team bestaat uit drie personen) zodat de authenticiteit tot zijn volle recht 

kan komen. “Een kwestie van evenwicht” beaamt deze vader van vier die kost wat kost een 

groot gezin wilde stichten. “Mijn beroep is koken, niet pralen en pronken.” 

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

In 1991 openden Alain Gilain en zijn echtgenote 

hun restaurant in het heuvelachtige Dinant 

in een oude herberg die zo’n tien jaar lang 

leegstond. In 1998 investeert het koppel in de 

bouw van zes gastenkamers en een veranda 

met als motto dat je risico’s moet durven nemen 

als je iets in het leven wilt bereiken. De jonge 

restaurateur heeft duidelijk potentieel en dat 

bleef ook voor anderen niet onopgemerkt. “In 

1996 ontmoette ik enkele bekende personen, 

waaronder Frank Fol, in ons restaurant. 

Gault&Millau was op zoek naar de meest 

veelbelovende restaurateur van het land. Twee 

maanden later volgde er een telefoontje waarin 

ik te horen kreeg dat tien van de elf juryleden 

ons restaurant als beste hadden gekozen 

onder de drie finalisten. Deze bekroning had 

een grote impact op ons cliënteel, maar heeft 

me zeker ook meer vertrouwen gegeven.” Een 

vertrouwen dat bleef groeien tot in 2000 toen 

hij zijn eerste Michelinster in ontvangst mocht 

nemen. 

“Je moet risico’s durven 
nemen als je iets wilt 
bereiken.”

Een klassieke basis

Alain Gilain bestempelt zijn keuken als 

respectvol voor het product, relatief klassiek 

maar doorspekt van nieuwe evoluties. Een 

klassieke basis is er ongetwijfeld. “Tijdens 

mijn studie aan de hotelschool van Namen 

deed ik stage bij Bruneau, dat in die tijd twee 

sterren had. Hier ontdekte ik wat ik wilde: ik 

zou me richten op gastronomie, maar wel in 
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eigen streek. Daarvoor moest ik eerst ervaring 

opdoen. Toen ik mijn diploma op zak had, ging 

ik aan de slag bij Écailler du Palais Royal. Het 

was een intens en moeilijk jaar, maar ik leerde 

er enorm veel. Ik kwam van de boerenbuiten 

terecht in de Brusselse microkosmos waar 

iedereen elkaar kende. Daarna werkte ik meer 

dan vier jaar bij Claude Dupont. Een grote, 

hartelijke man uit één stuk. Het maakt me niet 

uit als ik in de keuken word uitgekafferd, zolang 

mijn werk maar wordt erkend. Hij heeft me echt 

veel bijgebracht. Tot slot werkte ik nog voor 

enkele kleine restaurants voordat ik mijn eigen 

restaurant opende.” Alain Gilain had nood aan 

deze klassieke basis, die volgens hem onmisbaar 

is om van een idee iets echt concreet te maken.

“Een klassieke basis is 
onmisbaar om van een idee 
iets echt concreet te maken.”

Betrouwbare leveranciers 

voor een authentieke keuken

Als er één ding aanwezig is in de Hostellerie 

Gilain, dan is het wel authenticiteit. “Alles 

wordt huisbereid, tot het brood toe, maar ik 

moet de producenten van de ingrediënten die 

ik gebruik, kennen. Eieren, boter, gevogelte, 

wild ... ik verkies lokale leveranciers, behalve 

uiteraard voor bepaalde producten die je niet in 

deze streek kan vinden. Zo bied ik bijvoorbeeld 

altijd het water van Bru aan, een product van 

bij ons dat enorm door onze klanten wordt 

gewaardeerd.” Ingrediënten van grote kwaliteit 

voor uitzonderlijke gerechten. Vandaag 

maakt Alain Gilain voor ons krokant gebakken 

kalfszwezerik met asperges en chlorofyl klaar, 

gevolgd door ribbetjes en schouder van melklam 

uit de Pyreneeën met ingelegde groenten. Zijn 

ogen blinken wanneer hij ons vertelt over de 

grote kwaliteit van het vlees en wanneer hij het 

dessert bereidt, een pavlova met aardbeien: 

“Het is een vrij onbekend dessert, maar zeer 
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verfijnd. De meringue is licht en smelt in de 

mond. De aardbeien zijn overheerlijk.” Kortom, 

een gulle keuken boordevol emoties net zoals 

de chef-kok zelf. Hij is een man die veel belang 

hecht aan waarden: “Ik neem niet vaak stagiaires 

aan, maar als er eentje is, geef ik hem of haar 

waarden door voordat ik technieken aanleer.  

“Ik bied altijd het water van 
Bru aan, een product van 
bij ons dat enorm wordt 
gewaardeerd.”

Ik laat zien wat een mooi product is en hoe je 

er respectvol mee omgaat. Ik ga hem of haar 

niet meteen leren hoe je een decoratieve bol 

van karamel maakt, dat is voor later. Ook al is 

dit niet altijd wat de jongeren zelf verwachten. 

Ik stel me trouwens veel vragen over de 

verdere evolutie binnen de gastronomie. De 

jonge koks van vandaag jagen me schrik aan. 

Ze willen te veel en te snel, en liefst meteen 

al in de schijnwerpers staan. Ook blijf ik zeer 

verbijsterd over opzichtige halffabricaten die als 

gastronomisch product worden aangeboden.” 

Woonproject in Dinant

Aan de Hostellerie wil Gilain niets veranderen. 

Wel denkt hij aan een nieuw project om zijn 

bedrijf een boost en meer visie te geven. 

“Onzekerheden hebben het voordeel dat je 

alert blijft”, vertrouwt Alain Gilain ons toe.  

“Ik verkies om waarden 
door te geven voordat ik 
technieken aanleer.”

De chef-kok houdt van zijn streek en hij is er 

zeker van dat de stad Dinant nieuw leven zal 

worden ingeblazen. Zo bewijst het project 

La Croisette, een promenade langs de Maas. 

Enkele jaren geleden kocht Alain Gilain op 

zo’n vijftien kilometer van het restaurant een 

villa met zwembad die hij ombouwde tot een 

luxueuze gîte. Nu is hij van plan om woningen in 

het stadscentrum te bouwen. “In Dinant heb je 

niet erg veel keuze op het vlak van huisvesting. 

Dat is niet logisch voor zo’n toeristische stad. 

Mijn vrouw en ik kochten onlangs een oude bel-

etagewoning van 800 m2 die in 1820 is gebouwd. 

Het gebouw is omgeven door een park van 

30 are en bevindt zich in het stadscentrum. 

Wij weten de precieze bestemming nog niet, 

maar het worden in elk geval kwalitatieve en 

betaalbare woningen.” 

www.hostelleriegilain.com 

www.bru.be
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INGREDIËNTEN

16 ribbetjes van lam uit de Pyreneeën // 1 ontbeende schouder 

van lam uit de Pyreneeën // 4 mini-aubergines // 

8 minicourgettes // 4 minivenkels // 500 g aardappelen // 

1 dl melk // 1 dl room  // 1 knoflookteentje // 1 dl eiwit  // 

50 g Vi-Cinsy // 2 uien // 1 dl witte wijn // rozemarijn // 

hoeveboter // peper en zout

BEREIDING 

Maak een gratin dauphinois met de aardappelen, knoflook, 

room en melk. Zodra deze is afgekoeld, voegt u er het eiwit aan 

toe en maakt u een espuma.

Konfijt de lamsschouder in de witte wijn, de uien en de 

rozemarijn gedurende 8 uur aan een temperatuur van 85 °C.

Kook de minigroenten in licht gezouten water.

Bak de lamsribbetjes.

DRESSERING

Maak een sokkel van de schouder en schik er de gebakken 

lamsribbetjes op.

Vul het ovenschaaltje voor de helft met de gratinespuma, doe 

er de minigroentjes bij en werk af met de saus.

Ribbetjes van melklam 
uit de Pyreneeën, 
gekonfijte schouder met 
rozemarijn en ingelegde 
groenten

4 PERSONEN  
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Krokant gebakken 
kalfszwezerik met 
asperges en chlorofyl

BEREIDING

Snijd de kalfszwezeriken in plakken en kruid met peper en zout.

Maak een gom van de broccoli en de agar agar. Spreid het mengsel uit op een plaat en zet 

in de koelkast. Snijd er daarna gelijke kubussen uit.

Kook de witte asperges in gezouten water. Laat ze afkoelen en snijd ze in drie.

Snijd de groene asperges in dunne repen met een mandoline.

Bak de kalfszwezerik.

Maak een mousseline van champagne.

DRESSERING 

Schik de broccolikubussen, de repen groene asperges en de stukjes witte asperges 

afwisselend op het bord en werk af met een streepje olijfolie.

Leg er de gebakken kalfszwezerik op en verdeel de mousseline.

INGREDIËNTEN

600 g geblancheerde en gereinigde 

kalfszwezerik // 400 g broccoli // 

4 groene asperges van Pertuis // 4 gekookte 

witte asperges van Mechelen // 2 eieren  // 

3 g agar agar // olijfolie // hoeveboter // 

peper en zout

4 PERSONEN  
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Pavlova van aardbeien 
uit Wépion en sorbet

BEREIDING

Wrijf de rondjes van 4,50 cm in met boter en strooi er de suiker over.

Klop het eiwit op en voeg er 135 g suiker en de azijn aan toe. 

Vul de rondjes met het mengsel en plaats ze 7 minuten in een oven van 155 °C. 

Mix twee bakjes aardbeien met het citroensap en de suiker. Maak er sorbet van en bewaar 

de rest in de koelkast.

Klop de room op.

DRESSERING

Giet een beetje aardbeicoulis in het bord. Schik er een grote bol sorbet op samen met de 

meringue. Versier het geheel met gehalveerde aardbeien. Werk af met wat opgeklopte 

room.

INGREDIËNTEN

3 bakjes aardbeien uit Wépion //  

250 g bloemsuiker // sap van 1 citroen //  

3 dl room  // 2dl eiwit  // 150 g suiker //  

1 tl witte azijn // beetje boter

4 PERSONEN  
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Be Delicious 

Belgen in het buitenland als ambassadeur 

Overal in de wereld treffen we uitgeweken 

landgenoten aan, sommigen wonen er tijdelijk 

zoals expats, anderen permanent. Het zijn de 

uitgelezen ambassadeurs om onze eetcultuur 

en streekspecialiteiten te introduceren in het 

buitenland. Net zoals vele andere eetculturen 

erin zijn geslaagd om een internationale 

reputatie te verwerven. Denk bijvoorbeeld aan 

de Italiaanse, Japanse of Mexicaanse keuken. 

Résidence Pierre in Troyes

Het ondernemende echtpaar Peter Bruneel 

en Heidi Huys is een mooie illustratie van 

Vlamingen die iets hebben opgebouwd in het 

buitenland. In de Champagnestreek, op een 

boogscheut van Troyes, hebben ze een sfeervol 

gastenverblijf gecreëerd. ‘Résidence Pierre’ 

omvat een hotel en enkele vakantiewoningen. 

Culinair genieten staat er centraal. Niet 

toevallig dus kruisten hun wegen met die van 

BE DELICIOUS!

“Ontdek de Belgische 
specialiteiten van 
BE DELICIOUS tijdens 
de Tour de France.”

Verwend worden tijdens de Tour de France 

met een exclusief VIP-arrangement

Peter en Heidi hebben het wielerfeest van de 

Tour de France, die er passeert in de streek, 

aangegrepen om hun residentie gedurende 

enkele dagen feestelijk in te kleden. Er werd 

BE DELICIOUS is ontstaan vanuit de ambitie om de Belgische gastronomie en streekspecialiteiten 

een plaats te geven in het buitenland. België telt heel wat gedreven voedingskmo’s die er een 

erezaak van hebben gemaakt om zich te specialiseren in kwaliteitsproducten uit de Belgische 

eetcultuur. BE DELICIOUS verzamelt 25 van deze “Belgian Food Artisans” die samen een 

mooi gamma Belgische streekspecialiteiten vertegenwoordigen, van aperitief tot dessert. BE 

DELICIOUS zorgt er tevens voor dat deze selectie kwaliteitsproducten ook in kleine volumes 

hun weg kunnen vinden naar buitenlandse bestemmingen.

Tekst en foto’s: BE DELICIOUS

BE DELICIOUS 
meets Tour de France

“Belgen in het buitenland 
zijn de perfecte ambassadeurs om 
onze eetcultuur te introduceren”
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Be Delicious een volledig VIP-arrangement uitgewerkt om 

4 dagen lang verwend te worden, tegen de 

achtergrond van het Tour-gebeuren.

BE DELICIOUS-avond in Résidence Pierre

Peter en Heidi leerden BE DELICIOUS kennen 

en toonden zich meer dan enthousiast om 

met het gamma Belgische streekspecialiteiten 

aan de slag te gaan. Op die manier helpen zij 

ook de BE DELICIOUS-boodschap mee uit 

te dragen in Frankrijk. De woensdagavond 

van de Tour-vierdaagse in Résidence Pierre 

werd dan ook omgedoopt in een heuse BE 

DELICIOUS feestavond! De 25 Belgische 

streekspecialiteiten van BE DELICIOUS 

zullen er geserveerd worden, van aperitief tot 

dessert. Daags nadien staat er ’s avonds een 

Breydelmaaltijd op het menu, en op vrijdag 

verzorgt de BBQ Academy de smaakpapillen 

van alle aanwezigen.

Alle info en inschrijven op 

www.residencepierre.be

Dit arrangement omvat busvervoer vanuit België (heen woensdag 5/7 en terug op zaterdag 

8/7), overnachtingen in het ACE Hotel *** in Troyes (op 2,5 km van Résidence Pierre), 

uitgebreide culinaire verwennerij als rode draad, enkele toeristische activiteiten, diverse 

optredens op het domein van Résidence Pierre diverse, Vive le Vélo op groot scherm, 

enz. Op donderdag en vrijdag wordt de sfeer van de Tour de France live meebeleefd: de 

aankomst op donderdag in Troyes, en het vertrek de dag nadien. Dit feestelijk totaalpakket 

wordt aangeboden voor 625 euro per persoon. Een niet te missen belevenis!

Alle info en inschrijven op www.residencepierre.be
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Ons vakmanschap drink je met verstand.

Our F inest Vermouth Di  Torino made with exquis ite 
Ital ian wines and Slowly Infused Botanicals

©2016 MARTINI, THE BALL AND BAR LOGO ARE TRADEMARKS

OUR BEST VERMOUTH

The RISERVA SPECIALE range continues to be produced at Casa Martini in 
Pessione according to the forthcoming Vermouth di Torino regulations (IGP*).

Based on the finest wines
Carefully selected Italian Wines, including premium parcels from the Piemonte 
region. Moscato d’Asti DOCG for Ambrato & Langhe DOC, Nebbiolo for Rubino.

Aromatized with slow
 infused botanicals

Botanical extracts are rested for 2 months in traditional oak ‘Tino’ casks before 
they’re carefully infused in the fragrant, full-bodied wines. 

9801040 - Martini Ad Dolce_440x293mm.indd   1-2 23-11-16   15:18

https://www3.martini.com/
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Martini

Geen enkele aperitief die zo innemend uit de hoek kan komen als de Negroni. Deze bitterzoete cocktail die bestaat uit gelijke delen vermout, 

gin en bitter verovert momenteel (opnieuw) de wereld. Martini, het vermoutmerk bij uitstek, heeft dat goed begrepen en pakte uit met de 

allereerste pop-up Negronibar in België. Caffè Torino opende op 30 maart zijn deuren en sloot die jammer genoeg weer op 24 april. Want 

de pop-up in de Nationalestraat in Antwerpen was heel even dé absolute Negroni-hotspot van de wereld. Op dinsdag 18 april organiseerden 

Martini en Dolce World er een aperitief in ware Italiaanse stijl voor de Dolce-partners en -ambassadeurs. 

Op het menu: Bialetti Negroni by Didier Van den Broeck (Dogma) en porchetta à la Cro-Magnon(a) by Bjorn Joosen (Cro-Magnon). 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Jan Agten

Caffè Torino was in Antwerpen niet aan zijn 

proefstuk toe, want Martini opende vorige 

zomer reeds in Gent de allereerste vermuteria 

of vermoutbar. De naam van de pop-up komt 

van een befaamde bar in Turijn, de bakermat van 

de Vermouth di Torino. Het concept: modern 

aperitieven in Italiaanse stijl ofwel ‘aperitivo’. 

Een concept dat duidelijk klaar is om ons land 

te veroveren, want zowel in Gent als Antwerpen 

was Caffè Torino een gigantisch succes. Meer 

nog: Caffè Torrino in Antwerpen mocht zich 

zowaar voor even dé Negroni-hotspot van de 

wereld noemen. Onder de vleugels van Dante 

NYC, een van ’s wereld meest invloedrijke bars 

en nummer 34 op de World’s Best Bars-lijst…

de aperitivo is er legendarisch, hun Negroni’s 

des te meer! De signature Negroni van Dante’s 

eigenaar Naren Young was dan ook een absolute 

must-taste op de kaart van Caffè Torino. Maar 

dat was niet alles. Zo nam Caffè Torrino de 

bezoeker mee op een heuse ‘Negroni-trip’ rond 

de wereld met de vrienden van Martini. Zo 

kon je er proeven van een Negroni uit Dubai, 

Sydney, Bologna, Singapore of Chili. En alsof 

dat niet genoeg was, vroeg Martini ook enkele 

bekende Belgische barmannen om Caffè Torino 

te hosten. Zo prijkten de ‘Negroni of the future’ 

van Charly Lebrun (Bistro Des Anges), Didier 

Van den Broeck (Dogma), Jurgen Lijcops (Bar 

Burbure) en Manuel Wouters (SIPS) telkens 

gedurende 1 week op de kaart.

Uiteraard konden lekkere hapjes niet ontbreken 

in een aperitivobar. Deze werden verzorgd 

door de Italiaanse cateraar en gelijknamig 

restaurant Francesco & Julia, stilaan een begrip 

in Antwerpen en een perfecte match met al dat 

Negroni geweld. 

Negroni ontmoet gastronomie

De Negroni-cocktail ontstond in 1919 en is een 

variant op de Americano, een mix van vermout, 

bitter en spuitwater. Wanneer Graaf Negroni 

van Firenze aan zijn favoriete barman vroeg om 

zijn Americano iets pittiger te mixen, voegde 

die gin toe in plaats van spuitwater. De Negroni-

cocktail kende zo een succes dat de familie  

“Martini Riserva Speciale is 
de uitgelezen vermout voor 
een exquise Negroni.”

Negroni hem prompt op de markt bracht als 

het ‘readymade’ Antico Negroni 1919. “Vandaag 

is vermout én in zijn kielzog de Negroni aan 

een heuse heropstanding bezig”, vertelt Davy 

Knijnenburg, Brand Manager Bacardi-Martini 

Benelux. “Bovendien heeft de Negroni alle 

potentieel om ook de gastronomische wereld 

Ode aan de Negroni 
met Martini en Dolce World

Caffè Torino in Antwerpen even epicentrum 
van de koning van de aperitief 
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Bialetti 
Negroni  
by Didier Van 
den Broeck

INGREDIËNTEN

4 cl Bombay Sapphire Gin // 3,5 cl Martini 

Riserva Speciale Rubino (geïnfuseerd met 

koffiebonen) // 2 cl Martini Bitter // 1 cl Amer 

Picon // 1/2 barspoon Ardberg Whiskey // 

huisgemaakte bitters

BEREIDING

Doe alle ingrediënten in een tumbler 

met ijs, stir met een barspoon. Werk af 

met een schijfje sinaasappel of zeste van 

sinaasappel.



22

te veroveren. Het is de perfecte aperitief om 

de smaakpapillen wakker te maken en het 

kan perfect op vat worden klaargemaakt en 

bewaard. Ideaal dus tijdens een drukke service. 

Onze Martini Riserva Speciale Ambrato en 

Rubino lenen zich perfect voor het mixen van 

een Negroni.

Voor zij die het niet iets minder ‘straf’ willen, kan 

een ‘Martini e Tonic’ het alternatief bieden. Easy 

to make en je kan een ‘Martini e Tonic’ net als 

een gin-tonic opleuken met diverse botanicals. 

Maar zijn grote troef is voornamelijk het lage 

alcoholpercentage waardoor je er gerust 

meer dan eentje van kan drinken”, lacht Davy 

Knijnenburg.

Bialetti Negroni en porchetta 

à la Cro-Magnon

Dolce World brengt mensen samen, mensen 

die houden van lekker eten en drinken. Dit 

was niet anders op de ‘Dolce’s Partners and 

Ambassadors Aperitivo’ in Caffè Torino. “Chefs 

en foodies zijn voor ons een dankbaar publiek”, 

vertelt Davy Knijnenburg. “Zij weten als geen 

ander hoe onze producten te blenden met 

hun specialiteit.” En dat bleek ook tijdens de 

gezellige aperitivo. Bartender Didier Van den 

Broeck serveerde er zijn Bialetti Negroni samen 

met de porchetta van Bjorn Joosen van het 

foodtruckconcept Cro-Magnon. 

Didier: “Mijn interpretatie van de Negroni 

bestaat uit Martini Riserva Speciale Rubino 

die werd geïnfuseerd met Colombiaanse 

koffiebonen, Martini Bitter, Amer Picon en gin 

. Vervolgens wordt er ook nog ‘peated whisky’ 

aan toegevoegd en wordt hij afgewerkt met een 

huisgemaakte bitter. 

De Negroni van Didier is ‘a match made in 

heaven’ met de porchetta van Bjorn. Niet alleen 

de gerookte smaak van de Negroni blende 

subliem met het barbecuegerecht, maar ook 

het feit dat het varkenshaasje werd ingesmeerd 

met een marinade gebaseerd op de Bialetti 

Negroni én ook een finishing touch kreeg met 

Martini Dry, zorgde voor een sublieme ervaring. 

“Het gerechtje is een afgeleide van porchetta 

Romana: in plaats van varkenslende en zwoerd 

hebben we een varkenshaasje gebruikt met 

een tomatentapenade en buikspek er rond. 

Vervolgens heeft het vlees zo’n anderhalf uur 

gehaard boven kersenhout en vuurkruiden 

om vervolgens te worden ingesmeerd met 

een zoete marinade die de toetsen van de 

cocktail van Didier bevat. Om te eindigen 

werd het varkenshaasje gerold in handdoeken 

doordrenkt met Martini Dry om daarna nog 

even in de kolen alle aroma’s van de Martini op 

te nemen”, zegt Bjorn Joosen. “We serveren het 

vlees op een ciabattabroodje met uienconfituur, 

tomaat concassé, basilicum en barbecuesaus.” 

Dolce World mocht aan de lijve ondervinden 

dat Martini heel wat in zijn mars heeft om het 

ver te schoppen in de culinaire wereld. Koken 

met vermout is niet nieuw en inspireerde heel 

wat klassiek geschoolde chefs, maar ook in de 

hedendaagse keuken zien we vermout steeds 

vaker opduiken. Vermout doet het niet alleen 

goed in het bord, maar ook naast het bord zijn 

vermout en vermoutcocktails echte aanraders. 

Want geloof ons, de wereld maakt zich op voor 

een serieuze ‘vermoutparty’…

www.bacardi-martini.be

www.dolceworld.com

Bekijk de 
sfeerbeelden
via onderstaande 
qr-code

https://www.youtube.com/watch?v=dgM7VzKcS_k
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INGREDIËNTEN

varkenshaasje // buikspek // tomatentapenade // look // boter 

// rozemarijn // tijm // peper en zout

Voor de marinade 

200 ml Bombay Sapphire Gin // 100 ml Martini Riserva // 

Speciale Rubino // 100 ml Martini Dry // sap van 1 limoen // 

peperbolletjes // tijm // rozemarijn

Voor de lak

geroosterde paprikapuree // sojasaus // agave siroop // zeste 

limoen // gekonfijte citroen // Thaise chilisaus // appelsap

BEREIDING

Varkenshaasje aankorsten in de pan. Buikspek inwrijven 

met tomatentapenade. Vervolgens het buikspek rond 

het varkenshaasje binden met de vetzijde naar buiten en 

voldoende overlapping van het buikspek. Laat vervolgens 

12 uur marineren. Gril de porchetta aan het spit boven 

houtskool en kersenhout tot de kerntemperatuur een 

maximum van 60 °C heeft bereikt. Lak de porchetta naar 

het einde toe regelmatig in en dit in dunne laagjes. Dit zorgt 

voor een lekkere korst. Leg vervolgens een handdoek in 

Martini Dry. Rol de porchetta in de handdoek en leg in de 

kolen. De handdoek zal verbranden en het vlees zal nog iets 

verder garen. De martini Dry geeft een frisse toets aan het 

vlees. 

AFWERKING

Serveer een sneetje porchetta (1,5 cm) op een ciabatta met 

uienkonfijt, tomaat concassé met basilicum en barbecuesaus. 

Porchetta à la 
Cro-Magnon(a) 
by Bjorn Joosen
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https://youtu.be/LzqoDAXut9U
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Hilux-Hillewaert

Benoit Neusy 
koos voor Palux 

in zijn kasteelkeuken

Benoit Neusy verhuisde onlangs met zijn Impératif de Maisières naar Roucourt. Een schitterende 

omgeving, een kasteel aan de rand van een meer dat je uitvoerig kunt bewonderen van achter 

het glas in de eetzaal. Enkele kamers, een receptieruimte en een jodiumrijke keuken die sinds 

kort in het teken van Palux staat. Een verandering die er in feite geen is.

Tekst: Philippe Limbourg | Foto’s: Bart Tanghe

Sinds zijn debuut in een viswinkel in Dour in 

het begin van de jaren ’90 heeft Benoit Neusy 

een hele weg afgelegd. Het jodium zit echter 

in zijn DNA en kenmerkt ook nu nog zijn 

keuken. Zijn nauwe band met de zee heeft 

hem voor altijd gevormd. Zijn nieuwe locatie 

is uiteindelijk nog centraler gelegen dan de 

vorige voor de bevoorrading uit de zee. Op 

minder dan 2 uur van Boulogne en Zeebrugge 

en nauwelijks iets verder van Rungis. Onnodig 

te zeggen dat de lekkerste vis hier elke 

dag supervers wordt aangevoerd. Bij ons 

bezoek ging hij net een fraaie tarbot van 11 

kilo onder handen nemen, diezelfde ochtend 

binnenkomen, onversneden – uiteraard. 

Benoit is er de man niet naar om filets te laten 

leveren. Hij wil “het beest eerst zien”. Er aan 

ruiken, het taxeren en dan bereiden, stukje  

“Mijn collega’s 
overtuigden me om over te 
stappen op inductie en om 
met Patrick van Hilux in 
zee te gaan.”

per stukje. De wangen opzij houden om als 

delicatesse te serveren. Het ‘afval’ bewaren 

om een fond van te trekken, precies zoals 

https://youtu.be/LzqoDAXut9U
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hij het graag heeft. Wat moet hij zich hier 

in zijn nopjes voelen, bij het uitgestrekte 

water dat zijn kasteel omzoomt. 

Producten staan centraal 

Naast de zee hebben lokale producten zijn 

voorkeur. Het klinkt misschien afgezaagd, 

maar een blik op de kaart en de rijk gevulde 

koelkast bewijzen dat ‘lokaal’ hier een heel 

concrete invulling heeft. Te beginnen met 

het vlees van buurman Thierry Depuydt: 

zijn vermaarde winkel, Côte à l’os, lokt 

vleesliefhebbers uit België en daarbuiten. 

Naast West-Vlaams Rood laat hij lam uit ziltere 

weiden aanrukken, maar voor de rest is alles 

lokaal. Het gevogelte van l’Impératif komt uit 

Templeuve, zijn asperges uit Jurbise (van bij 

Stéphane Longlune), zijn kaas van bij Jacquy 

Cange en de groenten van verschillende 

telers uit de omtrek. Redenen genoeg dus, om 

in te gaan op het voorstel van Generatie W om 

zich aan te sluiten bij hun organisatie van chefs 

en producenten die het Waalse terroir en de 

knowhow van zijn chefs op de kaart willen 

zetten. 

“Achteraf gezien heb ik 
er geen spijt van dat ik 
mijn oude fornuis heb 
ingeruild.”

Grote familiediners gaven me zin om te koken

“Als kind bewonderde ik mijn moeder, die altijd 

aan het koken was. Ze kweekte konijnen en 

duiven en bereidde ze ter gelegenheid van de 

grote familiediners die systematisch werden 

georganiseerd (wij hadden een grote familie). 

Wij waren met drie broers en zussen, maar 

neven en nichten, tantes en nonkels waren er 

steevast bij. Vooral wanneer er te eten viel. 

Allicht waren het die tafelgeneugten die me 

hebben aangespoord om me in te schrijven bij 

de hotelschool van Saint-Ghislain. Ik behaalde 

er de Eerste Prijs voor koken. Claude Charlier, 

de atelierchef, stelde me toen voor om aan 

de Franse Rivièra te gaan werken, waar ze 

altijd op zoek waren naar jonge gemotiveerde 

krachten. Ik heb er twee zomerseizoenen in 

een mooi etablissement gewerkt, in Cannes.” 

Van visboer tot restauranthouder 

Terug in België kan hij aan de slag bij Pierre-

Yves Gosse, destijds in het Château de la 

Cense in het bos van Nimy. Kort daarop 

neemt Benoit een vishandel-traiteurzaak over 

in Dour. Na vijf jaar besluit hij om daarnaast 

een weekendrestaurant te openen, de eerste 

‘Impératif’, in  Asquillies. Het is hard werken 

om de twee te combineren. Na een jaar, eind 

1995, besluit hij de viswinkel te verkopen en 

zich voltijds op het restaurant toe te leggen. 

Pas in 2002 koopt hij uiteindelijk samen met 

echtgenote Isabelle het pand in Maisières. 

In pakweg tien jaar tijd verwerft hij er naam 

en faam in het gastronomische landschap 

van Bergen en Wallonië. In 2013 roept 

Gault&Millau hem uit tot jonge topchef van 

het jaar en verwerft hij een Michelin-ster. Twee 

jaar later beginnen zijn ambities en die van 

Isabelle uit elkaar te lopen. Zij droomt van een 

café-restaurant, hij wil liever dezelfde koers 

aanhouden. Het voorstel van de eigenaars van 

het Kasteel van Arondeau komt als geroepen. 

“Ze gaven me enkele tips 
die erg nuttig bleken in de 
dagelijkse praktijk.”

Een nieuwe wei … een nieuw fornuis

“De eigenaars van het Domein van Arondeau 

zijn me dus zelf komen opzoeken. Initieel wou 

ik blijven waar ik was, maar toen ik de locatie 

eenmaal gezien had, veranderde ik al snel van 

gedachten. De vorige eigenaars organiseerden 

enkel evenementen en gebruikten het kasteel 

als privéwoonst. Er waren wel enkele kamers 
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beschikbaar voor deelnemers aan seminaries 

of andere evenementen die in een bij het 

kasteel aangrenzende zaal plaatsvonden. We 

moesten dus een volledig restaurant met 

bijbehorende keuken inrichten. Ik nam contact 

op met Patrick Hillewaert: we hadden elkaar 

ontmoet bij Dinner in the Sky en ik had hem 

toen over mijn adreswijziging gesproken. Tot 

dan had ik altijd met een ander merk gewerkt, 

maar verschillende collega’s overtuigden me 

om over te stappen op inductie. Zo kwam ik bij 

Hilux terecht. Achteraf bekeken heb ik er geen 

spijt van. De keuken is niet groot en alles werd 

perfect ‘op maat’ gemaakt. Patrick Hillewaert 

en zijn team gaven me zelfs enkele tips die op 

lange termijn erg nuttig zijn gebleken. Voor 

de uitrusting stelden ze me voor om de Green 

Egg en de Alto-Shaam te proberen. Die eerste 

bleek geen blijver, maar de tweede heeft mij 

overtuigd. 

www.limperatif.be 

www.hilux-hillewaert.be
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INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Kokosroom

250 g kokos // 5 g gelatine // 100 g meringue // 300 g slagroom

Verhit de kokosnoot, doe er eerst de gelatine bij, dan de meringue en tot 

slot de room.

Kokoksgel 

300 g kokos // 40 g water // 3 g agar agar

Verhit de kokosnoot en het water, doe de gelatine erbij.

Breng aan de kook, roer tot alles smeuïg is en mix.

Zandkoekje 

50 g ei // 235 g bloem // 40 g S0-suiker // 2 g zout  // 180 g boter 

Meng alle ingrediënten en bewaar ze in de koelkast.

Verdeel in porties en laat ze ongeveer 8 minuten bakken bij 180 °C.

Kokossorbet 

500 g kokos // 600 g water // 20 g trimoline // 5 g prosorbet // 300 g suiker 

Meng alle ingrediënten, verwarm ze en doe ze in de ijsmachine.

Chocoladeroom

200 g room // 100 g melk // 50 g glucose // 5 g gelatine // 180 g pure 

chocolade

Laat de chocolade smelten.

Verwarm de melk en de glucose, giet over de chocolade en de gelatine.

Doe de koude room erbij, roer om tot een smeuïge massa en bewaar in de 

koelkast.

AFWERKING

Doe de kokosroom in het midden van het bord, schik de chocoladeroom en 

de kokosgel aan weerszijden.

Plak een reepje zandkoek tegen de kokosroom en werk af met een quenelle 

van sorbet.

Chocolade-kokosroom

20 DESSERTS
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Brocciu

Snijd de Corsicaanse brocciu of schapenricotta in blokjes van 

1 centimeter.

Sinaasappelgel 

Breng het bloedsinaasappelsap aan de kook met de agar agar. 

Neem van het vuur en laat afkoelen.

Mix vervolgens met de sinaasappelolie.

Kreeft

Stoom de kreeft gedurende 10 minuten bij 90 °C. Pel ze.

AFWERKING

Trek een streepje brocciu of ricotta met behulp van een spatel en 

schik er blokjes brocciu naast.

Breng naast elk blokje een puntje sinaasappelgel aan.

Schik de asperges harmonieus langs de streep ricotta.

Schik de voorgesneden kreeft en de bellotaham.

Werk af met wat fleur de sel op de asperges en de mimosaolie.

Garneer met wat verse kruiden.

INGREDIËNTEN

2 blauwe kreeften uit de Schelde // 250 g Corsicaanse brocciu 

// 25 cl bloedsinaasappelsap // 2 g agar agar // 8 dunne plakjes 

bellotaham // 8 groene asperges // 1 l koolzaadolie // 

60 g mimosabloempjes // verse kruiden (mosterdblaadjes)

BEREIDING

Mimosaolie

Bereid de mimosaolie 1 week van tevoren. Doe de koolzaadolie en 

de mimosabloempjes in de Thermomix op snelheid 2 gedurende 

45 minuten bij 70 °C. Laat 1 week trekken en keer de fles dagelijks 

om. Zeven en opzij zetten.

Asperges

Maak 8 dikke asperges schoon, schil ze tot aan de bovenste helft, 

dompel ze onder in ijskoud water. Blancheer ze 4 minuten in kokend 

water. Laat ze opnieuw afkoelen in het ijskoude water om de kleur 

te fixeren.

Halveer 1 asperge. Snijd van de andere asperge de kop af en snijd 

de rest schuin af, twee kleine stukjes en een langer.

Salade van blauwe kreeft, groene asperges 
van de Longlune-hoeve, Corsicaanse 
brocciu, gel van bloedsinaasappel, 
mimosaolie, bellotaham  

4 PERSONEN  
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Babygroenten

Kook de gele en oranje babywortelen, evenals de babyvenkels (voor 

het garnituur).

Schil de sinaasappel, ontdoe hem van de velletjes en bewaar het 

sap voor de vinaigrette.

Sinaasappelvinaigrette

1 el sushiazijn // 2 el bergamotolie // 1 el gember-kurkumasiroop // 

sinaasappelsap // 1 kl fijngehakt loof van de babyvenkel 

AFWERKING

Verdeel de venkelpuree.

Schik er enkele puntjes wortelpuree met sinaasappel bij.

Bak de babywortelen, de babyvenkel en de vis in boter.

Werk af met het melkschuim van de venkel.

INGREDIËNTEN 

400 g tarbot // 2 venkels // 4 babyvenkels // 1 kg wortelen // 

1/2 l bergamotsap (Ponthieu) // 1/2 l sinaasappelsap // sanchopeper 

// zout // 1 sinaasappel in partjes, geschild en van de velletjes 

ontdaan // oranje babywortelen // gele babywortelen // 1 l melk // 

1/2 l kalfsbouillon // bergamotolie (Domaine Cavalas) // 

gember-kurkumasiroop (Smolarek - Ingrédients du monde)

BEREIDING 

Verdeel de tarbot in stukken van 100 gram.

Venkelpuree 

Snijd de venkel in stukken, kook hem gaar in 1 liter melk en 1/2 liter 

kalfsbouillon.

Neem hem uit het kookvocht en doe hem in de Thermomix. Bewaar 

het kookvocht om achteraf tot schuim te mengen.

Wortelen 

Kook de gesneden wortelen in 1/2 liter sinaasappelsap en 1/2 liter 

bergamotsap.

Laat ze koken tot bijna al het vocht verdampt is. Doe ze in de 

Thermomix met een beetje bergamotolie.

Geroosterde tarbot, venkelpuree, 
wortelen met sinaasappel en bergamot, 
gember-kurkumavinaigrette

4 PERSONEN  
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Délifrance 

Kiezen voor Délifrance is kiezen 
voor kwaliteit en diversiteit!

Het merk Délifrance staat voor kwaliteit in de breedste zin van het woord en dat al 35 jaar lang in de BeLux regio! Uniek in hun aanpak 

is de beheersing van de volledige keten: van graankorrel tot eindproduct. Délifrance is een belangrijke Europese speler (productie en 

commercialisatie) in de bake-off markt. Het brede assortiment BVPT (brood-koffiekoeken-patisserie-traiteur) speelt voortdurend in op de 

laatste trends en de behoeften van klanten en consumenten. Samen met Meesterkoks Peter De Groote (Ten Dauwe) en Kurt Van Daele (Kurt’s 

Pan) en foodtruckers Bjorn Joosen en Liselotte Cleys (Cro-Magnon) proefden we tijdens een sfeervol ‘déjeuner sur l’herbe’ de inspirerende 

Délifrance-producten…

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Ekkow

From field to fork

Al vele jaren bereidt en verkoopt Délifrance 

producten gebaseerd op de Franse ‘savoir 

faire’. Het erfgoed, de ambachtelijke 

bakkerstraditie, de natuurlijke ingrediënten, 

de unieke smaakervaring en de permanente 

innovatie resulteert in producten van 

topkwaliteit.

“Als onderdeel van de Coöperative Groep 

VIVESCIA beheren en beheersen we de 

volledige waardeketen. Met andere woorden: 

vanaf de selectie van het graan tot het 

vervaardigen van het eindproduct, kunnen 

wij onze kwaliteit garanderen”, zegt Anneleen 

Deleux, Marketing Coördinator Délifrance. “

Délifrance, ook voor u als chef!

Michel Hofman, Technical Adviser Délifrance : 

“Onze missie is elke dag opnieuw onze klanten 

te inspireren en die authenticiteit op een 

moderne manier naar de klant te brengen. 

Onze rustieke producten bijvoorbeeld 

berusten allemaal op een trage gisting 

waardoor ze de tijd krijgen om hun smaak en 

aroma ten volle te ontwikkelen.” 

“Wij zijn dan wel een industriële groep, maar 

Délifrance staat voor de traditionele manier 

van produceren”, vult Anneleen Deleux aan. 

“Het bewijs hiervan zijn bijvoorbeeld ons 

gamma Héritage. Dit assortiment bestaat 

uit viennoiserie die wordt bereid met zeer 

nobele grondstoffen. Ook de rustieke broden 

Héritage & Artisan, een artisanaal gamma die 

hoge toppen scoort bij de consument. Onze  

broden smaken niet alleen lekker, maar ze zien 

er ook top uit om bijvoorbeeld te serveren in 

brasseries en restaurants. Bovendien werkt 

Délifrance ook samen met diverse sterrenchefs 

en MOF (Meilleurs Ouvriers de France) zoals 

Michel Roth, Pascal Tepper en Thierry Bamas. 

Zij werkten voor ons diverse recepten uit en 

deelden hun uitgebreide expertise met ons. 

Zo creëerden we Heritage-baguettes op basis 

van bijvoorbeeld lijnzaad, gierst, pompoen 

en ontwikkelden we diverse bandes met de 

signatuur van de meesterchef. Délifrance is 

absoluut een merk van de topchef voor de 

topchef!”
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 “Een merk van de topchef voor de topchef.”
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Délifrance Héritage ofwel Franse knowhow 

in een brood(je)

Aan de oevers van het kanaal in Aalter onder 

een stralende zon maken we kennis met 

enkele exquise producten van Délifrance. Het 

Délifrance Héritage-assortiment herbergt 

enkele absolute toppers. Van viennoiserie tot 

rustiek brood, alle producten doen beroep 

op die Franse ambachtelijke traditie waarbij 

het deeg zich optimaal ontwikkelt. Maar ook 

het weglaten van kunstmatige toevoegingen 

zorgt voor een authentieke smaak boordevol 

traditie. “Binnen het Héritage-gamma 

hebben we twee verschillende manieren van 

gisting”, vertelt Michel Hofman: “Op basis 

van zuurdesem en een onverzuurde gisting 

(Poolish). Brood op basis van zuurdesem doet 

het bijvoorbeeld fantastisch bij oudere kazen, 

terwijl we voor zachtere kazen de voorkeur 

geven aan een brood op basis van mout. Het 

Héritage-gamma wordt op steen gebakken 

wat zorgt voor een goudbruine, knapperige 

korst. Dankzij de lange gisting krijgt het brood 

een luchtig kruim. Ook onze mini-koffiekoeken 

in het Héritage-gamma kunnen rekenen op 

de beste Franse ingrediënten. Dat merk je 

aan niet alleen aan het visuele aspect (vorm, 

ontwikkeling, kleur enz.) maar uiteraard ook 

aan de uniek smaakervaring.”

“Wij gaan er prat op om 
een Franse knowhow en 
jarenlange bakkerstraditie 
mee te geven in onze 
producten.” 

Meesterkoks Peter De Groote en Kurt Van 

Daele zijn aangenaam verrast door de kwaliteit 

van de broden en foodtruckers Bjorn Joosen 

en Liselotte Cleys zijn onmiddellijk gewonnen 

voor de Délifrance bol natuur, een rustiek rond 

broodje die met de hand wordt gevormd en 

volgens Bjorn perfect is om zijn burgers in te 

serveren. De bol bakt op natuurlijke wijze open 

met een knapperige korst en een nat, spekkig 

kruim wat zorgt voor een artisanale beleving. 

Het hoge vochtgehalte in de bol zorgt er 

bovendien voor dat hij lang vers blijft. 

Nieuw vanaf september

Délifrance kan rekenen op een uitgebreid 

team van productontwikkelaars die 

zich voortdurend bezig houden met de 

ontwikkeling van nieuwe producten die 

inspelen op nationale en internationale trends 

en consumentenbehoeften. Zo is het nieuwe A 

la Folie-gamma vandaag volop in ontwikkeling. 

“De bedoeling is dat dit gamma handgemaakte 

delicatessen in september wordt gelanceerd”, 

informeert Michel Hofman. “Het assortiment 

mini-patisserie legt vooral de focus op 

traiteurs en sterrenhotels. Momenteel zijn 

een 20-tal referenties in ontwikkeling: petits-

fours met fruitsmaak en chocoladesmaak, een 

assortiment van diverse mignardises, zoete en 

hartige taartbodems (klein en middelgroot) 

enz.“, besluit Anneleen Deleux. 

www.delifrance.com

Kom Délifrance samen met de kazen van 

Kaasmeesters Callebaut ontdekken op 

Dolce’s Petanque Trophy For Chefs!



CALLEBAUT KAASMEESTER

Burg 14 - 9700 Oudenaarde

+32 (0)55 30 02 22

+32 (0)473 96 41 14

www.kaasmeester-callebaut.be

Na de eerste ervaringen opgedaan te hebben in hun winkel, hebben Nathalie en Luc hun passie 

gericht op het afrijpen van hun kazen. Ondertussen hebben ze 4 eigen rijpingscellen geplaats waar 

alle kazen uit hun rijke assortiment aan Belgische en Europese artisanale kazen, meestal op basis van 

rauwe melk, liggen te rijpen.  Voor Nathalie en Luc is de afrijping de echte toegevoegde waarde aan 

hun kazen die op deze manier hun verfijnde smaken ontwikkelen.  

Zowel Luc als Nathalie zijn hebben elk de titel van Eerste Kaasmeester van België (respectief in 2008 

en 2012) verovert, en Nathalie heeft ook reeds twee maal de 3e plaats behaalt tijdens het Concours 

Mondial du Meilleur Fromager in Tours, Frankrijk.

Meester-Kaasrijpers 
Callebaut-Vanhaver is al bijna 20 jaar 
een begrip in de kaaswereld
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Knokke-Heist

Art Center HOres ∞ 
MOdus 8 en Brasserie 
Balthazar in Knokke-
Heist delen passie voor 

schoonheid

Een carrièreswitch om u tegen te zeggen, openhartig, passioneel en een hart voor pure 

energie…dat is Niña Van den Bosch ten voeten uit, bezielster Art Center HOres ∞ MOdus 

8 in Knokke-Heist en Sint-Martens-Latem. Als je bedenkt dat Niña pas 9 jaar geleden haar 

eerste stappen zette in de hedendaagse kunstwereld, wordt snel duidelijk dat haar liefde voor 

schoonheid en harmonie een levensmissie is. Een magische schoonheid die ze ook terugvindt 

in gastronomie. Niña neemt ons vandaag dan ook mee naar Brasserie Balthazar in Knokke-

Heist waar chef Laurent Vanderkerkchove, onder leiding van sterrenchef Yves Mattagne, 

magie creëert op het bord.

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe
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Na 15 jaar in het bankwezen te hebben 

gewerkt, waagt Niña Van den Bosch zich aan 

een serieuze carrièrewending en opent ze 

in 2008 haar eerste galerie in Sint-Martens-

Latem. “Nadat ik in het Kasteel van Egmont een 

expositie had georganiseerd voor Linde Ergo, 

een veelzijdige kunstenares en jeugdvriendin, 

was ik er onmiddellijk van overtuigd dat ik 

op dit elan wilde voortgaan. Toen ik van een 

vriend hoorde dat er een geschikt pand 

beschikbaar was in Sint-Martens-Latem, heb ik 

de sprong gewaagd. Ondertussen is het een 

plek geworden waar kunst optimaal tot zijn 

recht komt, inclusief modelappartement met 

geïntegreerde kunst én rustgevende tuin met 

waterpartij en patio.” 

Drie jaar later krijgt Art Center Hores ook 

een vaste stek op de Zeedijk in Knokke. In 

2016 opent Niña een derde galerie in Sint-

Martens Latem. “MOdus 8 is ontsproten uit 

de wens om meer ruimte te creëren voor onze 

kunstenaars”, gaat Niña verder. “Opnieuw was 

er één kunstenaar die aan de basis lag voor de 

start: Janosh, met zijn magische hologrammen. 

Hij opende de weg om een natuurlijke 

opsplitsing te vinden voor het verdelen en 

presenteren van onze kunstenaars over de 

twee galerijen. Onze kunstenaars zoals Heinz 

Rabbow, Linde Ergo, Rik Van De Walle, Herr 

Seele en Kamagurka, Kristo, Janosh en zovele 

andere brengen allen kunst die bijdraagt aan 

de beleving van emotie en gevoel.”

“Ik wil mensen inspireren 
zichzelf te kunnen zijn.”

Taal van de ziel

Niña is al haar volledige leven geboeid door de 

‘onvatbaarheid’ van kunst. “Schoonheid heeft 

steeds een prominente plaats gehad in mijn 

leven. Mijn moeder is enorm artistiek begaafd 

en heel creatief. Ik heb dus absoluut de zin 

voor verrukking van haar geërfd. Voor mij is 
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het belangrijk dat een kunstwerk de taal van 

de ziel spreekt. Meer nog; de artiest is voor mij 

belangrijker dan het eigenlijke werk. Kunst is 

voor mij heel persoonlijk en ik werk enkel en 

alleen met kunstenaars waar ik 100% in geloof 

en waarmee het klikt. Een voorbeeld van zo’n 

kunstenaar is Heinz Rabbow. Al sinds onze 

eerste ontmoeting begrepen we elkaar en 

hebben we hetzelfde doel: de menselijkheid 

naar buiten brengen. Hij geniet grote 

internationale bekendheid, maar is daar zelf 

zeer bescheiden over. In navolging van onze 

nieuwe galerie MOdus 8 op de Zeedijk 697b in 

Knokke en de vernieuwde galerie Art Center 

HOres organiseerden we een vernissage 

van Heinz Rabbow en 5 beeldhouwers. Zijn 

nieuwe techniek en nieuw boek werden er 

voorgesteld. De innovatieve techniek waarbij 

hij papier op een houten drager spant, zorgt 

ervoor dat zijn werken precies uit een ver 

verleden komen. Maar ook durft hij kleuren 

op een compleet nieuwe manier te gebruiken. 

Het schilderij ‘Lady with red hair’ bijvoorbeeld 

leunt in al zijn levendigheid perfect aan bij de 

energie die Brasserie Balthazar uitsraalt.”

Energie op en naast het bord

Op 2 augustus 2016 opent Brasserie Balthazar, 

gelegen in Duinenwater vlakbij het station. 

Balthazar bevindt zich vlak naast het luxueuze 

zorgcentrum ‘Belle ‘Epoque’ van de Orpea-

groep. Brasserie Balthazar is een bezieling van 

de bejubelde sterrenchef Yves Mattagne (Sea 

Grill). Yves Mattagne superviseert niet alleen 

Balthazar, maar ook de restaurants van Orpea. 

Dat de chef ervaring heeft in het opzetten van 

een luxebrasserie, is duidelijk: Balthazar oogt 

trendy, hip en de open keuken met imposante 

grills fungeert duidelijk als kloppend hart. 

Ook uit de kaart blijkt dat Yves Mattagne 

het spit als uitgangspunt nam voor heel wat 

van de gerechten. Als keukenchef koos Yves 

Mattagne voor de jonge dertiger Laurent 

Vandekerckhove, ex-Savarin en laureaat van 

de Gouden Vork. “Ik ontwikkel alle gerechten 

op de kaart samen met Yves”, vertelt Laurent. 

“Ik kan heel veel opsteken van zijn ervaring 

en ik reik hem frisse ideeën aan. Zo maakten 

we een ceviche van duindoornbes, iets wat 

de chef niet kende. Maar hij voegde er op 

zijn beurt dan weer cavaillon aan toe. Op die 

manier komen we tot de meest fantastische 

dingen op het bord.” Niña Van den Bosch 

beaamt: “Hoewel ik hier nog maar één keer 

ben komen dineren, was ik onmiddellijk 

gewonnen voor Brasserie Balthazar. Niet 

alleen zijn de gerechten van een uitzonderlijke 

kwaliteit, maar ook de sfeer is pure energie. Je 

proeft de magie tussen Yves Mattagne en zijn 

poulain Laurent Vandekerckhove op het bord, 

maar ook de warme bediening is een absolute 

meerwaarde van Balthazar. Je voelt de liefde 

van het volledige team terug in het bord.” 

“De keuken van Brasserie 
Balthazar weerspiegelt de 
puurheid in de kunst die ik 
aanbied.”

Naast inspirator Yves Mattagne en chef Laurent 

Vandekerckhove staat manager Philippe 
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Rossel die Balthazar wil uitbouwen tot een 

klassezaak. “We staan voor service en kwaliteit 

die zich weerspiegelt in verse topproducten. 

De achtergrond van Yves Mattagne wordt 

perfect doorweven met de creativiteit van de 

jonge chef. Een unieke samenwerking die zich 

weerspiegelt in de sfeer van Balthazar.”

Dat Yves Mattagne over voldoende affiniteit 

met kunst beschikt, blijkt niet alleen uit zijn 

culinaire creaties maar ook  uit het feit dat 

hij 10 jaar geleden een restaurant opende 

dat deel uitmaakte van het ‘Ullens Center for 

Contemporary Art’ in Peking. Het museum werd 

opgericht door Guy en Myriam Ullens, twee 

Antwerpse verzamelaars van hedendaagse 

kunst. Kunst maakt voor Yves Mattagne deel 

uit van het leven, niet alleen in de creatie van 

een gerecht, maar ook in de ontdekking van 

een nieuwe cultuur. Of hij wordt geïnspireerd 

door een kunstwerk? “Uiteraard, maar de ziel 

van een kunstwerk doortrekken in een recept, 

is niet makkelijk”, vertelt Yves Mattagne. “De 

echte kunst zit er hem in om een goed team 

samen te stellen dat een restaurant naar een 

hoger niveau kan tillen. Ik vertrek steeds vanuit 

eenzelfde visie: wat biedt een restaurant als je 

het bord wegneemt. Met andere woorden: de 

sfeer, de inrichting en het personeel kunnen 

restaurant maken of kraken. En ik denk dat 

we hier in Brasserie Balthazar perfect in zijn 

geslaagd!”

www.myknokke-heist.be

www.facebook.com/KnokkeHeist

www.artcenterhores.com

www.modus8.com

www.brasseriebalthazar.be
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INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Ceviche

1 stengel citroengras // 8 g gember // 1/2 piment 

// 3 g zwarte peper // 3 st kaffirblad // 

500 g bergamotsap // suikerwater // mirin // 

zeste van bergamot // sushiazijn

Mix citroengras, gember, piment, zwarte peper, 

kaffirbladeren in de Thermomix. Breng het 

bergamotsap op smaak met suikerwater, mirin, 

zeste en sushiazijn. Voeg de gemixte kruiden 

toe en laat 1 nacht rusten in de koeling. 

Kabeljauw

Snij de kabeljauwhaas in fijne plakjes en 

marineer 30 minuten op voorhand met de 

ceviche. Goed bijkruiden met peper en zout.

AFWERKING

Werk het gerecht af met passievruchpitjes, 

granaatappel en kruiden en bloemen naar 

keuze.

INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Plumsaus

Maak een donkere karamel met suiker en witte 

wijn. Blus dit af met sojasaus en sake. Voeg dan 

1 liter water, vervolgens 40 gram sesamolie, 

sjalot, look, zwarte bonenpasta, red bean curd, 

steranijs, gember, kaneelstokje, gember, zeste 

van 1 sinaasappel en oestersaus toe. Kook dit 

alles samen op en laat 2 uur infuseren

Eend

Bak de eend en lak die met een hoisinsaus of 

een lakkage. 

AFWERKING

Werk af met een schijfje ganzenlever, gesneden 

komkommer, prei, gebrande sesam, gefrituurde 

uitjes en verse koriander. Serveer hierbij een 

lotusbroodje of bapao steamed bun.

Ceviche van kabeljauw 
met bergamot

Gelakte eend 
met plumsaus
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INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Jus aardbei

Doe verse aardbeien in een sapcentrifuge en 

filter in een koffiefilter. Infuseer vervolgens 

koud met munt en dragon, werk af met met 

suikerwater.

Crème van dragon

Jonge Jonagold met 1 stokje vanille sueren 

met een droge witte wijn en laten compoteren.

Dragon blancheren en er onder mixen. 

Granité

Geblancheerde dragon met appelsap, sprite en 

een scheutje vodka mixen. Vervolgens zeven,

in een vorm gieten en invriezen.

Meringue

Maak een ‘meringue Italienne’ met daarop 

gedroogvriesde aardbeien. Laat 2 dagen 

drogen op 55 °C. Dien op met verse Belgische 

aardbeien. 

Gelakte eend 
met plumsaus

Belgische aardbeien 
met dragon
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Doe de ene ontdekking 
na de andere

O N S  V A K M A N S C H A P  D R I N K  J E  M E T  V E R S T A N D

Zin in fruitig en fris? Probeer dan een witte of rosé Bordeaux:  
de perfecte partner voor uw zomerse salades!

BOR136_Salad-Forks_220x293_FR_NL_UK.indd   3 16/05/17   11:24
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Le Creuset

Doe de ene ontdekking 
na de andere

O N S  V A K M A N S C H A P  D R I N K  J E  M E T  V E R S T A N D

Zin in fruitig en fris? Probeer dan een witte of rosé Bordeaux:  
de perfecte partner voor uw zomerse salades!

BOR136_Salad-Forks_220x293_FR_NL_UK.indd   3 16/05/17   11:24

Le Creuset hoeft maar weinig introductie meer. De uitstekende reputatie van de gietijzeren 

pannen is ongezien in de culinaire wereld. Meer nog, Le Creuset vindt men overal: in de  

keuken van de hobbykok, in menig televisiekeuken en uiteraard ook in heel wat sterrenkeukens. 

Dolce was onlangs te gast in één van die sterrenkeukens, namelijk die van topchef Edwin 

Vinke in het pittoreske Slijkplaat, een deelgemeente van Sluis (Breskens) in Nederland. De 

Kromme Watergang** geniet net zoals Le Creuset van een internationale bekendheid om u 

tegen te zeggen. Geen wonder dus dat de braadpannen en de gerechten van Edwin Vinke ‘a 

match made in heaven’ zijn…

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe

De wereldberoemde 
‘cocotte’ op de stoof 

van Edwin Vinke
“Een Le Creuset-pan is voor het leven.”

Edwin Vinke begint zijn carrière in Oud 

Sluis onder leiding van Ronnie Herman – 

inderdaad de vader van Sergio. In 1993 opent 

hij samen met zijn vrouw Blanche restaurant 

De Kromme Watergang in een voormalige 

kleuterschool die verbouwd werd tot een 

klassezaak. In 2005 verdient De Kromme 

Watergang zijn eerste ster. Een tweede 

volgt in 2011. In datzelfde jaar brengt chef 

Edwin Vinke ook een eigen inspiratieboek 

uit: ‘Zilte Klei’. En dat Edwin zweert bij de 

zee en zijn zilte smaken merk je duidelijk aan 

zijn gerechten. Zijn keuken is geïnspireerd 

op alle schoonheid die het Zeeuwse Vlaamse 

landschap voortbrengt. Hij brengt daarbij de 

pure smaken van verse ingrediënten samen 

tot een haast onweerstaanbaar geheel. De 

juiste technieken, materialen en ingrediënten 

zijn prioritair: vis haalt hij dagelijks bij de 

vissers in Breskens, vlees komt van zijn eigen 

scharrelvarkens en koeien, groenten en 

kruiden vindt Edwin in zijn ‘Zilte Hof’, een 
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aangelegde tuin voor het restaurant met meer 

dan 270 variëteiten. “We hebben eigenlijk 

onze eigen culinaire wereld gecreëerd”, lacht 

Edwin. “Alle gebruikte producten komen 

uit de directe omgeving van het restaurant 

waardoor we steeds kraakvers en met 

topkwaliteit kunnen koken.”

Thuiskomen

Edwin Vinke en zijn vrouw gaan er prat op 

om de gasten te ontvangen zoals ze dat 

thuis zouden doen. Zo kan je er terecht voor 

het diner, maar je kan er eveneens blijven 

overnachten. Naast het restaurant bevindt 

zich ‘Suite Blanche’ en achter de dijk aan 

de jachthaven in Breskens vind je nogmaals 

drie prachtig ingerichte ‘Suites’. Een Zeeuws 

ontbijt wordt geserveerd op de kamer en 

er is een shuttleservice voorzien vanaf het 

restaurant. Hiermee komen Edwin en Blanche 

perfect tegemoet aan de vraag van gasten 

naar stijlvolle overnachtingsmogelijkheden in 

de buurt. 

“Ik ben helemaal wild van 
de prestatie en presentatie 
van de Le Creuset-tajine.”

La mer..

De Kromme Watergang won begin dit 

jaar de Restaurant Award voor het beste 

visrestaurant van Nederland. Edwin Vinke: 

“Onze keuken bestaat voor 95% uit vis, schaal- 

en schelpdieren. Dit combineren we met 

allerlei vlees zoals varkenstaart, koeienkop, 

en kippenkontjes. Maar prioritair is onze 

passie voor onze streek. We brengen met 

andere woorden een moderne interpretatie 

van authenticiteit met een grenzeloos 

respect voor het product. We streven ernaar 

een frisse en goed verteerbare gerechten te 

brengen. Inspiratie halen we in het prachtige 

Zeeuwse landschap. 

One of a kind

Vandaag gaat Edwin aan de slag met de 

illustere stoofpannen en tajine van Le Creuset. 

“Of ik die zelf in mijn restaurant gebruik? 

Eigenlijk niet, maar thuis doe ik dat wel”, lacht 

Edwin. “De producten van Le Creuset zijn 

wereldwijd geprezen voor hun fantastische 

prestaties en dat kan ik enkel en alleen maar 

beamen. “Het succes van Le Creuset blijft 

groeien”, vult Tineke Holvoet, communicatie 

coördinator Le Creuset, aan. “Mede door 

de kwaliteitsproducten en door het unieke 

productieproces: het gesmolten gietijzer 

wordt in de vorm gegoten waarna de zandmal 

kapot wordt geslagen. De potten worden 

ook nog steeds met de hand geschuurd en 

gepolijst. Gedurende het hele proces wordt 

iedere stap met de hand gecontroleerd om 

zo een perfecte kwaliteit te garanderen. 

Kookgerei van Le Creuset is afgewerkt met 

een gladde en ondoordringbare laag email, die 

voor een lange levensduur en kwaliteit van het 

product zorgt. Koken in geëmailleerd gietijzer 

is bovendien heel gezond. Voedingsstoffen 

blijven optimaal in het voedsel doordat de 

warmte in een gesloten systeem langzaam 

wordt opgenomen en goed verspreid wordt 

in de gehele pan. Welke warmtebron men ook 

gebruikt, er gaat weinig warmte verloren en 

het gerecht blijft nog lang op temperatuur 

nadat de pan niet meer verhit wordt. Dankzij 

de dubbel geëmailleerde laag zijn de pannen 

extra glad zodat geen smaak- of geurstoffen 

worden opgenomen. Bovendien is ieder 

gietijzeren product van Le Creuset uniek. 

Geen enkel stuk is identiek, aangezien ieder 

onderdeel uit een éénmalig gebruikte mal van 

zand komt. Onderdelen worden uit de mal 

geschud, geknipt en met de hand verfijnd. “

Onder de indruk

Terwijl Edwin 3 gerechten bereidt in de Le 

Creuset-pannen, wordt hij steeds wilder van 

het merk. En zoals het een topchef betaamt, 

wordt hij geïnspireerd door de prestatie en 

de presentatie van de pannen. Vooral de 

tajine trekt zijn aandacht en onmiddellijk 

bedenkt hij een stoofpotje met asperges, 

Oosterscheldekreeft en zeegroenten die hij 

zal serveren in een Le Creuset-tajine. Dankzij 

het kegelvormige deksel valt gecondenseerde 

stoom namelijk in druppels terug op de 

producten, waardoor een gerecht heerlijk 

mals wordt. Bovendien beschikt de tajine over 

een uitstekende warmteverdeling waardoor 

het mogelijk is om gerechten homogeen 

en zachtjes te laten garen. Zo worden alle 

smaken perfect gemengd.

“Ik ben inderdaad onder de indruk van het 

resultaat en het design van de tajine. Je 

maakt er niet alleen fijne stoofgerechten in, 

je kan ze bovendien ook presenteren op een 

bijzondere manier. De tajine past perfect in 

de filosofie van De Kromme Watergang. Hoog 

tijd dus om ze ook hier in het restaurant te 

gebruiken”, besluit Edwin enthousiast.

www.lecreuset.be

www.krommewatergang.nl

Zelf aan de slag gaan 
met “Le Creuset - Tajines 
en Cocottes“
Neem contact op met Tineke Holvoet

TEL 0032 (0)3 502 50 25

GSM 00 32 (0)472 36 71 89

MAIL tineke.holvoet@lecreuset.com
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INGREDIËNTEN

2 Noordzeekrabben // 1 kg kreukels // 1 kg wulken // 10 l zeewater // 1 selder 

fijngesneden // grote bos tuinkruiden, peterselie, kevel, basilicum, lavas enz. // 

2 uien fijngesneden // 6 el gebrande, gekneusde zwarte peper // 100 g gesneden 

gember // 3 rode pepers

Voor de ceviche

50 g gember fijngesneden // 50 g rode uien fijngesneden // 30 g rode pepers: 

zaadjes eruit gehaald en fijngesneden // 3 stengels citroengras fijngesneden // 

1/2 bosje koriander // 1 tl korianderzaadjes // 1/2 teentje look // 1/2 dl limoensap 

// zeste van 1 limoen // 3 el Griekse yoghurt // 3 el magere yoghurt

Voor de garnituur

fijngesneden rode biet, rode ui, lente-ui, edamame bonen, gepofte mais enz.

BEREIDING

Noordzeekrab is een oerbeest met een geweldige diep zilte zoete smaak. 

Daarbij brengt Edwin Vinke pittig gekookte wulken & kreukels en een ronde 

zure ceviche saus om een mooi evenwicht te creëren. 

Zet drie grote Le Creuset-pannen op met zeewater, tuinkruiden, selderij, uien, 

zwarte pepers, rode pepers en gember. Breng deze aan de kook en kook 

hierin de kreukels en de wulken voor zo’n 15 minuten zachtjes gaar. De krabben 

worden 4 à 5 minuten gekookt. De wulken en de kreukels laten afkoelen in 

het kookvocht tot het lauw is en haal ze daarna uit de schelp. Haal de poten 

van de krabben en kap open met een chefmes om vervolgens voorzichtig het 

krabvlees eruit te halen. Doe hetzelfde met de koppen, zeef en gebruiken als 

basis voor de ceviche. 

Vijzel de gember, de rode pepers, de rode ui, het citroengras, de 

korianderzaadjes en -blaadjes en de look. Voeg hierbij het limoensap en zeste 

van limoen, de yoghurt, het bietensap en het kopvlees. Laten dit een paar 

uurtjes marineren en zeef.

Als garnituur gebruiken we verschillende groente die er voorhanden zijn,  zoals 

biet, rode ui, lente-ui, edamame bonen, mais enz. Deze even kort blancheren en 

het krabvlees aanmaken met wat mayonaise voor het serveren.

Ceviche van rode bieten met 
Noordzeekrab, wulken & 
kreukels 

4 PERSONEN  
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INGREDIËNTEN

Voor de scharrelkip 

2 grote kipfilets // 2 stengels citroengras // 

stukje gember van ongeveer 25 g // olijfolie

Voor de kokkels

2 kg kokkels // 1 sjalotje // peper en zout // 

1/2 dl witte wijn 

Voor de saus

200 g ongezouten boter // sap en zeste van 

2 citroenen // 2 el crème fraîche // peper en 

zout // kookvocht van de kokkels

Voor de peekluts 

1 kg wortelen // 100 gr aardappelen // 

350 g uien // 5 dl sterke kippenbouillon // 

boter // zwarte peper

Voor zoet/zuur wortel

20 jonge worteltjes // 25 g honing // 

100 g azijn

BEREIDING

Kokkels zijn de belangrijkste ingrediënten in de keuken van de 

Kromme Watergang. Ze geven een typische, zilte smaak, die je 

nergens anders ter wereld vindt. 

De kipfilets komen rechtstreeks van de boerderij. Ze worden 20 

tot 30 minuten gegaard in een vacuümzak in de stoomoven op 68 

°C en dit met een stengel citroengras, verse gember en olijfolie. 

Peekluts is een stamppot op basis van wortelen, uien en 

aardappelen. Origineel gemaakt met mager varkensspek of 

klapstuk, maar hier met een sterke bouillon van de kipkarkassen 

en citroengras .De wortelen, uien en aardappelen worden 

afzonderlijk geschild en fijn gesneden. Neem een grote pan met 

boter en stoof hierin de helft van de wortelen om daarna de rest 

van de wortelen samen met de aardappelen toe te voegen. Laat 

alles een paar minuten verder stoven en voeg dan beetje voor 

beetje de kippenbouillon toe. Voeg halverwege de uien toe en 

laat alles verder gaar stoven. Maal daarna tot een mooie gladde 

massa in de blender en breng op smaak met zout en peper.

Spoel vervolgens zorgvuldig de kokkels en kook ze kort in een 

platte pan onder een deksel en dit met een scheut witte wijn, 

peper uit de molen en wat fijngesneden sjalot. Het kookvocht 

wordt opgevangen en gebruikt voor de saus. Voeg citroenboter 

en crème fraîche toe aan het kookvocht en laat even inkoken.

De boswortelen worden geschild en in lange plakken gesneden. 

Leg de plakken vervolgens in zoetzuur om te marineren zodat ze 

een frisse smaak kunnen geven aan het gerecht. 

Scharrelkip met kokkels, 
peekluts, citroen en 
citroengras

4 PERSONEN  
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REINIGING

| De potten en pannen van Le Creuset kunnen gereinigd 

worden in de professionele vaatwasser

| Heel wat chefs gebruiken hun Le Creuset al meer dan 

30 jaar. Kleine beschadigingen aan de buitenkant doen 

niets af aan de werking van de potten en pannen. 

| Gebruik het reinigingsmiddel ‘Pots & Pans’ van Le 

Creuset om de pan of pot weer helemaal schoon te 

maken.

| Een aanbaklaag kan zowel met ‘Pots & Pans’ worden 

verwijderd, maar ook met behulp van sodawater. Bij 

gebruik van sodawater is het wel aan te raden om het 

email nadien in te oliën.



50

INGREDIËNTEN

2 Oosterscheldekreeften van 500 g // 200 g boter // 1 l zeewater 

// zeste en sap van 1 sinaasappel // 1 kg asperges // 200 g zeekool 

// 200 g zeegroenten // bosje bladpeterselie

BEREIDING

Oosterscheldekreeft is volgens Edwin Vinke de beste kreeft ter 

wereld. Onovertroffen en dit dik 2 maanden per jaar van april 

tot juni. De asperges worden dakpansgewijs geschild en het 

taaie gedeelte wordt verwijderd. Spoel vervolgens de zeekool 

en verwijder het onderste deel. Spoel vervolgens ook de 

zeegroenten. Doe vervolgens zeewater in de Le Creuset-tajine, 

samen met de boter, sinaasappelsap en zeste van sinaasappel. 

Leg hierin de geschilde asperges met daarop de kreeft en 

stoof op voor zo’n 10 à 15 minuten gaar. Halverwege voeg je de 

zeekool toe en als laatste de zeegroenten. Werk het gerecht af 

met bladpeterselie.

Oosterscheldekreeft, 
asperges, zeekool & 
zeegroenten 

4 PERSONEN  
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INFO & RESERVATIONS
W W W . T H E B I S T R O N O M Y . C O M  O R  0 2  2 6 3  0 1  3 3

M A S T E R C O O K   I   I N N O V A T I O N  I N S P I R E D
A M A Z I N G  B U S I N E S S  L U N C H   I   G A S T R O N O M I C  D I N N E R  M O O D S

100% REAL FOOD

http://www.thebistronomy.com
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Rational

Artisanale dagschotels 
Marblo Culinair kunnen 

rekenen op de ‘power’ 
van Rational

Marblo Culinair, onderdeel van de Willy Naessens-Group, staat voor dagverse dagschotels 

met net dat tikkeltje meer. Gegroeid vanuit pure ambacht, is Marblo vandaag goed voor zo’n 

10.000 dagschotels per week. Een vast team van gedreven medewerkers bereidt dagelijks 

kwalitatieve en betaalbare gerechten die een brede oplossing bieden aan elke traiteurafdeling 

in een slagerij en supermarkt. In 2016 krijgt Marblo bovendien een nieuwe stek in Waregem en 

wordt er maar liefst 3,3 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe site. Het hart van de fabriek 

is ongetwijfeld de warme keuken, waarop de medewerkers kunnen rekenen op 3 Rational 

VarioCooking Centers® en 3 Rational-ovens…

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe

Marblo Culinair vindt zijn oorsprong 

bij de welbekende Slagerij Blockeel in 

Oudenaarde. Gezien het enorme succes van 

de dagschotels, richten de zaakvoerders in 

2012 het productiehuis Marblo Culinair op 

in Wortegem-Petegem. Het succes blijft zich 

echter verder uitbreiden en door een reeks 

toevalligheden wordt Marblo Culinair in 2015 

overgenomen door de Willy Naessens Group. 

“Blockeel was al een tijdje op zoek naar een 

structurele partner om de zaak professioneel 

uit te baten”, vertelt Ivan Speleers, CEO Franky 

Fresh food Group. “Onder de vleugels van het 

distributiebedrijf Franky Fresh Food, die de 

schotels tot bij de klant brengt, is het bedrijf 

sterk gegroeid. Onze sterkte is dat wij alles 

in eigen beheer bewerkstelligen. We zetten  

“Marblo Culinair is nog 
steeds een ambachtelijke 
keuken, maar dan iets groter 
dan voordien…”

met andere woorden de ambachtelijke traditie 

van Slagerij Blockeel verder en vertalen dit in 

de productie van artisanale dagschotels. Met 
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een eigen slagerij en visverwerking houden 

we vast aan het artisanaal produceren van 

dagschotels, pastagerechten, soepen, diverse 

tapas en dessert. Gezien het de markt van 

eenpersoonsgerechten zal blijven groeien, 

beslisten we Marblo te verhuizen naar een 

ruimer pand in Waregem. Sinds 1 september 

zijn we dan ook operationeel vanuit de Eugène 

Bekaertlaan.”

Groot assortiment

Marblo Culinair staat voor hoogstaande 

culinaire bereidingen zoals soep, 

eenpersoonsgerechten en desserts. “Onze 

grote sterkte is dat wij de klant grote porties 

aanbieden’, zegt Ivan Speelers. “Daarnaast 

werken we dagvers en is onze verpakking 

zowel microgolf- als ovenbestendig. 

Ons assortiment bestaat uit een 70-tal 

verschillende dagschotels omdat de vraag 

naar kant-en-klare maaltijden blijft stijgen. 

Het is aan ons om de consument een ruime 

keuze aan te bieden. Naast onze runners 

zoals de scampi diabolique, zalm met trio 

van puree of gehakballetjes in tomatensaus, 

houden we uiteraard ook rekening met de 

seizoenen. Naast eenpersoonsgerechten zijn 

we onlangs ook gestart met de productie van 

ambachtelijke ovenschotels in een gastronorm 

1/2 voor dat echte ‘homemade-gevoel’. Deze 

schotels - zoals kippenlasagne, lasagne van 

de chef, gehakschotel, moussaka enz, - zijn 

bijvoorbeeld bedoeld voor de scheptoonbank 

of voor winkels die zelf willen portioneren.”

Warme keuken als hart van de site

Op 1 september 2016 neemt Marblo zijn intrek 

in de nieuwe vestiging in Waregem op de 
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plaats waar vroeger het textielbedrijf Bekaert-

Depla was gevestigd. Er wordt maar liefst 2500 

m2  verbouwd op 3 maanden tijd. Resultaat: 

een uiterst modern voedingsbedrijf dat is 

uitgerust met de allernieuwste technieken 

en machines. “Toch blijven we ambachtelijk”, 

vult Ivan Speelers aan. “We hebben een eigen 

beenhouwerij waar we al het vlees verwerken. 

Ook de verse vis versnijden we zelf. Het 

hart van de fabriek is de ongetwijfeld onze 

warme keuken van ongeveer 500m2. Hier 

worden sausen en stoofpotjes gemaakt, vis 

en vlees afgebakken, groentjes aangestoofd, 

aardappelen en rijst of pasta bereid en zo 

meer. We bereiden alles zelfs en kunnen 

zelfs zeggen dat al onze sauzen vrij zijn van 

glutamaten. Daarnaast is er de koude keuken 

van eveneens zo’n 500m2 waar de gerechten 

worden samengesteld op een automatische 

afvullijn. Hier krijgen alle componenten hun 

plaats in de verpakking en gaat het gerecht 

dan naar de tray-sealer waar de nodige 

etiketten en sierbandjes worden aangebracht 

om uiteindelijk te worden verdeeld naar onze 

klanten.”

“De VarioCooking Centers® 
zorgen voor een continue 
productie met steeds 
dezelfde kwaliteit.”

Kwaliteit waarborgen met Rational-toestellen

“In de warme keuken beroepen we op 

de efficiëntie en de kracht van 3 Rational 

VarioCooking Centers® en 3 Rational-ovens 

die ervoor zorgen dat we kwaliteit kunnen 

leveren”, gaat Chris Bauters, hoofd productie 

Marblo Culinair, verder. “We gebruiken één 

VCC als friteuse, terwijl de andere twee dienst 

doen om vlees en vis aan te bakken en pasta’s 

en stoofpotjes te creëren. Dankzij de zeer korte 

opwarm-, bereidings- en afkoeltijden van het 

toestel kunnen we continue blijven produceren 

met steeds hetzelfde schitterende resultaat. 

Bovendien zitten alle recepten standaard in 

de Rational VarioCooking Centers® waardoor 

werkelijk iedereen ermee overweg kan. Pasta’s 

klaarmaken is bijvoorbeeld kinderspel in het 

VarioCooking Center®. Het water wordt 

automatisch in de braadpan gevuld en meteen 

aan de kook gebracht. De gebalde power van 

het verwarmingssysteem zorgt ervoor dat het 

water onmiddellijk verder borrelt, wanneer 

de pasta erin wordt gedaan. Het kookproces 

wordt door het toestel zelf in de gaten 
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gehouden en de gekookte waren worden 

precies op het juiste tijdstip automatisch 

uit het water gehaald. Ook ’s nachts worden 

de VCC’s gebruikt voor bijvoorbeeld het 

bereiden van het garen van Belgische 

rundstongen in een bouillon.”

Met het VarioCooking 
Center® kunnen we steeds de 
kwaliteit van onze gerechten 
garanderen.”

Rational staat ongetwijfeld voor kwaliteit en 

efficiëntie en past perfect in de filosofie van 

Marblo. “Bovendien kan je er blindelings op 

vertrouwen dat de producten perfect zullen 

worden gegaard en klaargemaakt. Dit zorgt 

voor ontzorging en de zekerheid dat wij steeds 

een fantastisch gerecht aan de consument 

kunnen voorschotelen”, besluit Chris Bauters. 

www.rational.be

www.marblo.be
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http://www.privatelabelcoffee.be
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NEEM DEEL AAN 
‘BESTE KOK VOLWASSEN-
ONDERWIJS 2017’

Wie? Afgestudeerden en laatstejaars 

van het volwassenonderwijs

Wanneer? Schriftelijke proef uiterlijk

 tegen 1 november

Finale: 8 december 

Thema schriftelijke proef? 

Varkenswangetjes

Finale waar? De Avondschool

Leopold III laan, Oostende

Hoe? Via www.deavondschool.be

GALA-AVOND

Thermae Palace, Oostende

Prijs: 120 euro all inclusief

Reservatie via www.deavondschool.be

en blijf op de hoogte van al het reilen en 

zeilen in de badstad!
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CVO De Avondschool

CVO De Avondschool, momenteel nog gelegen in de Leopold III Laan, heeft grootste 

plannen. Niet alleen is de kwaliteit van het cursusaanbod vandaag van een uitzonderlijk hoog 

niveau, maar vanaf eind 2018 zal ook het schoolgebouw aan alle vereisten van een moderne 

lesomgeving voldoen. Daarnaast komt CVO De avondschool met een heuse primeur en wordt 

voor de eerste keer de wedstrijd ‘Beste kok van het volwassenonderwijs 2017’ georganiseerd. 

Drijvende kracht achter deze inspanningen? Een jong en gedreven team van lesgevers - 

perfect ondersteund door hun directeur - die er prat op gaan hun passie met de cursisten te 

delen. En dat loont, want het aantal leerlingen stijgt jaar na jaar. Om nog maar te zwijgen van 

de culinaire gerechten die ze serveren in restaurant De Vigneron…

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe

CVO De Avondschool 
gaat grootste toekomst tegemoet!

“Kwalitatieve opleidingen, enthousiaste lesgevers, 
een creatieve wedstrijd en een compleet nieuw schoolgebouw 

zorgen voor totaalplaatje om u tegen te zeggen.”
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Avondschool 2.0

CVO De Avondschool biedt volwaardige 

hotelopleidingen in avondonderwijs. 

Gaande van (hulp)kok tot wijnkenner en 

van bakker tot patissier. “In verschillende 

modules wordt de leerling door een 6-jarig 

opleidingsparcours geloodst”, vertelt 

Paul De Soete, leerkracht hotel. Zo gidst 

de module ‘restaurant’ bijvoorbeeld de 

cursist door het reilen en zeilen van een 

zaalverantwoordelijke: correct serveren, 

omgaan met klanten, zaalbereidingen en 

wijn- en drankenkennis. Bij ons kan de 

leerling terecht voor een opleiding die start 

bij de basis om uiteindelijk het diploma van 

(chef)kok of bakker-patissier te behalen. 

Doordat wij in onze school uitstekend de 

realiteit nabootsen, kan iedereen op het 

einde van de cursus perfect zelfstandig 

werken. Iedere donderdagavond laten de 

leerlingen bovendien het beste van zichzelf 

zien in ons restaurant De Vigneron. Een 

echt succes want we zitten vol tot februari 

volgend jaar. Onze missie? De Avondschool 

2.0. Met het volledige team zullen we er met 

andere woorden naar streven om onze school 

naar een steeds hoger niveau te tillen.”

“Onze eerste stap is de organisatie van een 

compleet nieuwe wedstrijd voor leerlingen 

van het volwassenonderwijs”, vult Patrick 

Vermaut, directeur De Avondschool, aan. 

“Het team van leerkrachten is laaiend 

enthousiast en dat zal ongetwijfeld 

resulteren in een fantastische ervaring. 

Een volgende stap is het optrekken van 

een compleet nieuwe hotelschool vlakbij 

de Sint-Janskerk in Oostende. Voor het 

volwassenonderwijs zijn er momenteel 40 

modules en 11 chefs, jaarlijks goed voor zo’n 

350 culinaire studenten. De infrastructuur 

van ons huidige gebouw voldoet niet langer 

aan de eisen van een moderne hotelschool. 

Er werd inderdaad al een tijdje gepraat 

over een nieuwe hotelschool, maar men is 

uiteindelijk eind vorig jaar van start gegaan.”

“We willen de lat steeds 
hoger leggen zodat onze 
school dé referentie 
wordt wat betreft 
hotelopleidingen in het 
volwassenonderwijs.”

Volledig nieuw schoolgebouw

“De Avondschool gaat er prat op om elk van 

zijn leerlingen de best mogelijke bagage mee 

te geven. Niet alleen in haar opleidingen, 

maar ook wat betreft infrastructuur”, zegt 

Paul De Soete. “Culinaire opleidingen blijven 

populair, ook in het volwassenonderwijs. 
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Bovendien zijn onze opleidingen betaalbaar 

waardoor de drempel niet zo hoog is. 

Daarnaast willen we ook een interactieve 

school zijn, we nemen onze studenten mee 

naar buiten voor diverse bedrijfsbezoeken die 

in de lijn van hun opleiding liggen. Het is ons 

doel om van De Avondschool dé referentie 

te maken wat betreft hotelopleidingen in het 

volwassenonderwijs.” 

“Uiteraard zal onze nieuwe school daar ook 

toe bijdragen”, gaat Koen Mouton, leerkracht 

brood-banketbakkerij verder. “Ik ben een 

4 jaar geleden met 6 leerlingen, vandaag 

zijn er dat al 80. En met de nieuwe school 

zal dat volgens mij alleen maar stijgen. De 

nieuwe school is berekend op groei, want 

ik verwacht nog meer leerlingen door de 

moderne infrastructuur en state-of-the-

art kookapparatuur. Ook hebben we werk 

gemaakt om ons restaurant culinair serieus 

op te waarderen. Iets wat we uiteraard zullen 

doortrekken in de nieuwe school.”

Wedstrijd: ‘Beste kok 

volwassenonderwijs 2017’

‘Beste kok van het avondonderwijs 2017’ is 

een wedstrijd die wordt georganiseerd voor 

alle CVO’s van Vlaanderen, voor leerlingen 

die zijn afgestudeerd of in het laatste jaar 

zitten. 

Bernard VandenDriessche, leerkracht 

wijnleer: “Thema van de wedstrijd zijn 

varkenswangetjes. Deelnemers moeten 

eerst schriftelijk een innovatief recept met 

varkenswangen insturen en dat uiterlijk 

tegen 1 november. Dat recept zal worden 

beoordeeld door een leesjury. De 6 finalisten 

zullen dan op 18 november tijdens een 

persconferentie worden bekendgemaakt. 

De finale op 8 december zal bestaan uit een 

door ons opgelegde proef, gevolgd door 

een galadiner in Hotel Thermae Palace in 

Oostende.”

“De gerechten zullen uiteraard beoordeeld 

worden door professionele chef-koks.

Het is de bedoeling dat de wedstrijd ieder 

jaar zal terugkeren en misschien nog zal 

worden uitgebreid”, besluit Patrick Vermaut 

enthousiast. 

www.deavondschool.be
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INGREDIËNTEN

600 g buikspek // 2 takken rozemarijn // scheut olijfolie // 

Kaapse kruiden // 1 tomaat // 1/3 bloemkool // 100 g amandelen //  

2 bloemige aardappelen // 4 morilles // Vene cress // Violet // 

4 groene asperges // 100 g suiker // 1 dl water // 6 el witte wijnazijn // 

1 el limoensap // 2 el sinaasappelsap // balsamicoazijn // 

1 dl demi glace

BEREIDING

Buikspek vacuüm trekken met rozemarijn, olijfolie en Kaapse 

kruiden en vervolgens in de Roner plaatsen voor 24 uur op 62 °C. 

Vervolgens het buikspek kleuren met de bunzenbrander. Hou warm 

voor serveren. Bloemkool en amandelen afzonderlijk cutteren in de 

Thermomix tot een crumble. 

Amandelcrumble nadien kleuren in pan en de bloemkool blancheren 

en mengen met de amandelen. 

Morilles aankleuren met een zeer fijn versneden sjalotje, op het einde 

wat bijkruiden. Groene asperges kort koken en verfrissen. Kleur ze 

daarna aan in de pan en blus met balsamicoazijn. 

De tomaat emonderen , vruchtvlees verwijderen en in vier snijden. 

Schil van de tomaat frituren en wat kruiden met zout. Schil daarna de 

aardappel en snijd in gelijke blokken (vierkant). Pocheer ze en bak 

af in de frituur. De aigre-doux bereiden. Suikerwater maken en laten 

nkoken tot een amberkleurige karamel. Nadien blussen met witte 

wijnazijn, limoensap, sinaasappelsap en demi glace. Laat goed inkoken 

en kruid nog wat af. 

Buikspek met 
aigre-doux en 
crumble van 
bloemkool en 
amandel

4 PERSONEN  
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INGREDIËNTEN & BEREIDING 

Amandelbiscuit

90 g eierdooiers // 50 g suiker // 

50 g eiwitten // 50 g suiker // 

50 g amandelpoeder // 50 g suiker // 

60 g bloem // 45 g boter: gesmolten, lauw

Klop de dooiers en de suiker (50 g) tot een 

stevige ruban. Klop met het eiwit en de 

suiker (50 g) een stevige meringue. Meng 

deze twee massa’s. Voeg de gezeefde 

amandelpoeder, de suiker en de bloem 

onder deze massa’s. Spatel er vervolgens 

de gesmolten boter onder.

Strijk dit beslag (1cm dik) uit op een 

bakplaat en bak op 180 °C tot het biscuit 

goudbruin is.

Mango/passievruchtencoulis

40 g amandelmelk // 30 g passie-

vruchtenpuree // 50 g mangopuree // 

100 g suiker // 1 blaadje gelatine

Breng de amandelmelk, de 

passievruchtenpuree en de mangopuree 

op kamertemperatuur. Meng de suiker erbij 

tot deze is opgelost. Smelt de geweekte 

gelatine minstens 10 minuten in koud water.

Meng eerst wat van de massa bij de 

gesmolten gelatine om vervolgens de 

gelatine te mengen onder de rest van de 

massa. Giet deze coulis uit op de gebakken 

amandelbiscuit. Bewaar in de diepvries.

Panna cotta van Griekse yoghurt

6,5 g gelatinepoeder // 33 g koud water // 

50 g melk // 50 g room // 1/2 vanillestokje 

// 50 g room // 50 g suiker // 25 g Griekse 

Zomerbordje

10 PERSONEN

yoghurt // sap van 1/2 limoen // 190 g room: 

lobbig geklopt

Meng het gelatinepoeder met het koud 

water en laat 20 minuten weken.  Verwarm 

de melk en room (50 g) met het gespleten 

vanillestokje en laat 10 minuten intrekken. 

Meng nog eens 50 g room, de suiker, de 

yoghurt en het limoensap tot een gladde 

massa. Voeg de gelatinimassa bij de warme 

melk/room. Zeef dit en voeg de compistie 

van room/yoghurt/suiker/limoen eraan toe. 

Spatel er de opgeklopte room voorzichtig 

onder.

Giet de panna cotta in een dikke laag (2cm) 

over de mango/passievruchtencoulis. Laat 

dit opstijven in de koelkast. Dit is de basis 

omhet bord te dresseren.

Passieschuimpjes

75 g passievruchtenpuree // 75g water // 

400 g suiker // 250 g eiwit

Breng de passievruchtenpuree, het water 

en de suiker naar 115 °C.

Begin dan het eiwit op te kloppen en als 

het suikerwater 121 °C heeft, breng je dit 

straalsgewijs en al kloppend onder het 

eiwit. Klop het eiwit koud. Spuit mooie 

schuimpjes en bak ze gedurende 1 uur op 

50 °C in de oven.

Laat ze nog op een droge plaats uitdrogen.

Quenelle van Kalamansicremeux

120 g kalamansipuree // 3,7 g gelatine-

poeder // 20 g koud water // 80 g eieren // 

95 g suiker // 100 g boter: zacht

Meng het gelatinepoeder met koud water 

en laat 20 minuten weken.  Verwarm de 

kalaminsipuree, de eieren en de suiker tot 

84 °C. Voeg de gelatinemassa toe en laat 

afkoelen tot 37 °C. Voeg vervolgens de 

zachte boter toe in 3 delen en op matige 

snelheid. Vul een mal voor balletjes en vries 

dit in.  Tip: ontvorm de balletjes en rol ze in 

een schijfje vers mango.

Halve bal van passievruchtencremeux

7,4 g gelatinepoeder // 40 g koud water 

// 200 g passievruchtenpuree // 30 g 

mangopuree // 60 g amandelmelk // 

220 g suiker // 190 g eieren // 130 g boter: 

zacht // 130 g Mascarpone

Meng het gelatinepoeder met koud water 

en laat 20 minuten weken. Verwarm de 

fruitpurees, de amandelmelk, de suiker en 

de eieren tot 84 °C. Voeg de gelatinemassa 

toe en laat alles afkoelen tot 37 °C.

Voeg de zachte boter toe op matige 

snelheid en in 3 delen.  Voeg daarna de 

Mascarpone toe en draai glad op hoge 

snelheid. Vul een mal met halve balletjes en 

vries in.

Mini quenelle van limoencremeux

300 g water // 90 g suiker // 2 stengels 

citroengras // zestes van 2 limoenen // 7,4 g 

gelatinepoeder // 40 g koud water // 60 g 

limoensap // 100 g suiker // 150 g eieren // 

130 g boter: zacht // 90 g Mascarpone

Bereid de basissiroop door het water en 

de suiker aan de kook te brengen. Voeg 

de zestes toe en laat 15 minuten intrekken. 

Zeef dit alles en weeg 215 g af. Meng het 

gelatinepoeder met 40 g koud water en 

laat 20 minuten weken. Verwarm 215 g 

basissiroop, het limoensap, de suiker en de 

eieren tot 84 °C.  Voeg de gelatinemassa 

toe en laat afkoelen tot 37 °C.  Voeg de 

zachte boter toe op matige snelheid en in 

3 delen.

Voeg de Mascarpone toe en meng dit 

goed. Vul een mal met mini quenelles en 

vries dit in

Amandelmousse

75 g amandelmelk // 20 g eigeel // 
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12 g suiker // 2 blaadjes geweekte gelatine // 

100 g room

De amandelmelk met de suiker opwarmen 

tot 40 °C en op de dooiers gieten, 

goed mengen en al roerend opwarmen 

tot 85°C. Heel luchtig opkloppen tot 

kamertemperatuur. De gelatine smelten en 

bij de pâte à bombe voegen. Als laatste de 

halfopgeklopte room ondermengen. Vul 

een spuitzak met de amandelmousse, vul de 

mal en laat opstijven in de diepvriezer. 

Witte chocoladespongecake

100 g  amandelpoeder // 100 g suiker // 

25 g bloem // 15 g witte chocolade in poeder 

// 150 g eiwitten // 100 g dooiers

Meng het amandelpoeder, de suiker, de 

bloem en het witte chocoladepoeder in 

een blender op hoge snelheid. Voeg het 

eiwit en de dooiers toe en draai nogmaals 

door. Vul er een sifonfles mee en plaats er 

3 gaspatronen op. Laat een uur rusten in 

de koelkast. Haal deze uit de koelkast en 

schud heel goed. Vul de bekertjes voor de 

helft en gaar ze 115 seconden op 500 Watt 

in de microgolfoven. Laat ze omgekeerd 

afkoelen.

Mangocoulis

50 g water // 50 g suiker // 160 g 

mangopuree // 80 g passievruchtenpuree // 

8 g amandelmelk // 1 blaadje gelatine // 

20 g limoensap

Bereid een siroop door het water en de 

suiker aan de kook te brengen. Meng de 

purees eronder en giet door een zeef. 

Smelt de geweekte gelatine en voeg 

een beetje compositie bij de gesmolten 

gelatine. Giet de gelatine bij de compositie 

en vul een spuitflesje. Bewaar dit in de 

koelkast.
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WWW.STOKERIJDEMOLENBERG.BE

STOKERIJ DE MOLENBERG - BLAASVELD - BELGIUM

Gouden Carolus Single Malt is een verfijnde whisky gedistilleerd uit 
het moutbeslag van het bier Gouden Carolus Tripel. Een primeur voor 
België zijn de handgeslagen, koperen stookketels, zogenaamde pot 
stills, waarin het zuivere graanbeslag wordt gedistilleerd. Dit levert 
een puur en helder distillaat op. De opeenvolgende rijping in klassieke 
Bourbon vaten gevolgd door een verdere rijping in Het Anker vaten 
resulteert in een verfijnde whisky met een volle en evenwichtige 
smaak. De subtiel aanwezige fruitaroma’s worden mooi aangevuld 
met toetsen van hout en vanille.

220x293+3_adv GCSM.indd   1 22/05/17   14:40

http://www.stokerijdemolenberg.be
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AEG

Van 28 april tot 1 mei was de Waagnatie in Antwerpen voor de 11de keer de bühne voor 

het culinaire festival Antwerpen Proeft. AEG, headline partner van het event, bracht zowel 

sterrenchef Giovanni Bruno van restaurant senzanome als tweesterrenchef Nick Bril van The 

Jane mee. Daarnaast lanceerde AEG voor de eerste maal het Young Foodies restaurant en 

kon de bezoeker kennis maken met de innovatieve AEG Mastery Range. Antwerpen Proeft 

was met andere woorden 4 dagen lang het gastronomische walhalla van Antwerpen en ver 

daarbuiten…

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe

AEG zorgt opnieuw 
voor sterren tijdens 
Antwerpen Proeft

Nergens vind je op een en hetzelfde moment 

en op één locatie gerechten van zóveel 

bekende koppen en rijzende sterren voor  

“Dankzij AEG is het nu ook 
mogelijk om thuis sous-
vide te koken.”

een fractie van de gangbare prijs als tijdens 

Antwerpen Proeft. Maar dat is niet alles, 

tijdens het gerenommeerde culinaire 

festival staat ook beleving centraal. Zo 

kon de bezoeker genieten van gratis 

kookdemonstraties en masterclasses op het 

AEG Proeft Podium. In de AEG Cooking 

Club kon men dan weer deelnemen aan een 

exclusieve kookworkshop waar topchefs 

leerden hoe de AEG-toestellen te gebruiken. 

Gastronomisch genieten deed men in het 

AEG Taking Taste Further Restaurant, maar 

ook de jongste foodies mochten hun ding 

doen in hun eigen restaurant.

Taking Taste Further met AEG, ook tijdens 

Antwerpen proeft!

Door vernieuwende technieken en 

technologieën tilt AEG je smaakbeleving naar 

het hoogste niveau. Dat is dan ook de filosofie 

die AEG promoot: ‘Taking Taste Further’. Dat 

door in elke stap van het culinair proces de 

beste technieken toe te passen met kennis 

van zaken. De toestellen van AEG zorgen 
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voor uitmuntende resultaten en de beste 

smaak, ongeacht welke keuken. En dit kon 

de bezoeker aan de lijve ondervinden tijdens 

Antwerpen Proeft. Tweesterrenchef Nick Bril 

van The Jane serveerde er zijn parelhoen met 

ravioli van de dij, knolselder en hooi. Giovanni 

Bruno van sterrenrestaurant senzanome 

in Brussel liet proeven van zijn vitello met 

makreel, soja, gember en olijfolie. 

Beide chefs waren laaiend enthousiast over 

hun samenwerking met AEG en de AEG-

toestellen. “Met de toestellen van AEG kan 

ook de thuiskok op een professionele manier 

koken”, vertelt Nick Bril. “Ikzelf ben een 

grote fan van sous-vide koken. Het is een 

techniek die ik al jarenlang gebruik zowel voor 

groenten, gevogelte en andere producten. 

Sous-vide zorgt ervoor dat alle pure smaak 

en eigenschappen van een product optimaal 

behouden worden. Het is dan ook fantastisch 

dat AEG deze techniek helpt introduceren in 

de thuiskeuken.”

Giovanni Bruno: “Ik kan hetgeen Nick vertelt 

alleen maar beamen. Ook in senzanome 

gebruiken we sous-vide reeds enkele jaren. 

Het is dé perfecte techniek voor de meest 

delicate garing. Dankzij de toestellen van 

AEG kan ook de hobbykok gemakkelijk 

kennismaken met deze manier van koken.”

“Onze Mastery Range 
bestaat uit toestellen 
die zich aanpassen 
aan de gebruiker, niet 
omgekeerd…”

Flexibiliteit in de keuken met The Mastery 

Range van AEG

Steeds vaker wordt de keuken vandaag 

gezien als het hart van de woning. Er wordt 

niet enkel gekookt, maar eveneens dient de 

keuken als centrale ontmoetingsruimte. In een 

keuken wil men vandaag met andere woorden 

in stijl eten, koken, leven en genieten. Een 

keuken moet niet enkel functioneel zijn, maar 

eveneens mooi en sfeervol. “De apparatuur in 

de keuken is daarbij een belangrijk onderdeel 

geworden”, vertelt Gerrit Decock, Marketing 

Manager Benelux AEG. “Apparatuur moet 

niet alleen naadloos in het interieur passen, 

ook moeten de apparaten steeds meer 

met elkaar worden verbonden. Met The 

Mastery Range spelen wij perfect in op deze 

ontwikkelingen. Met deze lijn willen wij de 

beste keukenervaring bieden. We hebben 

toestellen gecreëerd die zich aanpassen aan 

de gebruiker en niet omgekeerd.”

De Mastery Range bestaat uit de 

SurroundCook® oven, SenseCook® 

oven, Steambake oven, SteamBoost 

oven, SteamPro oven, Maxisense® 

Flexibridge inductiekookveld, Combohob 

inductiekookplaat, Hob2Hood dampkap, 

CustomFlex® koelkast en de ComfortLift® 

vaatwasser. 



69

Alle toestellen zijn uitgerust met de meest 

geavanceerde technologieën die voor de 

meest responsive kookervaring ter wereld 

zorgen. De Mastery Range  bestaat uit 

verschillende uitvoeringen: de Horizon Line, 

de Frame Line en de Black Line.

Ontdek meer op: 

www.aeg.be/nl-be/taste/inspiration/

mastery-range/

www.aeg.be

AEG COOKING CLUB
Het ontstaan van de Cooking Club komt voort uit de 

behoefte van de consument om te leren hoe hun AEG-

toestellen te gebruiken. De gratis kooksessies zijn een 

uitstekende introductie voor het gebruik van nieuwe 

AEG-toestellen. Zo worden de belangrijkste programma’s 

en handelingen zorgvuldig uitgelegd en leert de klant als 

het ware koken als een echte chef en dit op één van de 9 

locaties in België.

Lid worden? 

Bij aankoop van een multifunctionele stoomoven SteamPro 

of SteamBoost kan u zich gratis inschrijven voor een 

kooksessie op www.aeg.be/nl-be/cookingclub

Ontdek meer over AEG
via onderstaande qr-code

https://www.youtube.com/user/AEGBE
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7 1

Gepekelde parelhoen

De parelhoenen (1,3 kg) 70 minuten pekelen 

in 200 gram zout en 1 liter water. Spoelen 

in koud water en een nacht laten drogen in 

de koelcel. Vervolgens stomen op 57 °C en 

laten afkoelen in de koelcel. Haal de filets 

eraf en kleur aan op de huid.

Ragout

INGREDIËNTEN

1 bakje champignon de Paris // 4 teentjes 

look // 2 middelgrote zoete ui // 

2 dl kippenbouillon // vlees van 20 dijen 

(Deze zijn na de pekel 2 uur op 70 °C 

gegaard in de stoomoven. Daarna wordt de 

huid van de dijen krokant uitgebakken er 

erdoor gehakt.) // 150 g gemarineerde foie 

terinne // truffeljus en truffelolie // 

peper en zout 

BEREIDING

De gesneden ui, look en champignons 

aanstoven. Bouillon bijvoegen en gaar 

koken tot helemaal zacht. Daarna 

vermengen met de overige ingrediënten en 

met een mixer tot een salpicon pulsen. 

Saus

INGREDIËNTEN

aangekleurde karkassen // gesneden ui // 

gesneden look // tijm // witte wijn afblussen 

en 1/2 laten verdampen // 

2/3 kippenbouillon // 1/3 jus de veau // 

een weinig xantana

Parelhoen-hooi

BEREIDING

Maak de saus en laat indikken door 

reductie. Infuseer met getoast hooi (in de 

oven) en monteer af met roomboter en 

boter van de hooi-infusie.

Pastadeeg

INGREDIËNTEN

2 kg griesmeelbloem // 18 eieren // 40 g zout

BEREIDING

In een deegmenger op zachte stand tot 

een deeg kneden en een nacht vacuüm 

bewaren.

Uitrollen tot ravioli en vullen met de farce. 

Ravioli 3 minuten in gezouten water koken. 

Daarna kippenbouillon en boter laten 

glaceren en direct serveren. 

Crème van knolselder

Knolselder schillen en in stukken snijden. 

Aanzetten in geklaarde boter zonder 

kleuren en peper en zout toevoegen. 

Daarna bevochtigen met 1/3 kippefond, 1/3 

melk en 1/3 room. Helemaal laten garen 

en glad pureren met een deel van het 

kookvocht.

Doe door een fijne zeef en vervolgens in 

een spuitzak.

Gelakt witloof

1 fles maplesiroop reduceren tot 1/2 en 

afblussen. Daarna opkoken met 1 dl water 

en 1 dl azijn. De witloof 2 minuten stomen 

en aanzetten op de plancha. Karameliseren 

met de siroop en fleur de sel. 

Kippenchips

INGREDIËNTEN

500 g kippenhuid // 500 g kippenfond // 

250 g tapioca // zout en kippenkruiden

BEREIDING

De huiden garen onder een deksel in de 

bouillon. Daarna alles glad mixen en de 

tapioca erdoor mixen. 20 minuten in de 

thermomix op 90 °C. Vervolgens uitsmeren 

op op Silpat-matjes en daarna 30 minuten 

bakken in een oven van 160 °C. Bovenste 

matje eraf halen en 20 minten verder laten 

bakken op 120 °C. Verder laten drogen. 

Hooi hollandaise

Dooier met gastrique opgeklopt. Zout 

toevoegen. Vervolgens afmonteren met 2/3 

geklaarde boter en 1/3 hooiboter(geklaard 

en geïnfuseerd met getoast hooi). 

Afwerken

met truffeljus en truffelolie.

Dresseren en garneren met roze Muzina-

takjes
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Vitello met 
makreel, soja, 
gember en 
olijfolie

INGREDIËNTEN 

1 filet d’anvers van kalf // 250 g makreelfilets 

// 100 g huisbereide mayonaise // 

2 ansjovisfilets // 10 kappertjes, goed 

gewassen en ontzouten // 1 glas witte wijn 

// 1 el tonijnazijn // 1 el soja // 70 g gember 

// 2 wortelen // 3 selderstengels // 1 rode ui 

// 1 teentje knoflook // 1 laurierblaadje en 

rozemarijn // Datterino tomaten en Gambo 

di Capperi // extra vierge olijfolie

BEREIDING

Bak de filet d’anvers lichtjes in de olie 

totdat er een klein korstje ontstaat. Doe 

er vervolgens de wortelen, selder, ui, 

knoflook en gember bij. Voeg de ansjovis, 

de kappertjes, het laurierblaadje, de 

rozemarijnblaadjes alsook de makreel en 

de soja toe. Deglaceer met een glas witte 

wijn en twee glazen water. Laat zo’n tien 

minuten sudderen. Doe de filet d’anvers in 

een vacuümzak voor een verdere garing 

‘sous vide’ aan een temperatuur van 54 °C 

gedurende drie uur. Laat daarna afkoelen 

in ijs en rusten. Het vlees hoort lichtroze te 

zijn. Mix vervolgens alle groenten samen 

met de makreel, haal het geheel door de 

zeef en laat afkoelen.

Voeg een beetje tonijnazijn toe. Meng goed 

en bewaar in de koelkast.
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PARMAHAM, 
DE KONING DER HAMMEN!
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Cidre Ruwet

Durbuy ofwel het kleinste dorpje ter wereld staat al geruime tijd bekend als een gastronomisch 

walhalla voor zij die houden van de streekgebonden en verrassende keuken van de Ardennen. 

Het is vooral de familie Caerdinael die in de loop der jaren hun culinaire stempel weet te 

drukken op Durbuy met onder andere Le Sanglier des Ardennes en Jean de Bohème. 

Vandaag werd, door de komst van Marc Coucke, het horecalandschap iets wat hertekend, 

maar dat betekent niet dat topchef Frédéric Caerdinael stappen terugneemt. Meer nog: met 

de oprichting van ‘Maison Caerdinael’ (3 hotels en 2 restaurants) laat hij samen met zijn vrouw 

en 3 dochters een frisse wind waaien door zijn keukens. Wij gingen langs en verrasten de 

familie Caerdinael met een fantastische Cidre Ruwet…

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe

Fréderic Caerdinael is op z’n minst gekend te 

noemen daar waar de Ourthe in het Ardense 

woud verdwijnt. Als het ware geboren in de 

‘stiel’, neemt hij in 2000 het roer over van de 

familiezaak. Na zijn opleiding aan de hotelschool 

van Libramont verdiende de kok zijn sporen 

bij twee en driesterrenchefs in Parijs, Nice en 

Londen. En als er iets is waar hij rotsvast in 

gelooft dan is het wel dat de streek de keuken 

maakt. En hoewel hij Sanglier des Ardennes 

uit handen heeft gegeven, staat hij vandaag 

opnieuw voor een uitdaging. Maar dit keer 

samen met zijn drie dochters…

Toekomst verzekerd

Reeds 70 jaar is de familie Caerdinael een echt 

begrip in Durbuy. “Daarom was de keuze voor 

Maison Caerdinael als overkoepelende naam 

voor onze restaurants en hotels logisch”, vertelt 

Frédéric Caerdinael. “Het is de bedoeling om 

met Maison Caerdinael een nieuw verhaal te 

beginnen, samen met mijn vrouw en mijn drie 

dochters. Louise, Juliette en Victoria hebben 

alle 3 verschillende talenten die perfect 

aanleunen bij de nieuwe structuur van onze 

familiebusiness die bestaat uit restaurant/

hotel Le Victoria, The Guest House en tapasbar 

Le 7 By Julliette en hotel Le Vieux Durbuy. 

Victoria volgt een hotelopleiding en Louise 

heeft economie gestudeerd. Toch gaan we 

ze uiteraard niet verplichten om bij ons in de 

zaak te stappen, maar ze hebben uiteraard wel 

Maison Caerdinael…
Waar authenticiteit en nieuwe 

trends elkaar ontmoeten
Cider is wereldwijd aan een serieuze opmars bezig.”



75

de mogelijkheid. Juliette deed op haar beurt 

de opening de unieke bistro-tapasbar Le 7 by 

Juliette, gelegen op de benedenverdieping van 

The Guest House. 

“Gezien Juliette hotelmanagement studeerde, 

een opleiding oenologie genoot en in de leer 

ging bij Jean-François Piège in Parijs, is ze in 

staat om vernieuwende culinaire inspiraties 

naar Durbuy te brengen. Ze heeft de opening 

van Le 7 gedaan en de tapasbar draagt ook haar 

signatuur. Vandaag is ze weliswaar in Australië, 

maar we hopen dat ze volgend jaar opnieuw ons 

team komt versterken”, lacht Frédéric. 

Perfecte synergie

Maison Caerdinael weet perfect de synergie 

tussen de 3 horecazaken te combineren. 

Uiteraard zijn ze slechts op een boogscheut 

van elkaar gelegen in het oude stadsgedeelte, 

maar geven ze de klant ook de gelegenheid 

om drie verschillende werelden te ontdekken. 

“Alles wordt gecentraliseerd in Le Victoria”, 

vertelt Louise. “Op die manier heeft de klant 

één aanspreekpunt en kan hij gerust de 

apero nemen in Le 7, dineren in Le Victoria en 

overnachten in Le Vieux Durbuy. Doordat alles 

zo dicht bij elkaar ligt, hoeft de klant maar de 

INGREDIËNTEN
3 cl tequila // 1 cl droge tripel // 1 cl suikersiroop // 

1 cl citroensap // 3 cl Ruwet cider

BEREIDING
Doe alle ingrediënten in een cocktailshaker gevuld 

met ijs, goed shaken en vervolgens strainen in een 

martiniglas.

Cider margarita
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straat over te steken om van een totaal andere 

sfeer te genieten. We hopen in de toekomst nog 

verder te evolueren en Maison Caerdinael echt 

op de culinaire kaart te plaatsen. Het familiale 

karakter van de zaak moet prioritair blijven.”

“Cidre Ruwet maakt 
ontegensprekelijk deel uit 
van de Waalse cultuur.”

Streekproducten boven

Frédéric zweert bij streekproducten en dat is 

ook te merken in zijn keuken. Maar ook Cidre 

Ruwet kan rekenen op een lange geschiedenis, 

gebouwd op het uitgangbord van de Herve-

streek, de appel. Gesticht door Joseph Ruwet 

in de 19de eeuw is Cidre Ruwet 3 generaties 

lang enorm populair. Nadien werd het bedrijf 

verkocht aan een grote drankengroep en vanaf 

de jaren ’90 raakte cider algemeen iets wat in 

de vergeethoek… Tot nu! Het zijn twee jonge 

Limburgse broers (Frank en Joris Hermans) 

die Cidre Ruwet een tweede jeugd geven. 

Cider is ongetwijfeld aan een opmars bezig en 

de twee broers herlanceren het merk dan ook 

met een reeks nieuwe producten. De productie 

gebeurt vandaag in samenwerking met een 

brouwerij in Roeselare, maar nog steeds op een 

artisanale manier. Cidre Ruwet wordt gemaakt 

met vers appelsap van Belgisch fruit en met 

zelfgekweekte, biologische gist, waardoor 

er minder bewaarmiddelen aan toegevoegd 

moeten worden en het natuurlijk karakter 

behouden blijft. Naast de klassiekers - brut, demi 

sec en rosé – die worden afgevuld in de typische 

champagneflessen van 750 ml, brachten de 

broers ook een hippere versie op de markt 

in bierflesjes van 330 ml: Cidre Ruwet Brut, 

Apple (half zoet) en Elderberry. Ook Frédéric 

Caerdinael en zijn dochters zijn wild van het 

drankje. “Voor mij is cider pure nostalgie”, zegt 

Frédéric. “Ik ken het uit mijn jeugd en het is 

bovendien een echt streekproduct. De jongere 

versie die werd gelanceerd in de kleine flesjes is 

bovendien perfect om te serveren in Le 7, al dan 

niet in een cocktail.” 

“De verpakking is inderdaad aantrekkelijk en 

zal zeker een jong publiek aanspreken”, vullen 

Louise en Victoria aan. Ik zie het ons perfect 

serveren in Le 7 met voldoende ijs en in een 

trendy glas. Cider is duidelijk aan een opmars 

bezig, zijn oubollige imago is aan het verdwijnen 

en ook het lage alcoholpercentage spreekt in 

het voordeel van het drankje!”

www.cidreruwet.com

www.maisoncaerdinael.be
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INGREDIËNTEN

4 hammetjes van 650 g // 2 el mosterd op grootmoeders wijze // 

150 g Luikse siroop // 100 g paneermeel // 5 takjes peterselie 

Voor de saus

3 grote witte ajuinen // 300 g rozijnen // 1 fles Ruwet cider // 

250 g gebonden kalfsjus // 300 g Luikse siroop // peper en zout

BEREIDING

De saus

Fruit de ajuinen in een pan. Voeg dan de rozijnen en de fles 

Ruwet cider toe. Laat het geheel inkoken op een zacht vuurtje. 

Voeg de gebonden kalfsjus en de Luikse siroop toe.

De hammetjes 

Bak de hammetjes. Hak ondertussen de peterselie fijn en meng 

met de Luikse siroop, de mosterd en het paneermeel. Rol de 

hammetjes in de bereiding. Plaats ten slotte de hammetjes drie 

minuten in een oven van 220 °C.

Gepaneerd hammetje 
met mosterd en 
Luikse saus

4 PERSONEN  
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INGREDIËNTEN

4 medaillons porchetta

Voor de pesto

2 Granny Smith appelen // 125 g rucola // 1 el olijfolie // 

15 cl Ruwet cider // peper en zout

Voor de gevulde aardappelen

4 grote aardappelen // room // geraspte gruyère // 

gekonfijte tomaten // erwtjes // tuinbonen // peper en zout

BEREIDING 

De pesto

Spoel de twee Granny Smith appelen en verwijder het klokhuis. 

Meng ze met de rucola, de Ruwet cider en de olijfolie.

Het gerecht

Gril de porchetta medaillons. Kook de aardappelen in de schil 

en haal ze uit. Meng de vulling met de room, de gruyère, de 

gekonfijte tomaten (in stukjes), de erwtjes en de tuinbonen. 

Breng op smaak met peper en zout. Vul de aardappelen met de 

vulling. Gratineer ze in de oven.

Porchetta met pesto 
van Granny Smith met 
gevulde aardappel

4 PERSONEN  
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Ten Dauwe

Rik De Nijs en Kristel De Coster zijn bijna 15 jaar de RES-agenten voor Oost- en West-

Vlaanderen. Al die jaren openden ze niet alleen honderden nieuwe RES-rekeningen, maar 

volgden ze ook alle handelaars 7 op 7 met - zoals ze het zelf steevast zeggen - een brede RES-

glimlach. Want een RES-agent doet meer dan alleen meer een RES-rekening openen. Dolce 

Magazine trok naar de HoRESca-beurs in feestzaal Ten Dauwe in Aalter voor een inteRESsant 

gesprek met Rik en Kristel over RES. Peter De Groote, meesterkok en zaakvoerder van Ten 

Dauwe én Res-lid, liet dit event schitteren!

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Jan Agten

RES: complementaire munt die lokale handel 

beschermt en stimuleert

De RES-coöperatieve en het RES-

businessconcept werd in 1996 op de 

economische kaart gezet door Leuvenaar 

Walther Smets. Hij lanceerde een fiscaal en 

wettelijk aanvaarde complementaire munt die 

de lokale handel wil beschermen en stimuleren, 

door de leden bij elkaar te laten aankopen. 

En om het gemakkelijk te maken: 1 RES is 1 

euro. “Internationale winkelketens en online 

webshops als bol.com of Amazon komen in dit 

verhaal dus niet voor. Aankopen gebeuren via 

een gratis online RES-rekening en een RES-

betaalkaart die inmiddels compatibel is met 

alle mogelijke terminalnetwerken. Interactie 

tussen de leden wordt alvast gefaciliteerd 

via een regionaal netwerk van RES-agenten 

en allerlei marketingtools. RES-leden met 

investeringsplannen kunnen zelfs een beroep 

doen op intrestloze RES-leningen”, vertelt 

Kristel De Coster. “De meerwaarde voor een  

“Dankzij RES bouw je als 
ondernemer een gigantisch 
netwerk op.”

RES-lid is dat hij dankzij het businessconcept 

een meeromzet kan draaien die hij anders niet 

had gehaald, en daarmee nieuwe investeringen 

of aankopen ‘eindelijk’ of versneld kan 

financieren. Elk RES-lid behoudt ook altijd de 

persoonlijke vrijheid om te beslissen hoeveel 

RES% hij toestaat, en dan nog kan er steeds 

HoRESca-beurs en RES-meeting 
in feestzaal Ten Dauwe

“Ten Dauwe maakt van ieder bedrijfsevent een klepper.”
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onderhandeld worden. Sommige sectoren 

(zoals horeca of kleding) kunnen makkelijk 

100% RES toestaan terwijl anderen maximaal 

30%.”

Maak nieuwe klanten en boost uw omzet

Al meer dan 6000 lokale winkels, restaurants, 

handelaars, zelfstandigen, vrije beroepen 

en ondernemers openden een gratis RES-

rekening en aanvaarden RES als betaalmiddel.

Rik De Nijs: “Het doel van RES is om snel 

nieuwe klanten te maken die zorgen voor 

een  extra omzet. Iemand die een RES-

rekening opent, zal zeer snel nieuwe klanten 

krijgen door ons uitgebreide RES-netwerk. 

Vermits de ontvangen RES steeds binnen het 

netwerk blijft circuleren, kan je rekenen op 

een extra omzet van 3 tot 5%. Verder biedt 

RES de mogelijkheid aan de aangesloten RES-

handelaars om een RES-kaskrediet of RES-

krediet op afbetaling te bekomen en dit aan 

0% interest. Onze doelgroep zijn alle gezonde, 

kleine en middelgrote ondernemingen.” 

“Peter is een zeer trouw en 
enthousiast RES-lid waar 
we steeds terecht kunnen 
met speciale opdrachten.”

Een RES-rekening openen is volledig gratis en 

horeca of detailzaken betalen slechts 3,5% RES-

transactiekosten op het RES-gedeelte van de 

verkopen. Meer nog: als RES-lid kan je rekenen 

op een sterke interne marketingmachine. 

“Naast de website, worden er wekelijks 

mailings verzonden, kan je adverteren in het 

RES-magazine en wordt je zaak gepromoot op 

onze Facebook-pagina. Daarnaast kan je gratis 

aanbiedingen, evenementen en promoties 

plaatsen op onze website en zorgt een team 

van meer dan 25 enthousiaste medewerkers 

dat je met de juiste handelaars in contact 

wordt gebracht”, zegt Rik. 
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Ten Dauwe als perfecte partner voor ieder 

bedrijfsevent

Peter De Groote kan rekenen op meer dan 20 

jaar ervaring in catering en het organiseren 

van allerlei events: van huwelijksfeesten tot 

babyborrels of van een businessontbijt tot een 

groots bedrijfsfeest en dit zowel op verplaatsing 

als in Feestzaal Ten Dauwe. De pittoreske, 

maar toch centrale ligging langs het kanaal,  is 

de perfect bühne voor een personeelsfeest, 

seminarie, incentive of een bedrijfshappening 

met pit. “We hebben 3 zalen (van 10 tot 300 

personen) ter beschikking die voorzien zijn van 

de nodige technologische snufjes zoals diverse 

projectieschermen, flip-over, beamer, moderne 

geluidsinstallatie, spreekgestoelte enz. Ook de 

ruime parking is een absolute meerwaarde”, 

vertelt Peter. “Uiteraard kunnen wij ook alles 

verzorgen op gebied van catering, gaande 

van een ontbijt tot een gastronomisch diner 

of van een walking dinner tot barbecue. De 

mogelijkheden zijn enorm en worden steeds 

met de klant afgestemd.”

“Dit kan ik enkel en alleen maar beamen”, vult 

Rik aan. “Peter is een zeer trouw en enthousiast 

RES-LID waar we steeds terecht kunnen met 

speciale opdrachten. Een personeelsfeest voor 

ROULARTA, catering voor Thermae Palace, 

totaalconcept voor de Ronde van Vlaanderen 

of een klein bedrijfsfeest of barbecu… Peter 

is er steeds met zeer aanlokkelijke prijzen, 

zeer verzorgd en lekker eten, een perfecte 

service en niet onbelangrijk in het RES 

netwerk: een zeer interRESsant (lees hoog) 

RES percentage. Daarom hebben wij ook 

niet getwijfeld om onze RES-beurs hier in Ten 

Dauwe te organiseren. Een 50-tal standhouders 

zoals leveranciers in champagne, cava, 

wijn, gin, bier, groeten & fruit, vlees. Maar 

ook leveranciers in onderhoudsproducten, 

horecamaterialen, immokantoren , boekhouders, 

schoonmaakbedrijven, verzekeraars enz. 

stonden onze RES-leden maar al te graag te 

woord. Peter stelde niet alleen zijn volledige 

zaal ter beschikking, maar hij richtte ook een 

eigen RES-bistro in waar de aanwezigen en 

de standhouders genoten van een aperitief, 

een lekker menuutje of een stevige gin-tonic. 

Bovendien zorgde hij met zijn team ’s avond 

voor een heuse RESeptie met veel hapjes van 

het huis en nog meer drankjes”, lacht Rik.

www.res.be

www.tendauwe.be
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INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Makreel

Verse makreel fileren, ontvliezen en 

ontgraten. Vervolgens 24 uur laten 

marineren in een marinade van olijfolie en 

Chardonnay-azijn, peper en zout. Uit de 

marinade halen, droogdeppen en in mooie 

stukken snijden. 

Rode biet

Slaatje maken van fijn gesneden en 

gekookte rode biet. Maak de rode biet aan 

met olijfolie, Chardonnay-azijn, peper, zout 

en fijn gesneden lente-uitjes. 

Crème van rode biet

Rode biet laten koken tot puree, 3 gram 

kappa toevoegen, laten afkoelen en daarna 

in de Thermomix draaien tot een gladde 

crème. 

AFWERKING

Stukje makreel dresseren in een blikje met 

de crème van rode biet, slaatje van rode 

biet een blaadje bladzuring.

INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Buikspek

Vers spek vacuüm trekken met een 

marinade van colorozozout, mosterd, 

witte wijn, estragonstengels en gebroken 

peper. Minimum 48 uur laten marineren. 

Vervolgens 12 uur vacuüm garen in een 

steamer op 59 °C, snelkoelen en uit het 

vacuüm halen. Versnijden in mooie blokjes. 

Bloemkoolpuree

Bloemkool zacht koken in een 

kippenbouillon, afgieten en in Thermomix 

draaien met 3 gram xantana op 1 kilogram 

bloemkool. Afkruiden met peper en zout en 

een scheutje room. 

Crumble van bloemkool

Rauwe bloemkool fijn snijden tot een 

crumble. Daarna aanbakken in olijfolie en 

afkruiden met Tex-Mex kruiden.

AFWERKING

Buikspek 3-tal minuten op 150 °C 

opwarmen. De warme bloemkoolpuree 

dresseren samen met stukje spek en 

afwerken met de crumble van bloemkool. 

INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Barbarie-eend

Barbarie-eend 2 uur op zijn geheel koken 

in kippenbouillon met aromaten en dit 

tot het vlees loskomt van de beenderen. 

Daarna vlees verder losmaken en laten 

afkoelen. Laat ook de bouillon afkoelen. 

Maak vervolgens een rilette met het vet 

op de bouillon en het vlees. Mix in een 

blender tot een gladde massa. Indien nodig 

bijkruiden.

AFWERKING

Serveer in een glaasje met een 

confituur van mango een toastje van 

pompernikkelbrood.

Makreel met rode 
biet in een blikje

Traag gegaard 
buikspek met 
bloemkool-
structuren

Rilette 
van eend
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Chaîne des Rôtisseurs
Belgian foodtrucks 4 foodtrucks

Vergeet 11 juli. Anno 2017 wordt de Vlaamse feestdag 

niet uitgevochten aan de Groeningekouter in 

Kortrijk, maar langs kilometers glooiende hellingen 

en kasseistenen. De zondag van de Ronde van 

Vlaanderen is Vlaanderens mooiste en daar horen 

ook culinaire geneugtes bij. Vlamingen zijn toch ook 

Bourgondiërs? In Erpe-Mere, dit jaar uitgeroepen als 

Dorp van de Ronde, rukten daarom enkel de beste 

foodtrucks uit. U hoeft ons woord niet te geloven, ze 

hadden het label van La Chaîne des Rôtisseurs mee 

om te bewijzen dat ze werken volgens de regels van 

de kunst.

Tekst: Valerie Couplez | Beeld: Jan Agten en Michael De Lausnay 

Liefde voor eten doorgeven
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De perfecte friet

Een Vlaamse feestdag zonder het Belgische 

gerecht bij uitstek zou, hoe raar het ook klinkt, 

niet mogelijk zijn. De barbecue van foodtruck 

Cro-Magnon, die voor het eerst ook prijkte met 

het nieuwe logo van La Chaîne des Rôtisseurs, 

werd daarom voor de gelegenheid vergezeld 

van zijn nieuwste, kleinere broertje. Vermomd 

als brandweerwagen stond PommePuur 

paraat om de honger van de wielerliefhebbers 

en sympathisanten te blussen. Bjorn Joosen 

vertelt wat voor hem de perfecte Belgische 

friet is: “Onze frietjes doen denken aan die van 

oma. We snijden ze iets dikker dan gewoonlijk, 

12 mm in plaats van 10, en laten ze ongeveer 

dertien minuten voorbakken in ossevet. Of 

beter gezegd, we laten ze ‘pocheren’ tot je 

de indruk hebt dat ze gaar zijn, zonder dat 

ze van kleur beginnen te veranderen om ze 

vervolgens heel kort en krachtig goudgeel af te 

bakken. Met die typische smaak willen we onze 

Belgische friet weer op de kaart zetten. Je kan 

de nostalgie als het ware proeven.” Vooraan 

Pomme Puur, of moeten we pompier zeggen, 

mogen de mensen zich zelf bedienen van saus. 

Voorlopig zijn de containers gevuld met de 

klassiekers bij uitstek: mayonaise en ketchup.  

“Met een kwaliteitslabel 
zijn bezoekers zeker dat er 
volgens de regels van de 
kunst gewerkt wordt.”

In de nabije toekomst wil Joosen nog zijn eigen 

stoofvleessaus aanbieden. Maar dan op zijn 

‘Cro-Magnons’ natuurlijk, met Limousin vlees 

en boordevol natuurlijke smaken. Intussen 

zijn de renners voorbij gezoefd op weg en op 

zoek naar glorie in Oudenaarde. Het publiek 

stuift weg van de dorpsstraat en troept samen 

rond de brandweerwagen. De kleine details 

en knipoogjes maken hem een lust om naar te 

kijken, voor jong en oud. Joosen: “Ik heb hem 
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helemaal van nul opgebouwd. Dat maakt dat 

we ook heel veel aandacht konden besteden 

aan hoe het een foodtruck kon worden die 

efficiënt en hygiënisch werken toelaat. Maar 

het zijn toch vooral de details die hem zo leuk 

maken: sprinklers die dienst doen als lampjes, 

brandweerslangen … Het is heerlijk om die 

pretoogjes van kinderen te zien oplichten.”

De sfeer van de Middellandse Zee

Wat verderop blinkt het hemelsblauw van 

Trattoria Azzurra mooi in het lentezonnetje. 

Het is het soloproject van Wim Van Extergem, 

medeoprichter en chef van Fishbar De Crevette. 

Wie deze vintage wagen ziet passeren, kan 

haast niet anders dan aan zonovergoten dagen 

aan de Middellandse Zee denken. Het is meteen 

ook de ambiance die Van Extergem wil creëren. 

Daarvoor doet niet alleen het eten dienst als 

sfeermaker. “Muziek is voeding voor de ziel. 

Naar elk event neem ik mijn muziekinstallatie 

mee, samen met een aangepaste playlist. Ik 

besteed altijd veel aandacht aan de juiste 

combinatie van Italiaanse en Franse chansons, 

zodat onze klanten zich heel even in een 

zuidelijkere omgeving kunnen wanen.” Rond 

Trattoria Azzurra staan ook enkel gezellige 

hoge tafeltjes om te genieten van de muziek 

en het eten. De keuken sluit perfect aan bij die 

beleving, of is het net andersom. “Alles wat in 

en rond de Middellandse Zee zit, kan je hier 

eigenlijk op het menu verwachten”, verduidelijkt 

Van Extergem. “Onze signature dish zijn 

onze Calamari Fritti, à la minute gesneden en 

gepaneerd. Het enige wat we niet zelf doen 

is ze uit het water vissen. Ik probeer op een 

foodtruckfestival steeds te kijken naar wat de 

collega’s allemaal te bieden hebben en dan iets 

anders te doen, iets aanvullend.” Voor vandaag 

heeft Van Extergem pasta vongole voorzien. Een 

simpel gerecht, maar één dat wel vraagt om een 

kwalitatieve bereiding. “Onze producten zijn 

steeds heel eerlijk. Daarvoor moet je vertrekken 

van goede grondstoffen. Een buitenstaander 

die hier tussen de trucks rondwandelt kan dat 
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onderscheid echter niet zelf maken. Met een 

kwaliteitslabel, kan je jezelf als foodtrucker 

onderscheiden van concurrenten, maar zijn de 

bezoekers of klanten ook zeker dat er volgens 

de regels van de kunst wordt gewerkt.”

Met liefde koken, met enthousiasme serveren

Een concept dat tot in de puntjes klopt. 

Voor Karen Van den Keybus is het de 

basisvoorwaarde van een goede foodtruck. 

“Mijn eerste idee was de wereld in een wrap, 

geïnspireerd op de Mexicaanse keuken. Omdat 

je nergens ter wereld authentieker Mexicaans 

kunt leren koken dan in Mexico zelf, boekte ik 

een ticket naar het thuisland van de tortilla’s, 

taco’s en memelita’s.” De reis doorheen Mexico 

bracht Karen in de keukens van verschillende 

restaurants waar de lokale chefs haar de 

geheimen verklapten van de Mexicaanse 

keuken en de kruiden die onontbeerlijk zijn om 

onder andere de perfecte ‘mole’ te maken, een 

saus met wel 43 ingrediënten. Een oude Bedford 

werd omgebouwd tot een foodtruck. Door de 

unieke styling geeft de truck je onmiddellijk 

het gevoel geeft dat je voor een kraampje staat 

in Mexico City. De foodtruck heet Alma Libre, 

Spaans voor vrije ziel. “De Mexicanen die ik 

onderweg ontmoette, gaven me die naam, een 

beschrijving voor mensen die vooruit gestuwd 

worden door levenslust en daardoor nogal 

ongedwongen in het leven staan. Meteen 

was de naam voor mijn foodtruck geboren. Ik 

geloof in een concept dat een duidelijk verhaal 

vertelt, de zoektocht naar het perfecte menu 

dat oorspronkelijke ingrediënten gebruikt. Met 

Alma Libre probeer ik de sfeer uit te stralen 

van Mexico hoe ik het heb leren kennen. Ik 

wil geen enkel detail over het hoofd zien. Mijn 

foodtruckconcepten moeten een totaalbeleving 

bieden.” Deze theorie zal nog meer dan 

voorheen aan de praktijk worden getoetst. De 

Alma Libre foodtruck krijgt er immers een zusje 

bij: MO:MO. “Afgelopen winter ben ik op zoek 

gegaan naar de culinaire geheimen van Nepal. 

Opnieuw leerde ik van lokale chefs hoe ze hun 

delicatessen bereiden. Momo’s zijn gestoomde 

deegpakketjes, gevuld met verse groenten en/

of vlees. Opnieuw zijn de kruiden het geheim. 

In Antwerpen, met zijn smeltkroes aan culturen, 

zit ik aan de bron om bij lokale handelaren de 

authentieke ingrediënten te vinden en ze met 

respect voor de tradities te verwerken. Mijn 

liefde voor eten wil ik uitstralen in alles wat ik 

doe. Van wat ik hoor van de mensen die van 
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La Chaîne des Rôtisseurs ontstond in 1248 

om reizigers een houvast te geven over waar 

ze onderweg goed onderdak konden vinden. 

Herbergen die niet alleen de kunst van het 

braden onder de knie hadden, maar evenzeer 

hygiëne en gezelligheid hoog in het vaandel 

droegen, konden deze erkenning verdienen 

en etaleren. De traditie leeft vandaag nog 

steeds voort met wereldwijd meer dan 28.000 

leden. Ook foodtrucks kunnen hier sinds 

kort aansluiting bij vinden. Want met hun 

concept van eenvoudige gerechten boordevol 

smaak in combinatie met beleving, laten ze 

de middeleeuwen eigenlijk herleven in onze 

moderne tijd.

Alma Libre of MO:MO proeven, slaag ik erin om 

die liefde ook door te geven.” 

Nieuw lid La Chaîne des Rôtisseurs

Onlangs is ‘Kasserol-De Groene Foodtruck’ 

lid geworden van La Chaîne des Rôtisseurs. 

Kasserol brengt de traditionele Belgische 

keuken met een eigenzinnige twist. Het 

concept werd uit de grond gestamt door 

de broers Benoit en Vincent Verbeeck en 

Maarten Gilliams. De foodtruck teelt haar 

eigen biologische seizoengroenten via haar 

zelfoogst project ‘Het land van Duwijck’ en 

werkt samen met lokale boeren en handelaren 

voor streekproducten van topkwaliteit. Vlees 

haalt chef Vincent Verbeeck we bij een vaste 

topslager die de oorsprong en een uitstekende 

kwaliteit waarborgt. Gezonde voeding is  uiterst 

belangrijk voor Kasserol, daarom doet de 

foodtruck beroep op een voedingsdeskundige 

om de voedingswaarde van de gerechten te 

optimaliseren.

Kortom een totaalbeleving waarin de chefs 

hun passie overdragen in hun gerechten. 

Kasserol organiseert sinds 2 jaar ook een eigen 

foodtruckfestival: ‘Kafé Kasserol’. Een uniek 

evenement in het stadspark van Lier met meer 

dan 20.000 bezoekers en een primair groen 

karakter. 

www.chainesdesrotisseurs.be

www.cro-magnon.be

www.tratorria-azzurra.be

www.almalibre.be

www.kasserol.be
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FloatPoltrona in tessuto Brio / Armchair in Brio fabric: BT590531.   PlumpMaterassino in maglia tubolare Chain Outdoor nei colori turchese chiaro, 

turchese scuro e blu / Seat pad in Chain Outdoor tubular knit, turchese chiaro, turchese scuro and blu hues.

KabàPoltrona e divano in tessuto Brio / Armchair and sofa in Brio fabric: BT165926, BT201217.

SunsetTavolini con piano in Sassofrasso color wengé / Side tables with top in Sassafras wood, wengé colour: LE220.

We do not only 
create dreams,
we make them 

happen.

Natiënlaan 291-293 | 8300 Knokke
Torhoutsesteenweg 305 | 8210 Zedelgem
Kerkstraat 8 | 2330 Merksplas
Ninoofsesteenweg 657 | 1701 Dilbeek

050 630 629
www.meubili.be
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Didess - Viva Sara - Altoni - Kelderman

De betere hedendaagse Frans-Belgische keuken brengen met een eigen twist, dat is de missie 

van chef Jean-Michel Verzele van Resto CINQ uit Anderlecht. Op het bord vertaalt zich dat 

in pure seizoensproducten met een creatieve invalshoek. De ongedwongen en gemoedelijke 

sfeer van het totaal vernieuwde pand op de Lenniksebaan doen de keuken van Jean-Michel 

alle eer aan. Vandaag gaat hij voor ons aan de slag met de producten van Altoni, Didess, 

Kelderman en Viva Sara. Hoewel de producten nieuw zijn voor hem, is hij laaiend enthousiast 

over hun kwaliteit en hanteerbaarheid.

Tekst: Isabel Boons | Foto’s. Michael De Lausnay

Ode aan de kreeft 
in Resto Cinq!

Altoni, Didess, Kelderman en Viva Sara… 
Kwaliteitsproducten die ruimte 

laten voor creativiteit

Jean-Michel Verzele komt uit een echt 

‘horecanest’. Hij wordt geboren in het 

eerste restaurant van zijn ouders die ze thuis 

uitbaten. Na zijn middelbare studies legt hij 

zich toe op het koken en doet waardevolle 

werkervaringen op bij onder meer Chateau 

du Mylord, Restaurant Michel en Le Passage. 

Ook neemt hij nadien zelf plaats achter het 

fornuis van het vierde restaurant van zijn 

ouders om uiteindelijk volledig zijn stempel 

te drukken op Resto CINQ…Inderdaad 

het vijfde restaurant die zijn ouders uit de 

grond hebben gestampt. Met Resto CINQ 

wil hij samen met Jérôme Flamcourt aan zijn 

zijde, eveneens een jonge gedreven kok, 

een totaalbeleving bieden. Met oog voor 

presentatie en detail brengt deze creatieve 

tandem een eigentijdse seizoenskeuken die 

tot de verbeelding spreekt. 

Blijven vernieuwen

“De klant moet zich onmiddellijk welkom 

voelen bij het binnenstappen van de 

zaak”, vertelt Jean-Michel. “Daarom dat 

we het gebouw volledig hebben gestript 

en opnieuw hebben ingericht. Er was hier 
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vroeger een taverne met een fel verouderd 

en zeer klassiek interieur. We kozen er dan 

ook voor om helemaal opnieuw te beginnen.” 

Het resultaat mag er absoluut zijn, want de 

zaak oogt hip en trendy en doet de keuken 

van Jean-Michel alle eer aan. “We willen 

inderdaad ook een moderne culinaire 

creaties op het bord brengen”, gaat Jérôme 

verder. “Onze kaart verandert bovendien 

iedere 5 weken zodat we onszelf ertoe 

aanzetten om steeds inventief te blijven. 

Ons kreeftenmenu is wel een blijver en kan 

gezien worden als de signatuur van Resto 

CINQ.” 

“We hebben in al onze horecazaken steeds 

met kreeft gewerkt”, vult de mama van Jean-

Michel aan. “Meer nog: wij waren ooit het 

eerste restaurant in 1978 die in de streek 

kreeft serveerde. Kreeft heeft met andere 

woorden doorheen al die jaren steeds een 

prominente plaats op onze kaart gekregen.”

Chaîne des Rôtisseurs

Jean-Michel is nog maar net geïntroduceerd 

in de Confrérie de la Chaïne des Rötisseurs. 

Deze internationale vereniging brengt ode 

aan de gastronomie en het lidmaatschap biedt 

de gelegenheid om met gelijkgestemden de 

interesse voor de gastronomie en culinaire 

cultuur te delen. “Het is inderdaad een eer 

om deel uit te maken van deze vereniging”, 

zegt Jean-Michel. “Ik werd geïntroduceerd 

door Patrick De Gendt (restaurant Popelier) 

en Jean-Baptiste Thomaes (Château du 

Mylord), twee uitmuntende chefs waarvan ik 

al veel heb opgestoken.”

Aan de slag met Altoni, Didess, Keldermann 

en Viva Sara

Jean-Michel en Jérôme gaan voor Dolce 

Magazine aan de slag met de pasta van 

Altoni, Elements dessertelementen van 

Didess & Deleye (geïnspireerd door Roger 

van Damme) , kroketjes van Kelderman en de 

thee van Viva Sara. 

“Uiteraard ken ik de producten, maar ik heb 

er nog niet mee gewerkt in mijn keuken. Ik 

ben dan ook benieuwd naar het resultaat”, 

zegt Jean-Michel. 

“De producten zijn leuk 
om te verwerken in een 
gerecht en bieden nieuwe 
inspiratie.”

Zoals iedere goede chef betaamt, worden 

de producten eerst en vooral geproefd: 

“Ik ben absoluut verrast door de smaak 

en de kwaliteit. Zo zijn de diepgevroren 

dessertelementen van Didess & Deleye zeker 

de moeite waard om te gebruiken. Ikzelf heb 

ze nog niet gebruikt, maar ik kan absoluut 

begrijpen dat een restaurant zonder patissier 

hierop beroep doet. Ze bieden voldoende 

ruimte voor de chef-kok om nog steeds een 

eigen stempel op een dessert te drukken. 

Ook de verse ravioloni met Belgische 

asperges van Altoni is aangenaam om mee te 

werken en doet het perfect bij bijvoorbeeld 

vis of kreeft. De krokante aardappelballetjes 

Stoemp Krokant van Kelderman brengt 

stoemp op een vernieuwende wijze. Ze zijn 

lekker van smaak en verrassend op het bord. 

De thee van Viva Sara is dan weer perfect 

om in een dessert te verwerken, maar ook 

fantastisch om naast het bord te serveren.”

www.resto-cinq.be

www.altoni.be

www.didess.be

www.kroketjes.be

www.vivasara.be
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INGREDIËNTEN

gehakte hazelnoten // schelvis // kokkels // witte wijn // 

romanesco // miniworteltjes // 350 g erwtjes // 

80 g blanke fond // 30 g melk // 5 g xanthaangom // 

Kelderman Stoemp Krokant

BEREIDING

Kook de kokkels kort in de witte wijn.

Maak een puree van de erwtjes, de witte fond, de melk en 

de xanthaangom. Kook de ingrediënten 9 minuten aan een 

temperatuur van 90 °C. Mix daarna 7 minuten aan maximale 

snelheid.

INGREDIËNTEN

kreeftenstaart // witte asperges // gedroogde zwarte olijven 

// 40 g tempurabloem // 100 g zonnebloemolie // 

350 g water // zout // nootmuskaat // sesam // 

Altoni ravioloni met asperges

BEREIDING

Kook de kreeftenstaart gedurende vier minuten in de court-

bouillon. Schil de witte asperges. Dompel ze twee minuten 

in kokend water en laat ze daarna verder garen in de warme 

jus. Laat de olijven 24 uur drogen. Mix ze daarna voor de 

crumble van zwarte olijven. Meng de temperabloem, de 

zonnebloemolie, het water, het zout, de nootmuskaat en de 

sesamzaadjes voor de bereiding van de kletskoppen. Bak ze 

vervolgens op de bakplaat.

Schelvis - romanesco - 
miniworteltjes - kokkels - 
Kelderman Stoemp Krokant

Kreeftenstaart - Altoni 
ravioloni met asperges - 
asperges - crumble van 
zwarte olijven



INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Mangosorbet

250 g water // 200 g suiker // 500 g Boiron mangopuree

Mix alle ingrediënten en laat de sorbetmachine haar werk doen.

Crumble

400 g bloem // 400 g boter // 400 amandelpoeder // 

400 g suiker

Meng de ingrediënten en bak 12 minuten in een oven van 180 

°C.

Elements by Deleye & Didess

miniquenelle Yuzu // schijf Fondant Chocolade

Garnituur

mango // braambessen

INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Sorbet citroenverbena

250 g water // 200 g suiker // 300 g citroensap // 

50 g SOSA stabilisator // 25 g verbena

Mix alle ingrediënten en laat de sorbetmachine haar werk 

doen.

Elements by Deleye & Didess

assortiment Cannelloni  // Choc-O-Crisp // Mini Sfera 

Caramel

Mangosorbet - crumble - 
mango - braambes - 
Elements by Deleye & Didess

Sorbet citroenverbena - 
aardbeien - blauwe bessen - 
Elements by Deleye & Didess
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Molteni

Over een te gekke 
Belgische chef 

Daniel Van Lint is een van die chefs die briljant en bescheiden tegelijk zijn. Zo’n chef bij wie 

de grootste namen in de leer gingen en van wie je als gewone sterveling alleen maar wat 

geruchten opvangt. Via ‘zij die het kunnen weten’. Zij die, net als wij, op een dag met volle 

teugen mochten genieten van deze authentieke keuken, een keuken zonder toegevingen, 

gemaakt met elleboogvet en stevig opgeklopt. Wij hadden een ontmoeting met duivel-doet-al 

Daniel.

Tekst: Philippe Limbourg | Foto’s: Michael De Lausnay

Van het tekenpotlood naar de garde

Daniel Van Lint zou initieel architect worden 

(hij voltooide de kunsthumaniora in de richting 

architectuur aan Sint-Lucas in Brussel), maar 

op een bepaald moment wijzigde hij zijn 

plannen en ging als leerjongen aan de slag 

in de keuken van Hostellerie de la Poste 

in Havelange. Daarna volgde een bochtig 

parcours dat meer dan één spreidstand 

vergde. Na een eerste ervaring als chef-kok 

in The Unicorn Hotel in Stow-on-The-Wold in 

de Engelse Cotswolds zette hij zijn carrière 

initieel voort in ‘Le Vieux Moulin’ in Martué 

en nadien in L’Auberge de Saint-Mort in 

Coutisse. 

“Mijn Molteni, dat is een 
jonge snaak van 20 in 
mijn keuken.”

Mondain, en later ook een beetje gek

Op een dag zag hij bij toeval een huis te 

koop staan in Heure-en-Famenne, het dorp 

waar zijn ouders een buitenhuis hadden. 



98

Zijn echtgenote was van het naburige dorp 

afkomstig. De zaak was gauw beklonken. 

Ze kopen het pand en openen er hun eigen 

zaak, Le Pré Mondain. We schrijven 1981. 23 

jaar later verandert hij de naam in Le Fou est 

belge. Een dubbele betekenis die hem op het 

lijf geschreven is. Met authentieke, lokale en 

nationale kneepjes en producten (hij werkt 

vooral rond Belgische specialiteiten) en 

een gekke insteek … Wie hem kent, zal het 

beamen. Gelukkig is die dwaasheid net wat 

zijn passie en integriteit in stand houdt. Ze is 

ook de reden waarom we blijven teruggaan – 

zoveel is zeker. 

Geen pincet of druppelteller 

Voor een keuken in ‘morsecode’ – met twee 

punten en drie streepjes op je bord – ben je 

hier aan het verkeerde adres. Zoals Daniel 

zelf zegt: een chef herken je aan zijn saus, en 

die krijg je hier overvloedig op je bord. Dat 

is koken. Ieder kookt op zijn manier, maar 

de chef zet de bakens uit. Velen komen de 

bakens van deze ‘Belgische gek’ maar wat 

graag opzoeken, voor de duur van een lunch  

“Ik zou niet meer zonder 
dit fornuis kunnen: ik doe 
het nooit weg.” 

 

of diner of zelfs een heel weekend. Tenminste 

als ze een slaapplek vinden, want voorlopig 

biedt Daniel geen overnachtingen aan. Hij 

zou het wel willen, maar er gelden nu eenmaal 

strenge voorwaarden op dat vlak. En Daniel 

wijdt zich liever aan zijn keuken. Voorlopig 

toch. Want eigenlijk staat ‘neen’ niet in zijn 

woordenboek. Hij droomt al luidop over 

kamers met ontbijt …

Volle smaken op het bord

Er was een tijd dat hij zich L’Écailler du Palais 

Royal zag overnemen (zijn grootvader was 

eigenaar van het gebouw in de tijd van de 

grote Marcel Kreusch) en in de leer ging bij 

grote chefs als Albert Horenbach (Hostellerie 

de la Poste in Havelange, nadien Le Coq aux 

Champs voordat hij de zaak verkocht aan 

Christophe Pauly) en Freddy Vandecasserie 

(hij werkte enkele maanden aan zijn zijde 

in L’Écailler). Aan de ‘jongeren’ die hij mee 

opleidde (Eric Martin, Jean-Michel Dienst 

en diens zoon Max, Sang-Hoon Degeimbre, 

Christophe Pauly, …) adviseerde hij steevast 

om met de basis te beginnen: “Koop het 

boek van Escoffier en dat van Gringoire 

en Saulnier. Dat is initieel al genoeg …”. Hij 

past dat eenvoudige recept ook op zichzelf 

toe en beperkt zich tot de essentie van de 

originele smaak. Die zal hij eerder uitvergroten 

in plaats van hem te maskeren in talloze 



99

probeersels, combinaties en ongeschikte 

textuurvariaties. Zelfs het recept van zijn 

vermaarde bloedworst blinkt niet uit door 

complexiteit maar wel door authenticiteit en 

een concentratie van smaken. Neen, hij voert 

geen jihad voor een knapperige zuurgraad … 

En al zeker niet met bloedworst. Hij gelooft 

in aromatische complexiteit. Zelfs voor een 

in wezen eenvoudig gerecht. Wie ze eenmaal 

heeft geproefd, begint al te watertanden bij 

de gedachte aan de topgerechten van Le fou 

est belge: kalfszwezeriken, garnaalkroketten, 

wentelteefjes, maar ook kalfskop of een salade 

met rolmops. 

Geen Thermomix of Pacojet 

maar een Molteni

Je vindt hier geen stoomoven, Thermomix 

of andere keukengadgets. Het Molteni-

fornuis staat er al 20 jaar. “Toen mijn Briffaut 

aan vervanging toe was, herinnerde ik me 

hoezeer ik enkele jaren voordien onder de 

indruk was geweest van de Molteni die Roger 

Souvereyns in zijn halfopen keuken had staan. 

Ik had me toen voorgenomen er ooit een te 

kopen. In 1997 was het zover. Ik ging naar 

Horecatel, de beurs die elk jaar groter wordt, 

in het bijzonder zijn gastronomisch paleis”, 

zegt hij gekscherend (n.v.d.r.: Stéphanie, zijn 

oudste dochter, werkt er al vele jaren). “Daar  

“Bij Roger Souvereyns, in 
zijn halfopen keuken, zag 
ik wat je met een Molteni 
kon doen.”

kwam ik in contact met een enthousiast team 

dat luistert naar de wensen van de klant. Het 

zou maatwerk worden. Vier maanden later 

stond het fornuis hier. Ik hou van zijn diffuse 

warmte – ik zou niet meer zonder kunnen. 

Het fornuis is een deel van mijn keuken, en 

zonder zou ze niet meer dezelfde zijn. Ik ook 

niet trouwens!”.

www.lefouestbelge.be

www.molteni.com 

Bekijk de 
sfeerbeelden
via onderstaande 
qr-code

https://www.youtube.com/watch?v=HZPE5Jrxqo4


BEREIDING 

Haal het vel van de bloedworst en snijd ze 

in 4 stukken. Kleur ze aan in een pan met 

antikleeflaag en wat geklaarde boter.

Zet ze 12 minuten in de oven bij 200 °C. 

Draai ze gedurig om, afhankelijk van de 

dikte van de worst. Om het garen op 

te volgen: prik er met een vork in en 

controleer de temperatuur met de tong.

Bereid een karamel met de rietsuiker en de 

zoete witte wijn. 

Warm ondertussen de puree op. Werk de 

saus af door de karamel te deglaceren met 

het vleesnat en roer de droge rozijnen en 

verse boter er onder.

Bak de appeltjes kort op een hoog vuur, 

suiker ze een heel klein beetje en kleur ze 

2 à 3 minuten lichtjes aan in wat geklaarde 

boter.

Verdeel de stukken bloedworst over 

de warme borden, doe er per persoon 

2 quenelles puree bij. Werk af met de 

gekarameliseerde appeltjes en overgiet 

met saus.

INGREDIËNTEN

500 g bloedworst met ganzenlever of een 

‘bloedpens’ bereid door een ambachtelijke 

slager

Voor het garnituur

2 appelen (Jonagold of Cox Orange), 

elk in 10 partjes gesneden // 1 snufje 

fijne kristalsuiker // 400 g gepureerde 

seizoengroenten (bieten, broccoli, 

knolselderij, …) // 50 g rozijnen (sultana’s of 

Korinthische)  

Bereid de groentepuree met 1/3 

aardappelen (bintjes) en 2/3 groenten. Doe 

er een sjalot en een kruidentuiltje bij dat je 

na de kooktijd verwijdert.

Voor de saus 

1 dl krachtige, licht stroperige 

varkensbouillon // 20 g rietsuiker // 

1/2 glas zoete witte wijn // 20 g droge 

sultanarozijnen // 20 g boter uit de koelkast 

Mijn bloedworst met ganzenlever, 
zorgvuldig thuis voorgeprepareerd, 
gebakken met gekarameliseerde 
appelmoes, saus met 
sultanarozijnen, groentepuree

4 PERSONEN  
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INGREDIËNTEN

het vlees van een gepekelde varkenskop // eenzelfde hoeveelheid ganzenlever  

// vet spek, 2/3 van het gewicht van de kop // gerookt spek, 2/3 van het gewicht 

van het vet spek  // 1/2 kg sjalotten  // 1 l dagvers varkensbloed // 

1/2 kg wit brood // 8 eieren // 20 g gepureerde look // 50 g zout // 10 g peper // 

6 g nootmuskaat // 120 g bruine suiker  // 1,5 dl rode wijn // 1/4 l room // 

1 bosje peterselie // 1 kg spinazie // 1 tuiltje bonenkruid // pensvellen van 5 cm 

diameter of een andere afmeting, afhankelijk van de vorm die je de worst wenst 

te geven. Als je het dikkedarmvlies van een rund gebruikt, verkrijg je een echte 

‘bloedpens’.

BEREIDING 

Pocheer het vlees van de gepekelde varkenskop 2 uur in een kruidenbouillon 

en snijd het in fijne blokjes.

Snijd de ganzenlever in dikkere blokjes. Snijd het vet spek in fijne blokjes 

en blancheer het met een scheutje azijn. Snijd het gerookt spek in fijne 

lardeerrepen en sauteer ze lichtjes.

Verwijder de steeltjes van de peterselie en hak hem fijn. Doe de blaadjes van 

het bonenkruid en hak ze fijn. Snipper de sjalotten en laat ze langdurig zweten. 

Blancheer de spinazie, laat hem uitlekken en hak hem fijn.

Maak een gladde broodpap met het brood en de eieren in de blender-mixer.

Doe deze samen met alle overige ingrediënten in een kookpan met een dikke 

bodem, zet op een laag vuur en meng. Laat het mengsel lichtjes lauw worden.

Vul de pensvellen met het mengsel, bind de uiteinden stevig vast.

Pocheer de worsten in water dat nauwelijks ruist (+ 75°C) gedurende 1 uur à 1 

uur 30, afhankelijk van de dikte. Laat de bloedworsten na het koken volledig 

afkoelen op een plaat. Zet ze nog minstens 24 uur in de koelkast alvorens ze 

verder te bereiden.

Bereiding van 
‘mijn’ bloedworst met ganzenlever
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INGREDIËNTEN 

voor de rolmopsen

haringfilets  // gekonfijte sjalotten // droge witte wijn // water // 

wittewijnazijn // peperkorrels // jeneverbessen // kruidnagel // 

dille, platte peterselie, tijm en laurier // 1/2 citroen

BEREIDING 

Verwijder alle graten uit de verse haringfilets, vul ze met wat 

gekonfijte sjalotten en rol ze op.

Bereid de marinade met 1/2 droge witte wijn, 1/2 water, 1/10 

wittewijnazijn, peperkorrels, jeneverbessen, kruidnagel, 

dille, platte peterselie, tijm, laurier en 1/2 citroen. Laat het 

mengsel enkele minuten zacht koken en giet het warm over de 

opgerolde haringfilets. Laat ze afkoelen en laat ze minstens 12 

uur rusten in de koelkast. 

Serveer op een mooie seizoensalade, besprenkeld met 

geëmulgeerde vinaigrette.

Knapperige 
seizoensalade en jonge 
huisgemarineerde 
rolmops 
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Doe de ene ontdekking 
na de andere

O N S  V A K M A N S C H A P  D R I N K  J E  M E T  V E R S T A N D

Het geheim van een BBQ zit hem in de hete kolen... 
en een lekkere Bordeaux wijn! Gezelligheid troef! 

BOR136_Skewer_220x293_FR_NL_UK.indd   3 16/05/17   11:36
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Horeca Focus
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AAPI, van digitaal naar figitaal 

Het eerste jaar witte kassa in de Belgische horecasector is allerminst onopgemerkt voorbijgegaan. Dat wijst een zopas uitgevoerde studieronde 

uit waarbij de belangrijkste federaties, betrokken overheden en instanties werden geconsulteerd. 2017 wordt ongetwijfeld een scharniermoment 

voor de sector. Tom De Pauw, zaakvoerder Horecafocus Group, ziet in de witte kassa niet zozeer een noodzakelijk kwaad, maar een handige 

tool met een schat aan informatie. Daarom lanceerde hij de AAPI-app, een gloednieuwe applicatie om de digitale input te stroomlijnen naar 

meer rendement….

Tekst: Tom De Pauw en Isabel Boons | Beeld: Horecafocus Group

Goud in je handen

Horeca zit volop in een transformatiefase. De 

witte kassa (GKS) katapulteerde de Belgische 

horeca naar een formele economie en de start 

van een digitaal tijdperk. De nadelen zijn legio, de 

angst groot. Begrijpelijk. Veranderen is evenwel 

onvermijdelijk, daarbij groeien is een optie. 

Ondernemers zullen dan ook meer de nadruk 

moeten leggen op technologie omwille van 

de efficiëntie, maar tegelijk zullen ze nog meer 

nood hebben aan een menselijk contact en een 

kwalitatieve, persoonlijke dienstverlening. 

No more monkey business met AAPI

AAPI koppelt alle STAKEHOLDERS zoals 

de RSZ, kassaconstructeurs, F&B-software, 

planningstools, boekhoudpakketten, mobiele 

betalingsoplossingen, reservatietools, interim en 

sociaal secretariaat enz.

AAPI maakt op deze manier dan ook de 

professionele transformatie die door de GKS is 

ingezet, een stuk eenvoudiger en inzichtelijker. 

AAPI laat op een slimme manier alle software met 

elkaar communiceren die de horecaondernemer 

de voorbije jaren, willens nillens, heeft 

aangeschaft. En dit alles met één doel voor 

ogen: op elk moment een duidelijk zicht op het 

nettorendement in één swipe op de smartphone. 

AAPI moet de ‘health check’ worden van elke 

horecaonderneming en op termijn de hele sector 

mee gezonder helpen maken. 

“De horeca zal de nieuwe technologie zoals de 

witte kassa, de dimona-app, AAPI en andere 

software moeten omarmen om tot een betere 

efficiëntie te komen. Maar tegelijkertijd mogen de 

aanbieders van dergelijke software het menselijke 

contact niet uit het oog verliezen”, vertelt Tom De 

Pauw.

“De Horecafocus Group zal zich in de 

toekomst nog meer toeleggen op strategische 

communicatie in functie van de administratieve 

digitalisering. Vandaag de dag ligt de nadruk van 

HR-dienstverleners noodgedwongen nog veel te 

veel op het administratieve. Net zoals de horeca 

zelf zullen ook wij een manier moeten zoeken om 

de digitale en de menselijke dimensies beter op 

elkaar afstemmen in functie van een optimaal 

rendement. 

Ik ben ervan overtuigd dat om in de horeca 

succesvol te zijn, de nadruk gelegd moet worden 

op persoonlijk contact en een kwalitatieve 

dienstverlening. Met andere woorden: de 

succesvolle ondernemer van de toekomst bouwt 

op een digitale perfectie én een nieuwe vorm 

van menselijke communicatie. Een wereld vol 

selfcontrol, automatisering, slim gebruik van data 

en een ‘figitale’ proactieve customerservice”, 

besluit Tom De Pauw.

Real time connected customer service

Met deze filosofie voor ogen zal AAPI, als 

innovatieve tool, ondersteund worden door 

enkele Customer Succes Coaches van de 

Business Unit Horecafocus Management. Meten 

is weten, maar is niet voldoende. AAPI zal op basis 

van het Business Dasboard tevens aanbevelingen 

en adviezen formuleren. 

Horecafocus Management focust zich op 

AUTOMATED CHANGE MANAGEMENT 

en reikt de ondernemer via AAPI de nodige 

tools aan voor een rendabele invoering  van de 

slimme kassa. Op basis van een audit formuleert 

Horecafocus Management tevens suggesties, 

voorstellen of raadgevingen met betrekking tot 

het economisch functioneren van een organisatie. 

Dit advies laat de horecaondernemer toe correcte 

en fundamenteel onderbouwde beslissingen te 

nemen.

Horecafocus Management en AAPI 

analyseert, reorganiseert en automatiseert 

het personeelsmanagement en het F&B- 

management

www.horecafocusgroup.be 

www.aapi.be
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Start to AAPI

AAPI is jouw persoonlijke digitale assistent op 

weg naar een rendabele horecaonderneming. Je 

HR-administratie, People Management en Business 

Data verzameld in één gebruiksvriendelijke tool. 

Het digitale ecosysteem achter Aapi koppelt jouw 

huidige diensten aan elkaar en vergaart hieruit 

betrouwbare informatie om realtime advies te 

geven over je omzet, rendement en productiviteit.  

Bovendien is AAPI altijd en overal beschikbaar. 

Met de informatie uit de door jouw gekoppelde 

diensten berekent Aapi via intelligente algoritmes 

de financiële gezondheid van je onderneming en 

geeft deze weer in een overzichtelijk Business 

Dashboard.

Ook starten met AAPI? Surf naar www.aapi.be en “pre-board” vandaag nog!

• Planningstool voor vaste en flexibele werknemers

• Automatische Dimona push

• Personalia inlezen via E-iD

• Automatisch genereren van contracten en 

addenda

• Koppeling met interim - software

• Koppeling loonsoftware

• Koppeling met aanwezigheid – en/of 

tijdsregistratie

• Real Time loonkostprognose

• Koppeling kassa’s (Real time omzet)

• Business Dashboard (Real time netto rendement)

• Koppeling met het kennisplatform 

HORECAPLATEAU (Chatbot) 

• Big Wisdom (slimme sensoren)

• Koppeling met boekhoudpakketten

• Koppeling met de keukenmanagementtool 

GROWZER

• Werknemers – APP met push notificaties  

(planning, afwezigheden, in – en uitklokken)
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Foodproof

Foodproof werd 3 jaar geleden opgericht door Marc Waelbers en Wim Van Nuffel, een 

onafscheidelijk duo met meer dan 50 jaar knowhow in de foodservicewereld op zak. 

Foodproof helpt foodservicebedrijven in hun strategie en de uitvoering ervan en dit op een 

compleet eigenzinnige en innovatieve manier, steeds op maat van de klant. Geen groot 

consultancybureau, maar eerder een praktijkgericht bedrijf met een hands-on mentaliteit en 

een tomeloze passie voor ons vak.

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Michael De Lausnay

Wie is Foodproof? 

Marc Waelbers en Wim Van Nuffel zijn 

twee ‘foodservicereuzen’ met elk hun eigen 

expertise. Terwijl Marc een uitdagend 

parcours in sales en general management 

achter de rug heeft, heeft Wim zich 

gespecialiseerd in alle aspecten van 

marketing. Twee verschillende, maar zeer 

complementaire profielen dus. En dat met 

een grote, gemeenschappelijke noemer: 

een enorme passie voor foodservice. 

Die combinatie zorgt voor vuurwerk. 

Al te vaak zit sales alleen aan het stuur 

in foodservice business. Niet helemaal 

onlogisch, gezien de aard van de sector, 

maar de rol van marketing mag hierin niet 

onderschat worden. Foodproof brengt de 

twee verhalen samen binnen een bedrijf. 

Zo worden unieke inzichten gecreëerd en 

gaat men vooruit. Zie Marc en Wim dus 

zeker niet als crisismanagers. Wel als twee 

gepassioneerde experts die samen met 

de horecaondernemer nieuwe projecten 

uitbouwen en ondersteunen. “De interesse 

Boost uw business 
met Foodproof!

“Foodproof zorgt voor succes 
in foodservice met praktische hulp 

en een doordacht proces.”
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in de wereld van food & drinks, is groot”, 

vertellen de zaakvoerders enthousiast. “We 

proberen steeds de vinger aan de pols te 

houden en nieuwe concepten op de voet te 

volgen. Zo zijn we vandaag te gast bij Jinza, 

de vroegere Bar Chine. Het concept is nog 

nooit vertoond in Antwerpen: een Franse 

keuken met een Aziatische toets ofwel East 

meets West. De chefs Cheun Man en Arun 

Wytinck combineren het beste van beide 

werelden. Zo zie je maar dat onze wereld 

nooit stilstaat…”

Wat is Foodproof? 

Innovatie in de brede zin van het woord

“Foodproof werd opgericht vanuit een reële 

noodzaak”, vertelt Marc Waelbers. “Wim 

en ikzelf stelden vast dat bedrijven die 

voedingsbedrijven begeleiden onvoldoende 

inspelen op de wereld tussen de lancering 

van een nieuw product en de eindgebruiker. 

Denk dan bijvoorbeeld aan de grossiers, 

cateringbedrijven, chefs, enz. Vandaag is 

Foodproof een bedrijf dat iedereen die 

actief is in de foodservicesector helpt bij 

hun nieuwe commerciële plannen. Dat kan 

gaan van de lancering van nieuwe producten 

tot het aanboren van nieuwe markten of het 

overschakelen naar een ander kanaal. Onze 

klanten zijn nu voornamelijk fabrikanten 

zoals bijvoorbeeld Farm Frites, Bonduelle 

of Marine Harvest . Maar we zijn momenteel 

volop bezig met de uitbreiding naar de rest 

van de foodservicewereld om nieuwe of 

bestaande horecaconcepten verder uit te 

bouwen of te ondersteunen. We willen met 

andere woorden ondernemers inspireren met 

alles wat innovatieve business aanbelangt. 

Nieuwe producten, nieuwe markten of 

concepten doen ons bloed sneller stromen.”

Gastvrijheid en genieten prioritait

België is ontegensprekelijk een land 

waar gastvrijheid voorop staat en waar 

de horecaondernemer zijn klant wil laten 
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genieten. En dat heeft Foodproof goed 

begrepen. “Met de invoering van de witte 

kassa en de opkomst van buitenlandse 

concurrenten wordt onze foodservicemarkt 

steeds professioneler”, zegt Wim Van 

Nuffel. “Daarom moet een ondernemer 

vandaag veel meer belang hechten aan 

cijfers, marketingstrategie en commerciële 

uitbouw van zijn business. Met Foodproof 

willen wij ondernemers helpen dit op een 

doordachte manier te doen, maar wel 

steeds met de nadruk op de gastvrijheid 

van onze foodservicesector. Als rasechte 

genieters van de Belgische gastronomie 

willen we ertoe bijdragen om onze sector te 

professionaliseren, iets wat anno 2017 meer 

dan noodzakelijk is.”

Op maat!

Foodproof gaat absoluut voor een 

pragmatische en hands-on aanpak. “Wij zijn 

niet het bureau van de grote budgeten en 

gaan er prat op om onze manier van werken 

te vertalen naar een aanpak die specifiek bij 

die van de horecaondernemer past, hoe klein 

of hoe groot die ook mag zijn”, gaat Wim Van 

Nuffel verder. “Wij zijn praktijkmensen die 

steeds op maat werken.”

“Ga niet zomaar voort op 
een buikgevoel, want in 
vele gevallen leidt dit tot 
falen.”

Aanpak? 

1. Inzicht verwerven

Foodproof begint steeds bij de basis ofwel 

bij het verzamelen van relevante informatie. 

“Wij luisteren naar de verschillende 

stakeholders, pluizen de kast met 

marktstudies uit en verzamelen kwalitatieve 

en kwantitatieve data”, informeert Marc 

Waelbers. “Wanneer een ondernemer zelf 

niet over voldoende informatie beschikt, 

dan gaan wij zelf op zoek. Gaande van een 

online onderzoek, op basis van interviews of 

door het samenstellen van een focusgroep 

of via Facebook. Bovendien kunnen wij 

beroepen op heel wat specialisten uit onze 

‘Foodservice Community’ en partners zoals 

Alert Marktonderzoek. We onderzoeken 

bovendien zowel consumenten als operators 

en die resultaten combineren we.”

2. Workshops

Op basis van beschikbare inzichten of onze 

eigen onderzoeken organiseert Foodproof 

vervolgens interactieve workshops. 

Tijdens zo’n sessie staat Foodproof stil 

bij de verschillende aspecten van de 

foodservicebusiness. Na een inspirerende 

denkoefening weet Foodproof welke 

initiatieven kansen bieden om een business 

te doen groeien. “Wij vinden dat innovatie 

(een nieuw product, nieuwe markt, nieuw 

concept enz.) steeds volgens een bepaald 

proces moet verlopen en daar hebben wij 

verschillende tools voor ontwikkeld om 

tot de beste ideeën te komen”, aldus Marc 

Waelbers. 

3. Inzetten adviseur of tijdelijke innovation 

manager

Op basis van het innovatiestappenplan 

gaat foodproof op maat van uw project 

van start met een invulling die het beste 

past bij uw manier van werken en uw 

innovatiedoelstelling. “Hierbij kunnen zowel 

Marc als ikzelf fungeren als adviseur. We 

kunnen beroepen op onze internationale 

ervaring in foodservicemarketing, sales en 

general mangement om de nieuwe plannen 

om te zetten in praktische stappen. Uiteraard 

kan het ook zo zijn dat een bedrijf kampt 

met een gebrek aan tijd of mensen en dan 

kunnen we een interim innovation manager 

inschakelen. Onze innovation managers gaan 

dan 2 tot 5 dagen in het bedrijf samenzitten 

met de medewerkers om het proces en het 

businessmodel te doorlopen. Ook bij de 

lancering staan we met raad en daad bij wat 

betreft communicatie en marketing”, besluit 

Wim Van Nuffel. 

www.foodproof.be

www.jinza.be



1 10



1 1 1

Vale de Arca

Het voormalige politiekantoor van Zwevegem kreeg precies een jaar geleden een compleet 

nieuwe bestemming. De statige art-decovilla herbergt vandaag een trendy restaurant dat 

een eerlijke en vooral pure keuken brengt. In deze filosofie blenden de olijfolies van Vale 

de Arca perfect. Chef Lorenzo Bruynooghe slaagt erin om zijn culinaire pareltjes net dat 

tikkeltje meer te geven door zijn verrassende creaties met Vale de Arca. De lichte eigentijdse 

keuken met kraakverse producten is een echte hit, zowel bij de locals als bij het internationale 

zakencliënteel. 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe

Vale de Arca-olijfolie 
krijgt prominente plaats 

in restaurant Venti in 
Zwevegem

Venti ofwel precies het leeftijdsverschil tussen 

de uitbaters chef Lorenzo Bruynooghe en 

zaalverantwoordelijke Annick Lepère. Leuk 

om te weten: Annick is de schoonmoeder van 

Lorenzo, maar hun samenwerking loopt als een 

trein. Lorenzo voltooide zijn opleiding aan de 

Hotelschool Ter Duinen in Koksijde om heel wat 

ervaring op te doen tijdens buitenlandse stages. 

Daarna gaat hij onder andere aan de slag in ’t 

Laurierblad in Berlare, maar uiteindelijk gaat 

Lorenzo terug naar de roots in Nieuwpoort. 

Het is ook in Nieuwpoort waar Lorenzo - en zijn 

dan nog toekomstige schoonmoeder Annick -  

elkaar leren kennen. Lorenzo wordt verliefd op 

de dochter, maar daar stopt het verhaal niet. 

Want op een dag beslissen ze om samen een 

restaurant in Zwevegem te openen. “Na 18 jaar 

de Speelplaneet uitgebaat te hebben en het 

aflopen van het huurcontract, was ik toe aan 

iets compleet nieuws”, vertelt Annick. “Het is 

altijd mijn droom geweest om een restaurant 

te openen en aangezien ik overtuigd was van 

Lorenzo zijn kwaliteiten, hebben we de sprong 

gewaagd. Toen dit pand te koop werd gesteld 

door de gemeente, hebben we een bod gedaan. 

De villa moest wel een horecabestemming 

krijgen, voor ons een geluk want we waren de 

enige die een bod uitbrachten.”
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Klanten iedere keer opnieuw verrassen

De art-decovilla in de Harelbeekstraat werd 

door de familie Herman gebouwd in 1938. 

Tijdens WO II bood hij een onderdak aan Duitse 

troepen, later werd de bibliotheek er gevestigd 

om daarna politiekantoor te worden. Vandaag 

gonst het er opnieuw van de bedrijvigheid en 

is de villa perfect tevreden met zijn nieuwe 

bestemming als trendy restaurant. De warme 

en sfeervolle inrichting, doet de authenticiteit 

van het pand alle eer aan. De open keuken is 

de bühne voor Lorenzo’s pure gerechten. “Ik 

wil onze klanten verwennen met een goed 

verteerbare, pure keuken die enkel en alleen 

gebruik maakt van topingrediënten. Onze 

kaart bevat een 8-tal gerechten en verandert 

iedere maand, iedere week hebben we ook 

een ander menu en iedere dag een andere 

lunch. Ik wil de klant blijven verrassen, iedere 

keer opnieuw. De hoofdproducten blijven wel 

herkenbaar, maar ik hou ervan om een gerecht 

een speciale touch te geven. Iets brengen wat 

de klant niet onmiddellijk kan thuisbrengen. 

Zo verwerk ik de olijfolie van Vale de Arca in 

verschillende structuren zoals bijvoorbeeld 

een sneeuw van olijfolie of smeerbare olijfolie.”

“De zachtheid van Vale 
de Arca-olijfolie is perfect 
voor mijn infusies.”

Geen roomsauzen, maar geïnfuseerde oliën

Door wijnleverancier Crombé uit Kortrijk 

kwam Lorenzo in contact met de olijfolie van 

Vale de Arca. Hij was meteen gewonnen voor 

de zijdezachte smaak en de mogelijkheden 

die deze uitzonderlijke olijfolie biedt voor zijn 

keuken. “De olijfolie bevat maar heel weinig 

bittere toetsen en heeft steeds een zachte 

nasmaak, waardoor hij het bijvoorbeeld 

perfect doet bij carpaccio. In de keuken maak 

ik gebruik van de Vale de Arca Bag-in Box om 

onder andere diverse kruidenoliën te creëren. 

Ik werk niet met roomsauzen omdat ik vind dat 

die afdoen aan de puurheid die ik wil serveren. 

Infusies zijn lichter verteerbaar en laten toe om 

creatiever met een gerecht om te springen. Zo 

creëerden we reeds een peterselie-olie, een 

vinaigrette van ketjap, een curry-olie en noem 

maar op.”

Op en top natuur

Vale de Arca is een op en top natuurproduct 

dat wordt gecreëerd in de Portugese streek 

Alentejo. De eigenschappen van de bodem 

en van het klimaat bieden uitzonderlijke 

omstandigheden voor de productie van Extra 

Olijfolie van Eerste Persing. “De olijfolie 

en zijn natuurlijke en pure  aroma’s doen 

het fantastisch bij hetgeen ik op het bord 

wil brengen ”, vertelt Lorenzo enthousiast. 

“Vandaag maak ik als voorgerecht omegabaars 

met slahart en ijs van Fourme d’ambert. De 

Vale de Arca-olijfolie wordt verwerkt met 

glicerine waardoor ze smeerbaar wordt. Als 

hoofdgerecht hebben we Duroc d’Olives met 

quinoa en diverse lamellen van wortelen die 

worden opgewerkt met Vale de Arca-olijfolie 

en Chardonnay-azijn. Ook de Parmezaanmelk 

wordt opgeschuimd met Vale de Arca. Om 

te eindigen serveren we een mousse van 

melkchocolade met een sneeuw van Vale de 

Arca, venkel en hibiscus. Zo zie je maar dat 

de olijfolie zich perfect verleent voor diverse 

toepassingen in de keuken en mijn keuken tilt 

naar het niveau dat ik wil!”

www.valedearca.com

www.brasserieventi.be

info@brasserieventi.be
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INGREDIËNTEN & BEREIDING

Omegabaars

4 Omegabaars (filet) // esdoorn 

rookessence // peper, zout

Velkant insnijden. Aanschroeien in olijfolie 

Vale de Arca’ op de velkant en kort op 

de vleeskant. Kruiden met peper en zout. 

Insmeren met esdoorn rookessence. Laten 

rusten.

Smeerbare olijfolie Vale de Arca

250 g olijfolie Vale de Arca // 16 g glycerine 

// maldon zout (afwerking)

Vale de Arca goed mengen met glycerine. 

4 uur laten rusten en afkoelen in koelkast. 

Gebruik het zeezout voor de afwerking.

Crème slahart

1 slahart (sucrine) // 40 g kippenfond // 

2,5 g xantana // 25 gr sushi-azijn //

130 gr olijfolie Vale de Arca // 130 g maïsolie 

// sap van halve citroen // 30 g eiwit // 

peper, zout

Mix het slahart samen met de kippenfond, 

xantana, sushi-azijn en eiwit in de 

thermomix. Bind deze massa met de 2 

soorten olie. Afkruiden met peper en zout. 

Verfris met het sap van de halve citroen. 

Bewaar in een spuitzakje.

Smoked Omegabaars 
(voorgerecht)

Ijs Fourme d’Ambert

1,5 l volle melk // 500 g Fourme d’Ambert // 

90 g procrema

Kook de volle melk voor de helft in, laat de 

Fourme d’Ambert hierin smelten. Mix deze 

massa met pr crema. Vul een Pacojet-beker 

en vries in op -22 °C. Pacoseer bij gebruik.
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INGREDIËNTEN & BEREIDING

Mousse van melkchocolade

1 dooier // 1 eiwit (opgeklopt) // 

130 g gesmolten // melkchocolade // 

150 lobbig geklopte room 40% // 

handvol feuilletine 

Gesmolten melkchocolade mengen met de 

dooier en er het opgeklopte eiwit onder 

spatelen. Opgeklopte room en handvol 

feuilletine onder spatelen. Gieten in 

gewenste vorm en laten uitharden.

Hibiscus

150 g hibiscussiroop Monin // 

50 g rozenwater // 50 g cava // 

4 g agar agar

Hibiscussiroop, rozenwater en cava 

opkoken. Agar agar al roerend toevoegen 

en terug 1 minuut goed laten doorkoken, 

laten uitharden in koelkast. Glad draaien in 

thermomix en bewaren in een spuitzakje.

Sneeuw van olijfolie Vale de Arca

40 g olijfolie Vale de Arca // 

25 g maltopoeder // 10 g poedersuiker 

Malto vermengen met poedersuiker en de 

olijfolie eronder mengen.

Venkelsalade

1 venkel // 3 el olijfolie Vale de Arca // 

scheutje Cabernet Sauvignon-azijn // 

maldon zout

Venkel fijn snijden met een 

vleessnijmachine. 2 minuten laten weken in 

Milky Chocolat  
(dessert)

ijswater. Afgieten en goed laten uitlekken. 

Laten marineren in olijfolie Vale de Arca en 

de Cabernet Sauvignon-azijn. Kruid af met 

maldon zout.

Chocoladestreuzel

120 g zachte boter // 120 g amandelpoeder 

// 120 g blonde kandijsuiker // 1,2 g zout // 

110 g bloem // 20 g cacaopoeder 

Meng alle ingredienten met keukenrobot, 

rol deze uit tussen 2 siliconen bakmatjes op 

+/- 8 mm. Bak deze een 20-tal minuten af op 

150 °C. Laat afkoelen. Wanneer afgekoeld 

kort crunchen in thermomix.

Gedroogde spongecake van chocolade

150 gr eiwit // 100 g dooier // 100 g suiker // 

50 g amanadelpoeder // 25 g bloem // 

15 g cacaopoeder // snuifje zout

Meng alle ingrediënten. Wrijf de massa 

door een fijne zeef, vul de siphon en plaats 

er 2 gaspatronen op. Schud deze goed 

en laat even rusten in koelkast. Laat de 

siphon op kamertemperatuur komen en 

schud goed. Vul de bekertjes voor de helft 

en gaar ze in de microgolfoven op 500 

Watt. Laat afkoelen voor gebruik. Snijd met 

behulp van een mesje de spongecake eruit 

en pluk er stukjes van. Leg deze stukjes in 

een droogtoren op 55 °C en wacht tot ze 

mooi uitgedroogd zijn.

Werk af met aardbeien
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INGREDIËNTEN & BEREIDING

Varkenskroon Duroc d’Olives

4 varkenskroon Duroc d’Olives // 

peper van de molen // maldon zout

Aanschroeien in geklaarde boter en 

afkruiden met peper van de molen en 

maldon zout. Onder aluminiumfolie laten 

rusten.

Quinoa

200 g quinoa // 1 gesnipperde sjalot // 

sap en zeste van 1 limoen // 2 el sushi-azijn // 

2 el olijfolie Vale de Arca // peper, zout

1/2 sjalot aanfruiten in olijfolie Vale de Arca 

en quinoa kort meeroeren. Bevochtigen 

met kippenfond en laten garen. Wanneer 

gaar, laten afkoelen in koelkast. Afwerken 

met sap en zeste van limoen, sushi-azijn, 1/2 

sjalot, peper, zout en olijfolie Vale de Arca. 

Goed omroeren en koud bewaren.

Crème van gele wortel

5 gele wortelen in grove stukken // 2 sjalot 

in grove stukken // 1 l groentebouillon // 

1 tl xantana // klontje boter // peper, zout // 

snuifje fijn gemalen komijn

Wortel en sjalot aanfruiten in de olijfole, 3/4 

bevochtigen met groentebouillon, klontje

boter en laten gaar koken. Af en toe 

omroeren. In thermomix fijn mixen samen 

met het overige kookvocht en de xantana. 

Afkruiden met peper, zout en snuifje 

fijngemalen komijn.

Duroc d’Olives  
(hoofdgerecht)

Parmezaanse melk

1 dl volle melk // 1 dl room // 1 dl groentefond 

// 90 g geraspte Parmezaanse kaas // 

4 el Vale de Arca // zout

Breng de melk, room en groentebouillon 

aan de kook. Voeg Parmezaanse kaas toe 

en laat half uurtje van het vuur trekken 

onder deksel. Mix alles met de staafmixer 

en passeer door een fijne zeef. Kruid af met 

zout. Voeg de olijfolie toe en mix schuimig, 

dit net voor het serveren.

Wortelkrullen

1 paarse wortel // 1 oranje wortel // 

1 gele wortel // scheutje Vale de Arca // 

Chardonnay-azijn // peper, zout

Snijd de wortelen zeer fijn met een 

vleessnijmachine. Laat deze marineren in 

Chardonnay-azijn en olijfolie Vale de Arca. 

Kruid af met peper van de molen en maldon 

zout.

Crème van erwten

200 g erwten // 10 g munt // 10 g basilicum 

// groentebouillon // peper, zout

Kook de erwten gaar in bouillon. In 

thermomix fijn mixen samen met klein 

beetje kookvocht, de munt en basilicum. 

Kruid af met peper en zout.

Miniwortel

8 miniwortelen in diverse kleuren

Gaar de miniwortelen in kokend gezouten 

water. Brand de wortelen met een 

bunsenbrander. Opwarmen in de oven net 

voor het doorgeven.
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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

http://www.femat.be
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KNOKKE-HEIST, 07.08.2017

Chefs, horecamedewerkers, gastronomen, foodies of zij die 

simpelweg houden van een spelletje petanque doorspekt met 

culinaire verwennerijen…

Meter van deze editie is lady chef Arabelle Meirlaen*. Bekend om haar 

“Cuisine Intuitive” uit Marchin. Alleen daarom al wordt Knokke-Heist op 

7 augustus de bühne voor gastronomisch genieten. 

Peter van deze editie is Meesterkok Bart Desmidt ** van het 

gastronomisch restaurant Bartholomeus uit Knokke-Heist. Niemand 

Een aangenaam netwerkevent in een internationaal gezelschap 

met een sportieve, culinaire en lifestyletoets onder een ongetwijfeld 

azuurblauwe Knokse hemel. De spelletjes petanque worden 

verrassend afgewisseld met ‘Tournées Générales’ door de Dolce-

partners. Dé uitgelezen manier om gastronomie op een speelse 

manier te ontdekken. Iedere petanquegroep bestaat uit 3 spelers 

(triplette) en de kapitein is altijd een chef-kok. Een uniek evenement 

die zijn gelijke niet kent, een dag vol plezier en gastronomie van de 

bovenste plank!

anders verkondigt l’Art de Vivre’ op zo’n grandioze manier!

Mastercook of Belgium Peter De Groote van Feestzaal Ten Dauwe uit 

Aalter verwent de gasten met  bijzondere ‘Tournées Générales’ en een 

prachtig free-flow diner in LeBeau Hotel.

Het programma wordt opgesplitst in twee delen

1. Petanquewedstrijd en ‘Tournées Générales’ bij Chalet Suisse, 

Elizabetlaan 321 te Knokke-Heist. Het oudste sportcentrum van 

Knokke en prachtig gelegen in de duinen. Start 10u30 tot omstreeks 

16u.

2. Avondfeest met prijsuitreiking en dansavond bij Lebeau Hotel, 

Zoutelaan 175, 8300 Knokke – Le Zoute . Dit nieuwe stijlvolle hotel 

van het gerenommeerde Belgisch merk LeBeau-Courally scheert nu 

al hoge toppen.

 Start 18u tot … (all inclusive formule tot 22u30)

Meter: Arabelle Meirlaen Peter: Bart Desmidt

Dolce’s Petanque Trophy 
For Chefs 2017

WAT IS HET?

WIE KOMT ER?

HOE ZIET DE DAG ERUIT?
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Peter De Groote

Bekijk enkele sfeerbeelden

van vorige editie

via qr-code

TE WINNEN PRIJZEN?

CULINAIR?

WIE ZIJN ONZE CULINAIRE PARTNERS? 

Per triplette worden talrijke mooie prijzen aangeboden zoals: 

- Bordeaux wijnen 

- Le Creuset messen

- Petanque ballenset Obut 

- Lederwaren LeBeau-Courally

- magnum Pastis Henri Bardouin  

- Vale de Arca-olijfolie 

- 3 kunstwerken van de franse artiest Paul Grippon Napa

- etc.

Chef Peter De Groote zorgt vanaf het ontbijt tot het diner 

onophoudelijk voor culinaire verwennerijen. De Dolce-partners laten u 

hun beste producten ontdekken en het geheel wordt rijkelijk overgoten 

met unieke wijnen, schitterende bieren, creatieve fruitsappen en 

verfrissende waters.

Dolcé’s Petanque Trophy For Chefs is all-inclusive* tot 22u30: 

petanquespel, ontbijt, Tournées Générales, pick-nick mand en diner. 

*Na 22u30 worden de consumpties te koop aangeboden.

ISPC-Sligro, Martini, Tio Pepe, Didess, Altoni, Rougié, Delifrance, Viva 

Sara, Private Label Coffee, Kaasmeesters Callebaut &Vanhaver, Be - 

Delicious, Gouden Carolus, Bru, Cidre Ruwet, Consorzio del Prosciutto 

di Parma, Bordeaux Wijnen, Kelderman, Gouden Carolus Single malt, 

Konishi Saké, E – gourmet, Cidre Ruwet

Ongetwijfeld een unicum in Knokke-Heist. Snuif de echte Montmartre-

sfeer van Parijs op… Laat u omringen door kunstenaars… Geniet van 

Franse chansons… en bovenal laat u culinair verrassen!

Zin om even Knokke-Heist en zijn talrijke boutiques of boetieks? te 

ontdekken? Dan brengt ons toeristisch treintje u naar het centrum en 

terug.

Het avondfeest is casual chic met stijlvolle dansavond, overgoten met 

een Franse sfeer. 

Onze Dolcé partners Meubili, Femat, Hillux-Hillewaert, Living 

Tomorrow en Kabuki zorgen voor een schitterende aankleding en een 

onvergetelijke avond.

SFEER EN BELEVING?

http://www.dolceworld.com/nl/events/dolces-petanque-trophy-chefs-2017
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Snel wezen is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt!

First come, First serve.

Via QR code  of website 

http://www.dolceworld.com/nl/events/

dolces-petanque-trophy-chefs

Of contacteer jan@dolcemagazine.be 

of tel. +32 (0)474 54 04 66

Petanque spelers 

Niet-horeca    € 125

Chefs in koksvest    € 85

Spouses , Dolce Club Members  € 98

Horecamedewerkers   € 95

Enkel diner in LeBeau Hotel   € 85

Hotel LeBeau 

Overnachting en ontbijt inbegrepen

Single room (6)    € 120

Double room (15)    € 180

Family room (4)    € 225

Knokke Actueel Magabook heeft haar eigen ‘Lifestyle Village’ gecreëerd bij Chalet-Suisse waar iedereen van 11u tot 18u  

gezellig kan keuvelen en de laatste nieuwe ‘lifestylesnufjes’ kan ontdekken. Uiteraard zorgen we er ook voor dat de niet-spelers  

in de watten worden gelegd. Laat u met andere woorden onderdompelen in een wereld van mode, beauty en culinaire verwennerij. Inkom is gratis.

Voor info, mail naar info@knokkeactueel.be

Omdat wij niets aan het toeval overlaten wordt u gedurende de volledige dag met een toeristentreintje van de ene locatie naar de andere 

gebracht, met een tussenstop op het Lichttorenplein aan de Dienst Toerisme.

HOE NEEM IK DEEL? DEELNAMEPRIJS?

WAT ALS IK GEEN PETANQUE SPEEL EN MIJN PARTNER WENS TE VERGEZELLEN

http://www.dolceworld.com/nl/events/dolces-petanque-trophy-chefs
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Durbuy - Belgium

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

save the date!

december 2017
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Bekijk de 
sfeerbeelden
via onderstaande 
qr-code

https://www.youtube.com/watch?v=gwMStsJ3KcU
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23-24-25

Ga met ons mee olijven plukken 
in Alentejo (Portugal) 
bij Dolce-partner Vale de Arca!

Van 23 tot en met 25 oktober 2017 trekken we opnieuw richting het diverse Portugal. We zullen er lunchen tussen de rijstvelden, 
cultuur opsnuiven, schitterende wijnen degusteren, culinaire Portugese pareltjes proeven en we leren er alles over de olijvenpluk. 
Wie convivialiteit, gastronomie en een flinke brok warenkennis op prijs stelt mag deze trip absoluut niet missen. 

OKTOBER 2017 

DE PRIJS

PRAKTISCH

prijzen incl. BTW, maaltijden en wijn

enkele kamer - € 1150 

dubbele kamer - € 998  

De prijzen kunnen variëren afhankelijk van het moment van 

het boeken van een vlucht. Dolce zorgt dat hun klanten 

een uitzoderlijk ervaring hebben  en kan het programma 

aanpassen voor het goed van hun klanten

Voor meer info: jan@dolcemagazine.be of 

tel: 0474 54 04 66

Vlucht Tap Airways Brussel – Lissabon: vertrek 06.20u // 

Transfer naar Comporta // 11.00u Aperitief op het strand 

met lokale specialiteiten // 12.30u Vertrek naar restaurant 

Museo do Arroz op het domein Herdade de Comporta 

waar we lunchen tussen de rijstvelden.  // 15.00u Vertrek 

naar Alcácer do Sal waar we worden er ontvangen door 

23 OKTOBER

24 OKTOBER

25 OKTOBER

PROGRAMMA

de burgemeester en er een bezoekje brengen aan het 

museum en de poussada. // 17.30u  Wijndegustatie  

met Peppe bij Herdade do Portocarro, gelegen tussen 

de wijken Setúbal en Évora. // 18.00u Vertrek naar 

hotel Vale do Gaio Inn, de perfecte plek voor zij die de 

culinaire hoogstandjes van de regio waarderen.  // 19.00u 

Ontvangst door Vasco, de  sympathieke hoteleigenaar // 

20.30u Aperitief en diner

Ontbijt met een prachtig zicht op de dam //10.30u 

Vertrek met Jeeps naar de  Herdade de Vale de Arca waar 

we worden ontvangen door de eigenaar.  // Lunch op de 

boerderij // Op adem komen aan de rivier en diner in Vale 

de Gaio

Ontbijt  en vertrek naar Lissabon. // 15.00u Aankomst in 

Brussel

BOEK NU!
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Sportcentrum Chalet Suisse 
Restaurant Huyze Verleye 

partners

http://www.aeg.be/nl-be/local/cooking-club/
http://www.belgocatering.be/
http://www.tendauwe.be/
http://rational.be/
http://knokke-heist.be/
http://www.bocusedor.be/
http://www.mastercooks.be/nl
http://
http://www.valedearca.com/
http://www.vivasara.be/documents/home.xml?lang=nl
http://www.altoni.be/
https://www.bru.be/
http://www.cinoco.com/
https://www3.martini.com/
http://www.rougie.com/
http://bedelicious.be/
http://www.didess.be/
http://rdfoodrevolution.com/#nl/home
http://www.kroketjes.be/
http://www.hilux-hillewaert.be/taalkeuze
http://www.livingtomorrow.com/nl
https://www.femat.be/
http://e-gourmets.fr/
http://www.chainedesrotisseurs.nl/
https://www.lecreuset.be/
https://www.obut.com/
http://www.shine-international.be/
http://www.tiopepe.co.uk/
http://www.prosciuttodiparma.com/
http://www.deavondschool.be/artikel/fe/Nieuwtjes-in-CVO-DE-AVONDSCHOOL?iditem=104&t=1496239231
http://www.vins-bordeaux.fr/
http://www.hetanker.be/nl/gouden-carolus-classic
http://www.foodproof.be/
http://www.horecafocusgroup.be/
https://www.knokkeactueel.be/
http://www.privatelabelcoffee.be/nl/home/
http://www.world-gourmet-society.com/
http://www.kaasmeester-callebaut.be/
http://www.lebeauhotelzoute.be/
https://www.meubili.be/
http://www.bragard.be/nl/
http://www.delifrance.com/be
http://cidreruwet.com/
http://www.sligro.nl/
http://www.chalet-suisse.be/
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INFO EN RESERVATIE OP  
086/21.24.28 of op  info@durbuyinfo.be

www.durbuyinfo.be

In het hart van de Ardennen:
De Kleinste stad ter wereld

«Durbuy is vooral een 
charmants stadje verscholen in 
de pittoreske meanders van de 
Ourthe.Geplaveide, brochtige 

straatjes,stevige stenen gebouwen 
waarboven een kasteel 

op een rotstige top uitsteekt. 
Durbuy brengt u naar de Echte 

Belgische Ardennen. 
En,Durbuy staat bekend om zijn 

gastronomie: een waar festijn 
voor de smaakpapillen.»

Het Royal Syndicat d’Initiative de Durbuy organiseert
van 10 juni t.e.m. 16 juli het Rivierkreeften- 

en Rivierproductenfestival. 
De restauranthouders van Durbuy, het toeristische “goudklompje” van onze 

Ardennen, zullen verschillende specialiteiten met rivierkreeft op uw bord toveren: 
rivierkreeftkroketten, een absolute topper! - bruschetta met rivierkreeft en guaca-
mole – quinoasalade met rivierkreeft, gebrande pistaches op smaak gebracht met 

limoen – penne met rivierkreeft, inktvisinkt, tomatenpesto en parmezaanchips – 
tagliatelle met blokjes gevogelte en rivierkreeftstaarten in bisquesaus met dragon, ...

Absoluut niet te missen tijdens het Rivierkreeftenfestival: de RIVIERKREEF-
TEN-SMULRALLYE die plaatsvindt op zaterdag 1 juli vanaf 17.30 uur en op 

zondag 2 juli vanaf 11.30 uur 
Na inschrijving en aankoop van een pass ter waarde van 45€ kunt u in een gezellige 
jazzsfeer uw hartje komen ophalen aan de specialiteiten bereid door de chefs van 
de restaurants in ons stadje. Welkom aan alle fi jnproevers en lekkerbekken!

http://www.durbuyinfo.be
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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

Foto: Michael De Lausnay


