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Verantwoordelijk uitgever // Jan De Kimpe // jan@dolcemagazine.be // Sharkin Invest bvba // 

Redactieadres // Abelendreef 11 - 8300 Knokke-Heist // jan@dolcemagazine.be // www.dolcemagazine.be // 

Medewerkers // Jan Agten // Isabel Boons // Michael De Lausnay // Catherine Lenoir // Wendy Huyghebaert // 

Henk van Cauwenberghe // Bart Tanghe // Vormgeving // Hannibal - www.hannibal.be // Druk // Drukkerij Hendrix 

- 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.

Cursisten beamen volmondig de kwaliteit 
van CVO De Avondschool!
Op 13 juni 2016 vond in CVO De Avondschool in Oostende de proclamatie plaats van onder an-

dere cursisten horeca, wijnkenner en bakkerij. De enthousiastelingen ontvingen hun getuigschrift 

van het voorbije jaar en hadden de mogelijkheid om zich terug in te schrijven voor een van de 

modules die opnieuw van start gaan in september.

Sligro Food Group 
bouwt aan een cen-
traal platform voor 
de Belgische markt
JAVA en ISPC gaan de toekomst in onder 

de vleugels van Sligro Food Group Belgium, 

waarbij JAVA Foodservice zich zal blijven 

richten op de institutionele markt en de zorg-

sector, scholen en catering met de focus op 

droge kruidenierswaren. Terwijl ISPC verder 

zal groeien als Sligro-ISPC en zich daarbij 

vooral zal richten op horeca en grootverbruik 

met de nadruk op verse producten.

Le Creuset … maar dan net iets stoerder 
Streetfood is hip en dat hebben ze in Wevelgem goed begrepen. De uitbaters van Café Passé, 

Vincent Cuvelier en Ann-Sophie, startten net om de hoek met een nieuw concept. Calavera is 

naar eigen zeggen een drank- en eetgelegenheid met een unieke belevenis. Streetfood wordt 

er gecombineerd met cocktails en dat met een portie livemuziek on the side.

“Silo’s is dan wel 
een brasserie, maar 
biedt de sfeer, ruim-
te en luxe van een 
toprestaurant …”
Silo’s in Boortmeerbeek is op zijn minst 

imposant te noemen, zowel aan de buitenkant 

als binnenin. Maar ook de keuken imponeert. 

Naar eigen zeggen een eenvoudige brasserie-

keuken, maar volgens ons zoveel meer.

Op een Ferrari kun 
je koken …
Koppert Cress, waarschijnlijk één van de 

meest innovatieve tuinbedrijven in de Bene-

lux, heeft ongetwijfeld zijn stempel gedrukt 

op de gastronomische wereld. Eigenaar Rob 

Baan transformeerde Koppert Cress van een 

vestiging met 20 medewerkers tot een we-

reldwijde organisatie met 200 medewerkers 

en vestigingen in verschillende landen.
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Dolce Curling  
Trophy
Ook deze winter stunt Dolce World opnieuw! 

Voor de eerste maal verzamelen horecapro-

fessionals en gastronomen voor de Dolce 

Curling Trophy 2017. In navolging van onze 

succesvolle Dolce’s Petanque Trophy doen we 

het deze keer in een feeëriek winterlandschap 

en dit in het kleinste stadje ter wereld.

Het hele jaar door plukverse kruiden en 
groenten in The Bistronomy
Dat The Bistronomy onder leiding van ervaren chef Marc Clement een innovatieve en verrassen-

de keuken brengt, hoeven we niet meer te vertellen. Marc Clement brengt de gast hoogstaande 

gerechten met een enorme attentie voor herkomst en beleving en dat binnen een trendy kader. 

Nieuwe concepten binnen het horecalandschap staan er centraal.

“Knokke-Heist zit vol verborgen pareltjes, 
Restaurant Cézanne is er eentje van”
Dat kunst en gastronomie hand ik gaan, hoeven we al lang niet meer te vertellen. Zowel de chef 

en kunstenaar hebben beide een passie voor schoonheid. Geen enkele badstad die beide zo 

goed combineert als Knokke-Heist. 

René Mathieu, van plukker tot zaaier 
Als kleine jongen ging René Mathieu aan de grote hand van zijn grootvader, die boswachter was, 

mee op verkenning in het bos. Hij leerde er de bomen en typische geuren kennen, maar ook plan-

ten, kruiden en  … hun wortels. ‘s Avonds, bij thuiskomst, bereidde zijn oma er iets lekkers mee of 

gebruikte ze om er een van haar familierecepten mee te verfijnen.

Beleef de grandeur van weleer in het Grand 
Casino Knokke
Knokke-Heist heeft altijd tot de verbeelding gesproken … De bouw van het Grand Casino en 

Hotel La Réserve legden de basis voor de grootsheid die de badstad vandaag uitstraalt. De 

extravagante feesten in ware “Great Gatsby-stijl’ die toen werden georganiseerd, zijn nog steeds 

fascinerend.
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Dolce Past Events

‘Chefs met ballen’ 
op de Dolce Petanque Trophy 2017

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Jan Achten

Op maandag 7 augustus werd voor de derde maal de Dolce Petanque Trophy georganiseerd. 

In de gezellige setting van Chalet Suisse-Suisse verzamelden maar liefst 155 chefs en foodies 

voor een dag vol plezier en gastronomie van de bovenste plank. Chef Peter De Groote zorgde 

vanaf het ontbijt tot het diner onophoudelijk voor culinaire verwennerijen. Voornaamste 

gasten waren de azuurblauwe hemel en de stralend zon die de deelnemers onmiddellijk 

katapulteerde naar een Zuid-Frans dorpje. 
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Het event afgetrapt door Arabelle 

Meirlaen* en Bart Desmidt** en 

de spelletjes petanque werden 

verrassend afgewisseld met ‘Tournées 

Générales’ door de Dolce-partners. Dé 

uitgelezen manier voor de deelnemende chefs 

om gastronomie op een speelse manier te 

ontdekken. De dag werd afgesloten met een 

stijlvol diner en avondfeest in het prestigieuze 

Lebeau Hotel in Knokke-Zoute. Tijdens de 

receptie werden de winnende teams in de 

bloemetjes gezet met talrijke prijzen zoals 

een namiddag zeilen met Zeiljacht Sixo voor 

12 personen, Obut petanqueballen met logo 

van de Dolce Petanque Trophy, uitzonderlijke 

Bordeaux-wijnen, diverse opleidingen enz. 

Ook kreeg het winnende team enkel culinaire 

schilderijen van Paul Grippon aka Nappa. Deze 

57-jarige schilder, geboren in Le Havre, houdt 

ervan om een bepaalde sfeer in de keuken of in 

een gerecht in zijn schilderijen weer te geven. 

Hij gaat naar eigen zeggen op zoek naar de 

meest eenvoudige band tussen een culinaire 

creatie en de sfeer van het moment.

Voor de beste vrouwelijke speelster en voor 

Nathalie Vanhaver, Meilleur Fromager Du 

Monde, was er een schitterende handtas van 

Lebeau-Courally. De editie van dit jaar was 

ongetwijfeld opnieuw een enorm succes. 

Alle deelnemers, foodies en chefs waren het 

er dan ook roerend over eens: “Dit initiatief 

bulkt van de professionaliteit en convivialiteit. 

Een dag om niet snel te vergeten en waar 

vriendschappen voor het leven werden 

gesmeed … We kijken dan ook reikhalzend uit 

naar de editie van volgend jaar!”

Bekijk de 
video
via de qr-code
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Bollinger

Unieke bubbels voor  
Dolce-Ambassadeurs

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe

Onze Dolce-Ambassadeurs geven iedere dag opnieuw het beste van zichzelf om de 

Belgische gastronomie uit te dragen. Die partners hebben sinds de opstart van Dolce World 

– ondertussen 6 jaar geleden – enthousiast deelgenomen aan onze talrijke activiteiten. Onze 

eerste Dolce-Ambassadeur Jean-Pierre Reydams komt ons tot op de dag van vandaag nog 

vaak vervoegen op onze events. 
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Zo zijn Peter De Groote en zijn 

echtgenote Kristien Dolce-

Ambassadeurs van het eerste uur. 

Onze Dolce-petanque wordt dan ook steevast 

ondersteund door hun bedrijf ‘Ten Dauwe’. 

Maar ook Patrick De Gendt en zijn echtgenote 

Carine brachten Dolce naar een hoger niveau 

door hun kennis en knowhow omtrent grillen 

en barbecue. Zij vertegenwoordigen Dolce 

overal ter wereld en zijn beide het perfecte 

voorbeeld van échte gastronomen. Ze maakten 

ons wegwijs in talrijke culinaire verenigingen, 

wedstrijden en introduceerden Dolce in de 

wondere wereld van foodtrucks en barbecue. 

Geert Gheysels en zijn echtgenote Christine 

namen op hun beurt dan weer deel aan bijna 

al onze activiteiten en reizen. Hun kennis, 

zowel op gebied van wijn als op gebied van 

gastronomie, wordt door ons ten zeerste op 

prijs gesteld. Bovendien zijn zij ook steeds 

bereid om hun spontane feedback te geven op 

alles wat we ondernemen met Dolce World. 

De wondere wereld  

van Bollinger champagne …

Op dinsdag 12 september trokken we samen 

met enkele Dolce-Ambassadeurs, fotograaf 

Bart Tanghe en enkele gasten van Cinoco 

richting het huis Bollinger in Ay, vlakbij Epernay. 

De geschiedenis van het champagnehuis 

Bollinger gaat terug tot 1829 en het Huis is 

nog steeds in handen van de familie. Het merk 

produceert diverse soorten champagnes. 

De ‘vintage’ Vieilles Vignes Françaises, La 

Grande Année en de R.D., de ‘non-vintages’ 

Special Cuvée en Rosé, en zelfs een grote 

rode Champagnewijn maken deel uit van hun 

aanbod. Klinkende namen met uitstekende 

smaken, want zelfs hun ‘basischampagne’ - de 

Special Cuvée - overtreft alle verwachtingen. 

Wij mochten genieten van een bubbelende 

dag met degustaties van Ayala, sprankelende 

Bollinger-champagne en een maaltijd zoals 

echte ‘vendangeurs’ die voorgeschoteld 

krijgen. 

De traditie van deze twee huizen blijven een 

unieke ervaring en onze Ambassadeurs zagen 

dat het goed was. Het beeldmateriaal spreekt 

voor zich.

www.cinoco.com

www.champagne-bollinger.com
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Bru 

Brasserie Silo’s gaat voor 
Belgische topproducten 

en -gerechten!

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

Silo’s in Boortmeerbeek is op zijn minst imposant te noemen, zowel aan de buitenkant als 

binnenin. Maar ook de keuken imponeert. Naar eigen zeggen een eenvoudige brasseriekeuken, 

maar volgens ons zoveel meer. Eigenaars Danny Vanderschueren en Danny De Landtsheer 

slagen erin om een inspirerend totaalconcept te brengen, een ode aan pure Belgische 

producten geserveerd in een pand dat zo uit New York lijkt te komen. De rijke geschiedenis 

van het gebouw is duidelijk voelbaar en doet de gerechten van het keukenteam alle eer aan. 

Silo’s werd bovendien in zijn eerste jaar opgenomen in Gault&Millau 2016 als ‘Beste Brasserie’. 

Silo’s is dan wel een brasserie, maar biedt de sfeer, ruimte en luxe van een toprestaurant …

Brasserie Silo’s is een project van Danny 

Vanderschueren, die we nog kennen 

van het Mechelse sterrenrestaurant 

Folliez en Danny De Landtsheer, de drijvende 

kracht achter Taverne Square in Mechelen 

en Traiteur Daniel’s in Schiplaken. Twee 

verschillende ondernemers die volledig 

complementair blijken te zijn. Samen slagen ze 

erin om een totaal nieuwe culinaire ervaring 

aan de gast te schenken. “Brasserie Silo’s is 

zowel voor mij als voor mijn partner een nieuwe 

uitdaging in een geëvolueerd horecalandschap. 

Wij willen een eerlijke brasseriekeuken op 

een eigentijdse manier brengen en dit op 

een fantastische locatie”, vertelt Danny 

Vanderschueren. “Silo’s moest inderdaad 

traditionele Belgische gerechten brengen met 

respect voor het product en de smaak”, vult 

Danny Landtsheer aan. “Prioritair voor ons is 

dat de klant zich goed voelt omgeven door 

mensen die met plezier hun job uitoefenen. 

We willen een teamspirit opbouwen zodat 

iedereen die hier werkt met volle goesting zijn 

job uitoefent.”
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“Silo’s is dan wel een 
brasserie, maar biedt de 
sfeer, ruimte en luxe van een 
toprestaurant …”
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New York in Boortmeerbeek

Silo’s is gevestigd in de voormalige Mouterij. 

De tuitmonden aan het plafond van Silo’s zijn 

hier nog het tastbare bewijs van en getuigen 

van de dagen dat de granen via het kanaal per 

schip werden aangevoerd en gestockeerd. 

De locatie van Silo’s is ongetwijfeld een 

grote troef. Een ruime parking, dito terras en 

een interieur dat doet denken aan het New 

Yorkse meat packing district. Eigenaar Danny 

Vanderschueren, zijn vrouw Karine en mede-

eigenaar Danny De Landtsheer creëerden 

een unieke sfeer die je maar zelden in België 

terugvindt. De industriële mouterij die werd 

omgebouwd tot een bedrijvencentrum met 

op het gelijkvloers het kosmopolitische Silo’s, 

werd volledig ingericht door interieurarchitect 

Will Erens. “Will begreep meteen wat ik voor 

ogen had”, vertelt Danny Vanderschueren. “Hij 

combineerde zijn artistieke aanpak met warmte 

en luchtigheid.”

De unieke geschiedenis van het pand komt 

volledig tot zijn recht en de industriële 

looks worden perfect gecombineerd met 

vintage inrichting. De sfeerverlichting en een 

opvallend goede akoestiek dragen bij tot een 

uitzonderlijke beleving. De loungehoeken 

met designklassiekers zijn uitnodigend en 

de opstelling van de tafels zorgt voor een 

ontspannen indruk. Silo’s schenkt ook heel wat 

aandacht aan de ontvangst van zijn gasten. Via 

een balie wordt de klant enthousiast onthaald 

en naar zijn tafel geleid. 
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Keuken zonder chef

Silo’s brengt een klassieke kaart, maar dan 

wel met topproducten op de juiste manier 

klaargemaakt. Denk bijvoorbeeld aan steak 

tartaar, vol-au-vent, garnaalkroketten of paling 

in het groen. “Wij gaan er prat op om onze 

gerechten te bereiden zoals het moet”, zegt 

Danny Vanderschueren. “Wij serveren onze 

frietjes nog met zelfgemaakte mayonaise, 

maar we hebben ook aandacht voor vergeten 

producten zoals kalfsniertjes. Wij willen 

bovendien niet trendy zijn, maar houden wel 

de vinger aan de pols wat de evoluties binnen 

de culinaire wereld betreft. Zo schenken 

we bijvoorbeeld voldoende aandacht aan 

vegetarische gerechten. En dan heb ik het 

niet enkel over een blad salade, maar een 

perfect geserveerd en volwaardig gerecht. 

Ook ons drankenaanbod wordt zorgvuldig 

samengesteld en de mogelijkheid om heel wat 

wijnen per glas te bestellen, is voor onze gast 

een pluspunt.”

Opmerkelijk: Silo’s heeft geen chef-kok, maar 

wel een team van ervaren koks die in staat 

zijn hun ego’s opzij te schuiven. “We kunnen 

rekenen op een perfect geolied keukenteam. 

Ik weiger een chef aan te stellen”, lacht 

Danny Vanderschueren. “Veel chefs zijn té 

egocentrisch en kunnen niet in een team 

fungeren. Voor mij is de samenhorigheid 

binnen onze ploeg veel belangrijker dan één 

chef die alle aandacht naar zich toe trekt.” 

“De subtiele sprankeling van 
Bru doet het uitstekend bij 
onze gerechten.”

Trouw aan Belgische producten

Silo’s heeft ongetwijfeld een zwak voor eerlijke, 

Belgische producten en dat is ook te merken 

aan het water dat er wordt geschonken. “Wij 

hebben resoluut voor Bru gekozen”, aldus 

Danny De Landtsheer. “Niet allen hebben we 

een heel goede relatie met Bru, maar ook de 

subtiele sprankeling van het water matcht 

perfect met onze gerechten. Het feit dat Bru 

een 100% Belgisch water is, past bovendien 

perfect in ons concept.”

www.silos.be 

www.bru.be
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Koude lasagne van groenten,  
avocado, sesamvinaigrette en  

gepofte granen

4 PERSONEN

GROENTENLASAGNE

Ingrediënten 

1/2 knolselder // 1 rammenas // 6 tomaten // 

2 gele paprika’s // 1 courgette // 1 aubergine 

// 2 komkommers // 2 venkels // dashi-

bouillon // rijstazijn // olijfolie // sesamolie // 

basilicumblaadjes // peper van de molen // 

grof zout

 

Bereiding

Snijd alle groenten in dunne plakjes op 2 

mm dikte. Neem een bakplaat van 5 cm 

hoogte en leg hierin plasticfolie, besprenkel 

met olijfolie. Begin met de knolselder en 

bouw zo de lasagne op met telkens een 

laagje van de verschillende groenten. 

Besprenkel telkens de groentjes met de 

verschillende olies en azijnen. Krijd goed 

af met peper en zout om de 3 lagen, dek 

af met plasticfolie en zet lichte druk op de 

lasagne gedurende 1 nacht.

Ontvorm de lasagne en portioneer in 

stukken van 5 cm op 5 cm.

CRÈME VAN AVOCADO

Ingrediënten

2 avocado’s // 1 mespuntje sihirasa // snuifje 

peper en zout // 1 koffielepel glucose //  

2 eetlepels olijfolie // 1 eetlepel citroensap

 

Bereiding

Ontdoe de avocado’s van hun schil en pit en 

doe vervolgens in de keukenblender. Blend 

tot een fijne massa. Doe deze crème in een 

spuitzakje.

SESAMVINAIGRETTE

Ingrediënten

1/2 dl sesamolie // 1 el mosterd // 1 el honing 

// 1 dl druivenpitolie // 1 scheutje water //  

1 dl rijstazijn

 

Bereiding

Doe alles in een maatbeker en mix tot een 

gladde massa.

GEPOFTE GRANEN

Ingrediënten

1 el spelt // 1 el tarwe // 1 el gerst // 1 el 

pompoenpitten // 1 el quinoa // 1 el chiazaad 

// maïsolie

 

Bereiding

Kook de spelt, tarwe, gerst, quinoa 

afzonderlijk in water overgaar. Koel af 

met stromend koud water en droog in 

de oven op 70 °C. Pof in maïsolie. Bak de 

pompoenpitten in maïsolie. Meng alles en 

kruid af met zout, voeg dan het chiazaad 

toe.

GEKONFIJTE KERSTOMAAT

Ingrediënten

1 bakje kerstomaten // tijm // laurier // look // 

olijfolie // grof zout // fijne suiker

 

Bereiding

Snijd de kerstomaten doormidden, leg op 

een bakplaat met de doorgesneden zijde 

naar boven. Plet 4 teentjes look, schik deze 

tussen de tomaten. Leg wat takjes tijm en 

laurier tussen de tomaatjes. Bestrooi met 

grof zout en suiker. Plaats 1 uur in de oven 

op 70 °C. 

AVOCADOSTUKJES

Ingrediënten

1 avocado // 1 el olijfolie // 1 tl citroensap // 

peper en zout

 

Bereiding

Ontdoe de avocado van pit en schil, snijd 

in stukken en besprenkel met olijfolie, 

citroensap en peper en zout.
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Salade van quinoa,  
octopus, pimento de 
piquillio, paprika

4 PERSONEN

OCTOPUS

Ingrediënten (4 personen)

4 armen octopus // 4 l water // 1/2 chilipeper 

// 1 tl korianderzaad // 1 stengel witte selder 

// 1 ajuin // 1 wortel // zout // tijm // laurier

 

Bereiding

Sla met een deegrol op de octopusarmen, 

leg een nacht in de vriezer. Maak een 

bouillon van de overige ingrediënten en laat 

een half uur pruttelen. Zeef door en gaar 

hierin de octopus zonder te koken en dat 

gedurende 2 uur. Laat 1 nacht afkoelen in de 

bouillon.

QUINOA

Ingrediënten

100 g quinoa // 2 sjalotten // olijfolie // 

kipbouillon // dragon // tijm // laurier // 

gerookte olie // platte peterselie // rijstazijn 

// peper // zout

 

Bereiding

Snijd de sjalot zeer fijn. Stoof 1 sjalot aan 

in olijfolie en voeg de quinoa toe en stoof 

even mee aan. 1/2 l kippebouillon toevoegen 

en meng met een takje dragon, tijm en 

blaadje laurier. Laat rustig pruttelen tot de 

quinoa beetgaar is. Giet af, laat afkoelen in 

de koelkast. Verwijder de kruiden en maak 

een koude salade met de andere helft van 

de gesneden sjalot, peterselie, koffielepel 

gerookte olie, koffielepel rijstazijn.

GEBRANDE PAPRIKA

Ingrediënten

1 rode paprika // olijfolie // grof zout

 

Bereiding

Snijd de bovenkant van de paprika af, aan 

de steelkant, verwijder de zaden. Kruid 

aan de binnenzijde met grof zout. Brand 

de buitenzijde zwart met brander of door 

middel van gasbekken. Leg in een kom, dek 

af met plasticfolie.

Pel na een kwartier de paprika, snij de 

paprika langs door en verdeel in mooie 

stukjes en kruid af.

CRÈME VAN PAPRIKA

Ingrediënten

2 pimento de piquillio // 4 rode paprika’s //  

1 ajuin // 2 takjes tijm // 1 blad laurier //  

2 dl kippenbouillon // scheutje witte wijn //  

1 el olijfolie

 

Bereiding

Snijd de paprika’s in stukjes, alsook de ajuin. 

Stoof alles aan in olijfolie, voeg de rest van 

de ingrediënten toe. Laat rustig pruttelen 

tot alles gaar is. Verwijder de kruiden, blend 

tot homogene massa. Zeef door en laat 

afkoelen.
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Silo’s Lam 

4 PERSONEN

CRÈME VAN AUBERGINE

Ingrediënten

4 stuks aubergine // 100 g knuthenlund // 

schapenyoghurt // 50 g olijfolie //  

2 g xantana // tijm // laurier // 1/2 bol look

 

Bereiding

Aubergines in twee snijden en vruchtvlees 

kruiselings insnijden. Vervolgens op een 

plaat leggen en inwrijven met olijfolie. 

Afkruiden met peper en zout, tijm, laurier 

en look. Afbakken in de oven gedurende 

30 minuten op 190 °C. Vruchtvlees uithalen 

en mixen met de yoghurt, olijfolie, xantana, 

peper en zout. Door een fijne zeef duwen

CRUMBLE VAN PARMEZAAN

Ingrediënten

100 g Panko-paneermeel //  

50 g gevriesdroogd tomatenpoeder //  

50 g fijngemalen Parmezaan

 

Bereiding

Panko in ruim olijfolie mooi goudbruin 

bakken, tomatenpoeder toevoegen en even 

laten meebakken. Uitstorten op een plaat 

met bakpapier. Eens afgekoeld, Parmezaan 

toevoegen en afkruiden met peper en zout.

SAUS VAN GEBRANDE PAPRIKA

Ingrediënten

4 gepofte paprika’s // 1/2 kg lamsparures // 

1/2 bol look // 1 ajuin // 2 stengels selder //  

4 l bruine fond

 

Bereiding

Alle groenten in de oven roosteren met 

de lamsparures. In een pot doen en er de 

fond opgieten. Laten inkoken en op smaak 

brengen. Opbinden met 1g xantana/1 l saus.

TAPENADE VAN AUBERGINE EN 

SHIITAKE

Ingrediënten

4 aubergines in fijne brunoise // 4 sjalotten 

fijngesneden // 1/2 kg shiitakes
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Bereiding

Shitakes aanstoven met 2 sjalotten. Blussen 

met een beetje kippenbouillon en helemaal 

laten inkoken. Fijnhakken met een mes. 

Brunoise aanstoven met 2 sjalotten en 

helemaal gaar koken. Mengen met shiitake 

duxelles en afkruiden met peper en zout

GEPEKELDE SHIITAKE

Ingrediënten

3 sjalotten // 250 g Cabernet Sauvignon-

azijn // 150 g ketjap manis // 100 g sojasaus 

// 120 g sushi azijn // 50 g citroensap // 1/2 kg 

mini shiitake

 

Bereiding

Shiitakes aanbakken en afkruiden, laten 

uitlekken. Sjalotten fijnsnijden en aanstoven. 

Alle vloeibare ingrediënten, behalve het 

citroensap, erop gieten. Laten opkoken, van 

het vuur zetten en citroensap toevoegen. 

Zeven en op de shiitakes gieten.

TROSKERSTOMAATJES EN  

MINI-AUBERGINE

Ingrediënten

12 troskerstomaatjes met kroontje eraan //  

4 stuks mini-aubergine

 

Bereiding

Troskerstomaten besprenkelen met olijfolie, 

peper en zout en gedurende 5 minuten op 

180 °C in de oven plaatsen. Mini aubergines 

in twee snijden en bakken. Daarna verder 

gedurende 5 minuten verder laten garen in 

een oven van 180 °C. 
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Stracciatella-ijs met  
gemarineerde kersen 

4 PERSONEN

STRACCIATELLA-IJS

Ingrediënten

1 l volle melk // 3 dl room // 3 dl eigeel // 

300 g suiker // 2 vanillestokken

 

Bereiding

Klop de eieren met de suiker tot een 

lichtgele massa en dit tot de suiker volledig 

is opgelost. Snijd de vanillestokken langs 

door, haal het merg eruit en voeg deze 

samen met de stokken aan melk en room 

toe. Breng melk en room aan de kook en 

voeg deze toe aan het eimengsel. Doe de 

massa terug in d pot en vaneer op een licht 

vuur tot al het schuim op het oppervlak 

verdwenen is. Doe in een andere kookpot 

en zet deze met de bodem in koud water. 

Als deze is afgekoeld laat dan een nacht 

afkoelen in de frigo.

Draai af in een ijsturbine en als het ijs klaar 

is, voeg dan een handvol chocoladeschilfers 

toe en zet in de vriezer.

GEMARINEERDE KERSEN

Ingrediënten

24 kersen // 1/2 l kersensap // 2 steranijs //  

1 kaneelstok // 1 dl cassis //  

1 dl vlierbloesemlikeur // 100 g suiker

 

Bereiding

Ontpit de kersen en snijd doormidden. 

Leg in de koelkast. Meng alle overige 

ingrediënten in een kookpot en breng net 

niet aan de kook.

Laat afkoelen, zeef door en laat de kersen 1 

nacht hierin marineren.
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PARMA HAM 100% NATURAL
no nitrates  no nitrites

www.prosciuttodiparma.com
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Horecafocus

“Mensen met passie 
maken horeca groot!” 

Tekst Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe en Thomas Sweertvaegher

Horecafocus is een gespecialiseerd advieskantoor, sociaal bureau en interim - kantoor voor 

de horecasector. Bezieler Tom De Pauw is zonder meer een gepassioneerd ondernemer te 

noemen met maar één doel voor ogen: de horecasector en dan voornamelijk de mensen in de 

sector bijstaan en vooruit helpen. Met een open blik en een eigen visie trekt hij er ieder jaar 

samen met een fotograaf op uit in Antwerpen om ‘horecamensen’ en hun passie in beeld te 

brengen. Horeca van de toekomst ? Discipline, actie, vorming, creatieve spanning en vooral 

een gezamenlijke visie

Eenmaal per jaar organiseert 

Horecafocus Group een fotoshoot 

en nodigt de groep enkele catchy, 

passionele horecamensen, experten, partners 

enz. uit voor een krachtige shoot. “Eentje die 

alles te maken heeft met passie, hospitality en 

vooral people”, vertelt Tom De Pauw. “Want het 

zijn nu eenmaal de mensen die horeca groot 

maken. Horeca heeft nog steeds met kunde, 

expertise en beleving te maken én het zijn de 

mensen die werkzaam zijn in de horeca die 

deze drie pijlers ondersteunen. We trekken van 

noord naar zuid in Antwerpen en we plaatsen 

klanten, ondernemers en medewerkers voor 

onze lens. We proberen tijdens deze shoot de 

passie van de horecaspecialist op de gevoelige 

plaat vast te leggen. De horeca is geen 

eenvoudige stiel. Alles draait er om mensen. 

Het is voor mij dan ook heel belangrijk om 

die mensen in de kijker te zetten. Bovendien 

is iedereen die we fotograferen ooit wel eens 

werknemer geweest en is nu werkgever of net 

omgekeerd. Hierdoor willen we onder andere 

het sociaal overleg opnieuw in de verf zetten. 

De sociale partners polariseren graag de 

ongelijkheid tussen werkgever en werknemer, 

terwijl er op de werkvloer wel degelijk een 

gezamenlijke visie en samenwerking is. De 

foto’s worden vervolgens gebruikt om ook in 

onze artikels de begeestering te laten zien.”
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“De positieve dialoog tussen 
werkgever en werknemer 
moet opnieuw worden 
aangewakkerd.”

Passie troef

Tom de Pauw start zijn queeste naar passie 

in koffiebar Butchers Coffee, een voormalige 

slagerij die werd omgetoverd tot een trendy 

koffiehotspot. “Zaakvoerders Dave Haesen en 

Paolo Guffens zijn het perfecte voorbeeld van 

twee horecaprofessionals die vol passie hun vak 

uitoefenen.” Vervolgens gaat de tocht verder 

langs café Hopper, een jazzbar die al meer dan 

twee decennia lang het cultcafé is van artiesten, 

kunstenaars en meerwaardezoekers. “Leuk 

om te weten is dat in de Hopper de oudste 

horecamedewerkster van Antwerpen werkt, 57+ 

en een echt topwijf”, lacht Tom. “Ze werkt meer 

dan 30 jaar in café Hopper. Sowieso een madam 

die haar vak als geen ander kent en dus niet voor 

onze lens kon ontbreken. Daarna stopt Tom nog 

in Den Engel, De Pelikaan en Hemingway. “Stuk 

voor stuk horecazaken die begeesterd worden 

door passionele professionals en hun job met 

fierheid uitoefenen”, aldus Tom.

Food-beverage-brainz

Met de shoot wil Horecafocus het sociaal 

overleg tussen werkgever en werknemer 

opnieuw in de verf zetten. Broodnodig 

volgens Tom De Pauw: “Jammer genoeg is 

het sociaal overleg in Vlaanderen dood. Met 
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deze fotoreportage wil ik maar al te graag 

aantonen dat de werkgever en werknemer in 

de horeca ongelooflijk goed overeenkomen.  

Er speelt heel wat in de horecasector, maar dat 

zie je niet altijd op de werkvloer. En gelukkig 

maar! Iedereen van wie we een foto nemen 

lacht zich te pletter en werkt ook graag in de 

horeca. Net dit beeld willen we meegeven. 

Het is niet allemaal kommer en kwel. Het 

is één van de mooiste ‘stiels’ die vandaag 

veel te vaak in een negatief daglicht wordt 

geplaatst. Zoals Herman Konings een aantal 

jaren geleden op een infosessie vermeldde: 

het wordt tijd dat we stoppen met hospitality 

en ons focussen op hospitology als een soort 

leer van verandering. Daarnaast wordt het ook 

tijd dat de naam ‘horeca’ wordt aangepakt. 

Met andere woorden: hoogt tijd voor een 

nieuwe naam. Wij dachten aan zoiets als food-

beverage-brainz. En je mag brainz gerust als 

een werkwoord zien. Ondernemers zullen 

zich nog meer moeten focussen op een aantal 

facetten. F&B gaat meer en meer over een 

professioneel keukenmanagement. Een lekker 

gerecht voorschotelen is sinds de invoering 

van de GKS niet meer voldoende.” Tevens 

doet HR zijn echte intrede in de sector. Dit 

zorgt ervoor dat personeelskosten de pan 

uitswingen zonder een slim loonbeleid. 

Automatisatie en digitalisering gaat onze 

sector tevens een nieuw elan geven. De focus 

op digitale transformatie is DE focus voor de 

nabije toekomst.

BRA kiest voor Horecafocus

BRA ofwel Belgian Restaurants Association is 

een onafhankelijke beroepsvereniging voor 

restaurateurs en traiteurs, groot of klein, 

met of zonder sterren, brasserie, familiaal 

restaurant enz. willen een frisse wind door 

het horecalandschap laten waaien. Samen 

met Bankcontact lanceerde de groep onlangs 

een ‘Fair-Play-label’ voor restaurants met 

een witte kassa. BRA lobbyt al een poos 

voor een betere, faire toekomst voor de 

restaurantondernemingen en wil zijn leden 

professionele ondersteuning en concrete 

diensten aanbieden die aangepast zijn aan 

de realiteit van de bedrijfsleiders van de 

restaurants. “BRA vond Horecafocus Group, 

als HR-dienstverlener met een jarenlange 

sectorspecifieke ervaring en specialistische 

vakkennis, perfect in dit plaatje passen. 

Gegroeid uit een sociaal bureau, biedt 

Horecafocus Group inmiddels een brede 

waaier aan HR-diensten aan, gaande van 

praktisch juridisch advies en opleidingen, 

over loonoptimalisaties en personeelsaudits 

tot F&B-management en begeleiding van 

startende ondernemers”, vertelt Tom De Pauw. 

“Wanneer je je job  
met passie uitoefent,  
klopt het altijd …”
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Nood aan loopbaantraject

“De horeca kampt met een platte structuur. 

Zo zal een keukenhulp maar zelden een 

demi-chef de partie of sous chef worden. 

De horeca in België heeft absoluut een 

gebrek aan opleidingen op de werkvloer. 

Gevolg: te veel survival employees en te 

weinig duurzame tewerkstelling van kundige 

werknemers met passie voor de ambacht. 

Dit zorgt voor minder toegevoegde waarde 

en aldus minder netto rendement. In andere 

sectoren is het de normaalste zaak van de 

wereld dat personeel wordt opgeleid, dat er 

functioneringsgesprekken plaatsvinden of 

resultaatgerichte afspraken worden gemaakt. In 

de horeca weinig of niet. Opleidingsinitiatieven 

vanuit de overheid zijn te steriel en hebben 

nood aan een andere schwung. Het ontbreekt 

de sector aan visie. De patronale bijdragen van 

de werkgevers is een kostenpost zonder baten. 

Er is veel meer nood aan een ‘social return on 

investment’”, besluit Tom De Pauw.

 TEVEEL SALES 
 

HORECAFOCUS, HET SOCIAAL BUREAU VOOR DE HORECA IN BELGIË

Elke sector heeft zijn eigenheden op het vlak van personeelsbeleid. De 

horecasector springt er wat dat betreft helemaal uit. Een buitenbeentje verdient 

volgens Horecafocus een buitengewone aanpak die beantwoordt aan de 

specifieke noden van de horeca-uitbater. Een contactpersoon die in de eerste 

plaats uw vertrouwenspersoon is. Handige toepassingen voor uw smartphone of 

tablet die u geen uren aan uw computer kluisteren. Antwoorden en oplossingen 

waar u meteen mee aan de slag kunt. Niet méér formuliertjes en vragenlijsten dan 

strikt noodzakelijk, want als werkgever krijgt u toch al voldoende administratie 

te behappen. Horecafocus kan u een groot deel van dat administratieve werk uit 

handen nemen. Daarvoor koppelen wij een vlotte dienstverlening aan praktisch 

advies en tijdbesparende technologie. Zo lanceerde Horecafocus onlangs de 

AAPI-app: een gloednieuwe applicatie om de digitale input te stroomlijnen naar 

meer rendement.

 

Meer info over AAPI of wilt u uw personeelsbeleid nauwer doen aansluiten bij uw 

bedrijfsdoelstellingen of uw medewerkers extra motiveren? Samen plaatsen we 

onze ambacht opnieuw in een positief daglicht!

Contacteer Horecafocus via www.horecafocus.be
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Molteni

Op een Ferrari  
kun je koken  … 

“Wij maken smaken waarmee we  

de chef willen verrassen”

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe

Koppert Cress, waarschijnlijk één van de meest innovatieve tuinbedrijven in de Benelux, 

heeft ongetwijfeld zijn stempel gedrukt op de gastronomische wereld. Eigenaar Rob Baan 

transformeerde Koppert Cress van een vestiging met 20 medewerkers tot een wereldwijde 

organisatie met 200 medewerkers en vestigingen in verschillende landen. De thuisbasis van 

Koppert Cress ligt in Monster (Nederland), daar waar cressen lustig worden geteeld om later 

het bord van menig topchef af te maken. Proeven doen chefs in een unieke ontmoetingsruimte, 

de Cressperience. Koken gebeurt er op de sensationele Molteni Podium IV!
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Molteni

Koppert Cress werd in 2002 

overgenomen door Rob Baan en 

is gespecialiseerd in ‘cressen’, 

zaailingen van unieke planten met ieder een 

eigen verrassende invloed op de zintuigen. 

Smaak, geur, gevoel of presentatie, er is een 

cress voor alle toepassingen. En de keuze 

wordt steeds groter. Iedere cress heeft zijn 

eigen unieke smaak: van limoen tot milde 

broccoli en van doperwt tot knoflook. Naast 

cressen produceert Koppert Cress ook 

andere producten met speciale smaken, 

kleuren, geuren en vormen: de specialities. 

Alle producten zijn speciaal ontwikkeld om 

recepten van chefs naar een hoger niveau te 

tillen. Het gamma van Koppert Cress wordt 

volledig bepaald door de behoeften van de 

eindgebruikers en cressen kunnen binnen 

de gastronomie breed ingezet worden. “Wij 

maken smaken, smaken waarmee wij de chef 

verassen en de chef zijn klanten. Zie onze 

cressen niet louter als garnituur, maar als 

volwaardig ingrediënt van een recept”, aldus 

eigenaar Rob Baan.

 

Duurzame teelt

Bij Koppert Cress staat duurzaamheid 

centraal. Alles wordt op een duurzame manier 

geteeld en op een maatschappelijke wijze 

geproduceerd. Er komt geen bewerking of 

chemische bestrijding aan te pas. Wat Koppert 

Cress levert is puur natuur. Meer nog: Koppert 

Cress ontwikkelde een techniek waarmee ze 

via het dak zonnewarmte kunnen ‘oogsten’. 

Daarnaast werkt de serre met diffuus glas, 

warmtewisselaars en warmteopslag in de 

grond. De serre is uitgerust met zonnecellen 

die worden gecombineerd met ledverlichting. 

“Koppert Cress associeert duurzaamheid 

ook met gezondheid, daarom focussen we 

op een gezond, veilig en vers product”, aldus 

Michiel van der Spek, Manager Marketing 

Communications.

Koppert Cress ontving voor deze inspanningen 

bovendien de Koning Willem I Plaquette voor 

Duurzaam Ondernemerschap. 

Complete oesterervaring,  

maar dan zonder oester

Koppert Cress lanceert ieder jaar minstens 

één nieuw product en voegt deze toe aan haar 

‘Architecture Aromatique’. De Oyster Leaves 

zijn één van de bekendste onder hen. Deze 

blaadjes komen uit Schotland en hebben dus 

een ziltige smaak die sterk doet denken aan 

oesters. Maar uiteraard geen oester zonder 

zeewater én ook daar heeft Koppert Cress een 

plantaardig antwoord op: “Daarom combineren 

we de Oyster Leaves met onze BlinQ Blossom, 

een sappig kruid met oorsprong in Zuid-Afrika, 

die in deze veganistische oesterervaring dienst 

doet als zeewater”, vertelt Michiel van der 

Spek. 

 

Molteni Podium IV als  

eyecatcher in Cressperience

Koppert Cress gaat er prat op om zijn kennis te 

delen en eveneens kennis op te doen van andere 

specialisten. Daarom werd Cressperience in 

het leven geroepen, een ontmoetingsruimte 

waar chefs, toekomstige chefs en klanten vanuit 

de hele wereld informatie en inspiratie opdoen. 
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Een ontmoetingsplaats voor smaakmakende 

tuinbouw en smaakmakende gastronomen. 

Michel van der Spek: “In onze proeftuin kan 

de chef voeling krijgen met de manier waarop 

wij naar de natuur kijken en hoe we ermee 

omgaan. Niet alleen reiken wij de chef nieuwe 

smaken aan, maar vertelt hij ons ook wat hij 

wenst. Op die manier is de cirkel perfect rond.”

Als klap op de vuurpijl is Cressperience 

uitgerust met de Ferrari onder de fornuizen: 

een Molteni Podium IV. Eric Miete , culinair 

adviseur en promotor Koppert Cress Benelux, 

geeft er workshops en ontvangt er topchefs 

en toekomstige chefs om samen te proeven 

en te experimenteren. “Heel veel chefs staan 

te popelen om achter deze Molteni plaats te 

nemen waarvan er slechts 4 op de wereld zijn. 

De Molteni is ongetwijfeld een lokmiddel”, 

lacht Eric Miete. “Het is als chef een privilege 

om te kunnen werken op een fornuis dat gas en 

inductie combineert. Bovendien is het mogelijk 

om dicht bij het gasvuur te staan, gezien een 

geïsoleerde plaat je beschermt tegen de warmte 

van het vuur. De Molteni Podium IV is een 

echte eyecather die design en functionaliteit 

op een sensationele manier combineert.” 

Rob & Bob: op weg naar het gezondste 

restaurant van de wereld

Eind vorig jaar openden Rob Baan en Bob 

Hutten (Nederlands cateraar) gezamenlijk het 

nieuwe bedrijfsrestaurant van Koppert Cress: 

Rob & Bob Fair Food. Het is de volgende 

stap in Baans streven om van Nederland de 

gezondste delta van de wereld te maken. 

“Het aangeboden menu is conform de 

principes van Dutch Cuisine, waarin onder 

andere de verhouding groenten en vlees 

van 80/20 wordt aangehouden”, vertelt 

Michiel van der Spek. “Extra aandacht is 

besteed aan de groeninrichting van het 

restaurant, die naast de gezonde voeding gaat 

bijdragen aan een gezonde werkomgeving. 

De medewerkers krijgen dagelijks een 

keuzemaaltijd aangeboden, waarin minstens 

150 gram groenten is verwerkt (de helft van 

de dagelijkse behoefte). Als extra stimulans 

heeft Rob besloten deze maaltijd gratis ter 

beschikking te stellen. Het is in Nederland zo 

dat werkgevers belasting betalen op de lunch 

die zij hun werknemers aanbieden. Dit wordt 

dikwijls doorgerekend aan de werknemer zelf. 

De tegendraadse beslissing van Rob hierin is 

om de gezonde maaltijd gratis aan te bieden, 

gaande van salades tot volkoren pasta’s en 

broodjes met minstens 150 gram groenten. 

Bij de soepen wordt gebruik gemaakt van 

volwaardige groentenpuree en er wordt geen 

zout en suiker gebruikt, maar dan wel de eigen 

cressen als smaakmaker.”

www.molteni.com

www.koppertcress.com

Koppert Cress lanceert 
ieder jaar minstens 
één nieuw product en 
voegt deze toe aan haar 
‘Architecture Aromatique’.



35

Structuren van witte chocolade, 
passievrucht, crumble van amandel,  
Apple Blossom en Liita Cress 

INGREDIËNTEN

witte chocolade // slagroom // vanille // 

gelatine // suiker // eiwit // amandel // bloem 

// boter // passievrucht // mango // Limon 

Cress // Apple Blossom // Liita Cress

BEREIDING

Maak een frisse panna cotta van de 

room, gelatine, vanille en gepureerde 

mango. Giet dit uit in een siliconen mat 

en zet koel. Creëer vervolgens een witte 

chocolademousse met de chocolade, 

room en eiwit. Haal het vruchtvlees uit de 

passievrucht en vermeng dit met zeer fijn 

gehakte Limon Cress. Rasp ook nog wat 

witte chocolade in ongelijke stukken en 

maak een crumble van amandel door de 

boter met de bloem en de amandelen te 

mengen en het mengsel te bakken. Serveer 

in een boomschors: neem een boomschors 

uit eigen tuin, laat drogen en maak 

schoon. Spuit de boomschors in met een 

waterafstotende lak en laat goed drogen 

voor gebruik.

GEBRUIKTE CRESSEN

Limon Cress ofwel ‘limoenbasilicum’ 

beschikt over smaken van frisse basilicum 

en anijs. Te gebruiken als smaakvolle 

garnering, en zeer breed te gebruiken 

als ingrediënt in zowel warme en koude 

bereidingen. 

Apple Blossom heeft als eetbare begonia 

de smaak van een fris zuur appeltje 

en garneert ook zeer goed af door de 

lichtrode kleur en de vorm van een hartje. 

Kan zowel bij hartige als zoete gerechten, 

als in cocktails. Liita Cress komt zeer goed 

tot zijn recht in combinatie met de witte 

chocolade en de friszoete mango en dit 

door zijn smaak van lavendel met pittige 

tonen. Bovendien geurt de cress heel lekker 

bij het neerzetten van het gerecht.
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Structuren van kleurige 
tomaat met geitenkaas, 
dressing van Shiso Purple-
azijn, basilicum cressen 

INGREDIËNTEN

carnival cherry tomaten mix // zilveruitjes // 

crème fraîche // geitenkaasje // avocado // 

poeder van tomaat // limoen // Shiso Purple-

azijn // avocado-olie // Kaffir Lime Leaves // 

Zalloti Blossom // Basil Cress

BEREIDING

Ontvel 24 tomaatjes in verschillende 

kleuren en infuseer de helft met een 

dressing van avocado-olie en Shiso-azijn 

en de tak van de Zalotti Blossomin. Droog 

8 tomaatjes met wat olijf olie in de oven 

op 120 °C. Stoof de uitjes met witte wijn 

en boter en haal deze uit elkaar. Maak 

een crème van tomaat met de crème 

fraîche en een deel tomatenpoeder. 

Draai de avocado, sap van limoen en een 

snuifje zout tot een gladde massa. Droog 

vervolgens de Kafiir Lime Leaves op een 

siliconen mat in de microgolfoven, draai tot 

poeder in de koffiemolen en strooi deze 

over de gesneden geitenkaasjes. Snijd de 

tomaatjes in partjes en strooi er poeder van 

Westlandse tomaat over. Werk af met Basil 

Cress, Zaloti Blossom en besprenkel het 

gerecht met Shiso-dressing. 

GEBRUIKTE CRESSEN

Zallotti Blossom is een decoratief takje 

met diverse kleine paarse bloemen van de 

Afrikaanse basilicum plant met een sterke 

smaak van basilicum en munt. Wanneer 

je de bloemen van de tak afhaalt, kun je 

de rest van de tak gebruiken als infusie in 

dressings, in cocktails of in olie. Of droog 

de rest en draai tot ene poeder.

Basil Cress is jonge basilicum met smaak 

van kruidnagel, welke niet alleen goed 

combineert met tomaat, maar ook veelal 

gebruikt wordt in desserts met bijvoorbeeld 

chocolade. Tip: mocht je nog cress over 

hebben, kun je deze zeer goed verwerken 

in soepen, sauzen, dressings enz. De cress 

behoudt haar smaak bij verhitting.

Shiso Purple-azijn is een frisse witte 

wijnazijn die haar kleur dankt aan de Shiso 

Purple Leaves. Bij verhitting behoudt de 

azijn de roze kleur, veelzijdig te gebruiken 

in onder andere dressings, als fris zuurtje 

in sauzen, in een siroop, bij desserts of in 

cocktails. 
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Groene linzen met 
paddenstoelen en 

verschillende bereidingen 
van cressen 

INGREDIËNTEN

linzen // bouillon (paddenstoel) // enoki // 

kastanjechampignon // shiitake // oranje 

zwammetjes // Parmaham // Grana Padano 

// balsamico // rode ui // aardappel // room 

// boter // sherry // olijfolie // Cardamom 

Leaves // Tahoon Cress // Rock Chives // 

Liita Cress 

BEREIDING

Gaar de linzen in ene bouillon van 

paddenstoelen, Cardamom Leaves, shiitake 

en de balsamico. Maak een mousseline 

van de gekookte aardappel, boter en de 

room en stop de ze in een chiffon met 2 

patronen. Stoof de gewassen ui met schil in 

boter en sherry, pel de ui en gril deze kort 

op de Big Green Egg. Bak de Parmaham 

tussen twee siliconen matten krokant in 

een oven van 200 °C. Bak de enoki en 

de oranje zwammetjes kort in een olie 

van Tahoon Cress en Rock Chives. Bak 

ook de shiitake kort in een hete olijfolie. 

Snijd de kastanjechampignon in dunne 

plakjes. Schaaf de Grana Padano. Knip 

de takjes Liita Cress, stop ze een half uur 

in het ijswater en bewaar ze daarna in 

een afgesloten bakje. Hierdoor blijven ze 

mooi stevig op het warme gerecht. Maak 

tenslotte een olie van cressen met 2,5 

deciliter olijf olie, 1/2 bakje Tahoon Cress, 

1/2 bakje Rock Chives, 1 eetlepel honing 

en een mespunt zout. Mix tot een mooie 

groene massa.

GEBRUIKTE CRESSEN

Tahoon Cress bezit aardse bossmaken 

zoals paddenstoel en beukennootjes. Rock 

Chives heeft op zijn beurt een milde smaak 

van ui en knoflook, zonder de geur in de 

mond. Verwerkt in de olie geeft hij een 

knalgroene kleur af en de zwarte zaadjes 

blijven zichtbaar. Cardamom Leaves zijn 

dan weer zeer geschikt als infusie en geeft 

bij verhitting een warme smaak af van 

kardemom en kaneel. Ook geschikt om te 

drogen in de magnetron en fijn te draaien 

in de koffiemolen. Liita Cress is nieuw 

in het assortiment van Koppert Cress en 

heeft een aroma van lavendel met pittige 

tonen. Liita Cress combineert goed met iets 

zoetere gerechten en is zowel inzetbaar als 

smaakvolle garnering als ingrediënt. Liita 

Cress brengt je onmiddellijk in een Franse 

sfeer.
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Rational

Levi Party Rental gaat 
resoluut voor de Rational 

Combisteamer 
“Ook een keuken die je huurt, moet 

voorzien zijn van topmateriaal!”

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Levi Party Rental

Een feest of evenement organiseren, is serieuze business en dat heeft Levi Party Rental uit 

Merelbeke goed begrepen. Ooit begonnen met 100 caféstoelen en 40 tafels, is het bedrijf 

vandaag uitgegroeid tot dé referentie voor de inrichting van uw event, groot of klein. Met 

onder andere Tomorrowland en De Ronde van Vlaanderen in de klantenportefeuille, is het 

voor Levi Party Rental van het grootste belang dat er topmateriaal geleverd kan worden. De 

Combisteamers van Rational voldoen perfect aan deze eis …
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Chris Lejeune richt 25 jaar geleden 

samen met zijn vrouw Carine 

Vindevogel Levi Party Rental op. 

Vanuit zijn bedrijf in amusementsspelen groeit 

immers de vraag naar materiaal voor de 

tijdelijke uitbreiding van horecazaken. “Mijn 

vader ging ooit van start met 100 caféstoelen en 

40 tafels”, vertelt Timothy Lejeune, die samen 

met zijn broer Tommy Lejeune Party Rental 

bestuurt. “Vandaag is Levi Party Rental één 

van de grootste verhuurbedrijven in België dat 

zich specialiseert in de inrichting van diverse 

evenementen. Wij hebben echt alles in huis 

om van een feest een topper te maken. Je kan 

het zo gek niet bedenken of je kan het bij ons 

huren: meubels, tafellinnen, designservies van 

Sergio Herman of Pieter Stockmans, een toog, 

tapinstallatie of compleet ingerichte keuken …

Wij zijn meegegroeid met de vraag van onze 

klanten met het oog op kwaliteit en service. 

Onze grootste troef? Waarschijnlijk wel de 

snelheid waarmee wij kunnen leveren, dag en 

nacht en op het uur. Als de klant iets vraagt, dan 

springen we-altijd en overal. Bovendien zijn we 

nooit gestopt met investeren in nieuw materiaal 

wat resulteert in een gigantisch assortiment. 

Ook wat keukenuitrusting betreft, volgen we 

steeds de nieuwste evoluties. We kiezen enkel 

en alleen voor het allerbeste, want zo heb je de 

minste problemen.

Rational Combisteamers op Tomorrowland

Tomorrowland is niet alleen muzikaal een 

wereldberoemd festival, ook op vlak van 

culinair festivalfood gooit het dancegebeuren 

hoge ogen. Tomorrowland kan ongetwijfeld 

gezien worden als trendsetter wat festivalfood 

betreft. Het bekende festival won vorig jaar 

zelfs de Gault&Millau Culinary Innovators 

‘Event Award’. 

“Ook wij zijn meegegaan in dit volledige 

‘foodverhaal’, want dat het bij Tomorrowland 

niet enkel en alleen draait om de beste dj’s, 

maar ook de totaalbeleving is duidelijk”, lacht 

Timothy. “De organisatie focust enorm op de 

food en gezien Tomorrowland beroep doet 

op Levi Party Rental investeerden wij in 25 

Rational Combisteamers, frigo’s, werktafels 

enz., werkelijk alles om de keukens tijdens 

Tomorrowland van het beste materiaal te 

kunnen voorzien. Dit jaar hebben wij zelfs 

nogmaals een 20-tal Rational Combisteamers 

erbij gekocht. Ons assortiment groeit 

overduidelijk mee met de vraag van het festival. 

In totaliteit, inclusief reserveovens, leveren we 

voor Tomorrowland zo’n 65 combisteamers en 

22 trailers met ander keukenmateriaal. Kortom: 

Levi Party Rental staat de hele tijd met man en 

macht paraat om de food & beverage-afdeling 

bij te staan zodat deze altijd en overal volledig 

op de juiste ondersteuning kon rekenen. De 

organisatie neemt zo’n 4 weken in beslag 

met een ploeg van 10 man. Maar het is enorm 

plezant om te doen en geeft veel voldoening.“

“Wij groeien mee met klanten 
zoals Tomorrowland.”
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VIP-hospitality op de Ronde Van Vlaanderen

Ook de Ronde Van Vlaanderen wordt door Levi 

Party Rental voorzien van allerlei materiaal. 

“Wij verzorgen het volledige VIP-gedeelte”, 

zegt Timothy. Van stoelen tot tafels, van 

buffetten tot togen, van serviezen tot allerlei 

keukenmateriaal. We spreken hier niet van 55 

trailers volgestouwd met allerlei materiaal. Wij 

bouwen alles tot in de perfectie op en breken 

alles weer af in 24 uur. We beschikken over 

een uitgebreid wagenpark van 20 voertuigen, 

waardoor we in staat zijn om altijd een feilloze 

service te leveren. Elke dag opnieuw. Elk uur 

van de dag. Waar ook in België. Bovendien 

houden 3 industriële wasstraten al ons servies 

en onze couverts onberispelijk proper”, aldus 

Timothy.

Kwaliteit en service

Levi Party Rental gaat prat op kwaliteit 

en service. “Waarden die we ook willen 

terugvinden in onze feestmaterialen. Rational 

voldoet hier perfect aan en bovendien werken 

alle grote chefs met Rational. Ook op gebied 

van service doet Rational geen toegevingen. 

Ze beschouwen het als erezaak om de klant ten 

allen tijde bij te staan. De techniekers komen 

ter plaatse bij problemen en zijn 7 op 7 en 

24 op 24 bereikbaar. Als één van de grootste 

verhuurbedrijven van België is dat voor ons 

prioritair”, besluit Timothy Lejeune.

www.rational.be

www.levipartyrental.be



41

Délifrance

40 jaar Franse traditie 
van topkwaliteit 

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Délifrance

In de afgelopen 40 jaar is Délifrance uitgegroeid tot dé specialist op gebied van brood, 

koffiekoeken, patisserie en traiteurproducten. Dankzij de internationale groei van het bedrijf 

verspreidt Délifrance zijn knowhow en expertise over ‘bakken volgens de echte Franse traditie’ 

over de hele wereld. Door gebruik van de beste ingrediënten en samen te werken met diverse 

sterrenchefs en patissiers is Délifrance dé referentie wat betreft innovaties en trends. De 

missie van Délifrance: Elke dag opnieuw de klant inspireren en authenticiteit op een moderne 

manier naar de consument brengen …

Van akker tot op het bord

De geschiedenis van Délifrance begint in de 

jaren 70 in Bretagne met de uitvinding van 

het eerste diepvriesstokbrood. Dat Délifrance 

écht Frans is, blijkt uit de oorsprong van het 

zusterbedrijf Grands Moulins de Paris, dat met 

27 molens één van de grootste molenaars is van 

Frankrijk. De jaren daarop ontwikkelt Grands 

Moulins de Paris zich verder en begint het 

bedrijf aan de introductie van voorgebakken 

baguettes, die in een conventionele oven 

afgebakken kunnen worden. In 2001 ontstaat 

moederbedrijf Groupe Nutrixo, door integratie 

van de activiteiten van Grands Moulins de 

Paris en activiteiten in brood, bladerdeeg 

en pâtisserie van Délifrance. In 2013 wordt 

VIVESCIA Industries de enige aandeelhouder 

van Nutrixo. VIVESCIA Industries met 11.000 

actieve boeren selecteert diverse variëteiten 

tarwe die perfect voldoen aan de eisen 

van Délifrance en de kenmerken van de 

karakteristieke producten. Bovendien zorgt 

de opname in VIVESCIA Industries ervoor dat 

Délifrance controle heeft over de volledige 

keten, van bij de keuze van de graansoorten tot 

het vervaardigen van het eindproduct. Dankzij 

deze geïntegreerde organisatie kan Délifrance 

de volledige traceerbaarheid van producten 
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garanderen, van bij de selectie van de 

graankorrel tot het gehele verwerkingsproces. 

De topkwaliteit is onder andere het resultaat 

van de integratie van om en bij de 100 

controlepunten langsheen de professionele 

keten. Op die manier kreeg Délifrance het 

internationale ISO 22 000 multi-sites certificaat 

toegekend.

Belangrijkste merken

Het merk Délifrance bestaat uit een aanbod 

essentiële producten geïnspireerd door 

Franse recepten, aangepast aan de lokale 

smaken en gecreëerd met nauwkeurig 

geselecteerde producten. Met Délifrance 

Héritage gaan ambachtelijke know-how en 

geavanceerde technologieën hand in hand. 

Croissants, chocolade- en koffiebroodjes, en 

rustiek brood: 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. 

A la folie is een assortiment handgemaakte 

delicatessen dat momenteel bestaat uit een 

20-tal referenties, gaande van petits-fours 

met fruitsmaak en chocoladesmaak, een 

assortiment van diverse mignardises, zoete en 

hartige taartbodems (klein en middelgroot) 

enz. Last but not least is Panitaly een gamma 

typisch Italiaanse broodproducten. Deze 

producten zijn afgestemd op de verschillende 

verbruiksmomenten en op de variatie aan 

Italiaanse smaken: Ciabatta’s, Focaccia’s en 

andere Italiaanse specialiteiten. Belangrijk 

kenmerk van het gamma is de ‘Biga’-procedure, 

waarbij het deeg een fermentatieproces 

ondergaat van 16u. Aan de hand van deze 

techniek, vervaardigt Panitaly de typische 

Italiaanse recepten. 

De kracht van Délifrance: lokale nabijheid

Het Belux filiaal van Délifrance bestaat sinds 

1978. Globaal gezien wordt Délifrance verdeeld 

over maar liefst 90 landen. De keuze voor de 

lokale nabijheid en het aanwerven van nationale 

medewerkers is een weloverwogen strategie: 

op die manier worden onze lokale klanten 

efficiënt en doegericht bediend. Délifrance 

zorgt er dan ook voor dat de recepten 

worden aangepast aan de lokale tradities en 

gewoontes op het gebied van verkoop en 

consumptie. Wel wordt steeds beroep gedaan 

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. Volgend jaar wordt Délifrance 

België bovendien 40 jaar en momenteel telt het 

bedrijf 28 medewerkers en legt het de focus 

op out of home, retail, bakkerij, tankstations 

en franchiseconcepten. Wist je dat maar liefst 

1 op 10 croissants in Europa door Délifrance 

geproduceerd zijn! 
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Creatieve samenwerkingen  

met topchefs

Délifrance staat voor een traditionele 

manier van serveren en dat zie en smaak je. 

Bovendien werkt Délifrance samen met diverse 

sterrenchefs en MOF (Meilleurs Ouvriers de 

France) zoals Michel Roth, Pascal Tepper en 

Thierry Bamas. Zij werken voor Délifrance 

diverse recepten uit en delen dagelijks hun 

uitgebreide expertise. Zo werden bijvoorbeeld 

de Heritage-baguettes op basis van lijnzaad, 

gierst, pompoen en ontwikkelt. Délifrance is 

absoluut een merk van de topchef voor de 

topchef! 

Maar er is meer: Délifrance gaat mee met zijn 

tijd. Door actieve aanwezigheid op diverse 

sociale media zorgt het merk voor inspiratie, 

informatie en wordt de klant voortdurend 

creatief geprikkeld. 

Délifrance is bovendien partner van de Michelin 

Gids & Chefs World Summit in Monaco:  

www.chefsworldsummit.com

Inspired Bakery

Om u te laten kennis maken met de producten 

van Délifrance, inspiratie op te doen en 

technische informatie in te winnen, werd de 

Inspired Bakery: Délifrance Acadamy opgezet. 

U wordt begeleid en ondersteunt door 3 

technische vakmensen: Michel Hofman, Pascal 

Rosé en Frédéric Deplancke. Door middel van 

hun expertise leert u de producten door en door 

kennen, krijgt u commerciële ondersteuning en 

worden al uw vragen beantwoord. 

Voor meer informatie betreffende de 

opleidingen en demonstraties kan u terecht bij 

het hoofdkantoor in Nijvel : +32 67 89 56 60 of 

info@delifrance.com 

www.delifrance.com

Bekijk de 
video
via de qr-code



44

De Avondschool

Cursisten beamen 
volmondig de kwaliteit 

van CVO De Avondschool! 
Proclamatie blikt terug op  

een geslaagd jaar

Tekst: Isabel Boons | Foto’s Bart Tanghe

Op 13 juni 2016 vond in CVO De Avondschool in Oostende de proclamatie plaats van onder 

andere cursisten horeca, wijnkenner en bakkerij. De enthousiastelingen ontvingen hun 

getuigschrift van het voorbije jaar en hadden de mogelijkheid om zich terug in te schrijven voor 

een van de modules die opnieuw van start gaan in september. De leerlingen konden nadien 

genieten van een hapje en een drankje. Uiteraard was Dolce Magazine erbij en hadden we 

een gesprek met enkele afgestudeerden …

CVO De Avondschool biedt 

volwaardige hotelopleidingen in 

avondonderwijs. Gaande van (hulp)

kok tot wijnkenner en van bakker tot patissier. 

In diverse modules wordt de cursist door een 

opleidingsparcours geloodst. Met meer dan 

50 jaar ervaring in een uitgebreid aanbod 

aan opleiding is CVO De Avondschool een 

koploper geworden in het volwassenonderwijs 

in Vlaanderen. Maar er is meer: De Avondschool 

verhuist eind 2018 naar een compleet nieuw 

schoolgebouw en organiseert dit jaar voor de 

eerste keer de wedstrijd ‘Beste kok van het 

volwassenonderwijs 2017’. 

Delen van kennis

Op 13 juni vond de proclamatie plaats van de 

cursisten horeca, wijnkenner en bakkerij. De 

afgestudeerden waren allen even enthousiast 

en staafden hiermee de gedreven reputatie 

van de school. Want naast de kwalitatieve 

opleidingen zorgt CVO De Avondschool dat de 

cursist les krijgt van bezielde leerkrachten die 

vol passie hun kennis doorgeven. Katrien Fort, 

leerlinge brood- en banketbakker, kan dit enkel 

en alleen maar beamen: “Onze lesgever Koen 

Mouton heeft heel wat ervaring en knowhow 

op zak die hij op een toegankelijke manier weet 

te delen met zijn cursisten. Zijn passie voor het 
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vak is bewonderenswaardig.” Katrien startte 

haar opleiding 3 jaar terug als hobby. “Ik heb 

altijd van bakken gehouden, maar omdat ik 

het op een juiste manier wilde leren, ben ik 

samen met een collega aan De Avondschool 

in Oostende gestart. Hier leer je alles: van de 

makkelijkste recepten tot de meest uitdagende 

nagerechten. Bovendien krijgen we van onze 

leerkracht heel wat bruikbare tips. De modules 

zijn allemaal van een hoog niveau, maar als 

leerlingen worden we perfect ondersteund 

door de lesgever. Ik heb tijdens de lessen 

van Koen vrienden voor het leven gemaakt, 

wat ervoor zorgt dat je ieder jaar terugkeert. 

Daarnaast bouw je ook heel wat zelfvertrouwen 

op waardoor je ook thuis meer aandurft. Of 

ik met de opleiding iets ga aanvangen? Wel, 

moest ik 10 jaar jonger geweest zijn, dan zeker. 

Maar nu blijft het bij bakken voor vrienden en 

kennissen”, lacht Katrien.

Perfect evenwicht tussen leren en genieten

Joeri Vandaele maakt als leerkracht Italiaans, 

Mediterrane keuken, Franse keuken en 

Oosterse keuken deel uit van het team ijverige 

leerkrachten. “Ik geef voornamelijk les in de 

afdeling in Koekelare”, vertelt Joeri. “Het is 

een eer om les te geven aan enthousiaste en 

gemotiveerde cursisten. Daar doen we het nu 

eenmaal voor. De sfeer tijdens de lessen is 

enorm plezant en biedt het perfecte evenwicht 

tussen leren en genieten. Ook als leerkracht is 

het fantastisch om bij de ploeg te horen van De 

Avondschool. We beschikken over een ploeg 

die er alles aan doet om de cursist de knepen 

van het vak te leren.”

“Tijdens de lessen worden 
vrienden voor het leven 
gemaakt.”

 

Totaal nieuwe aanpak wijnleer

“In de opleiding wijnkenner leer je de 

basisvaardigheden en technieken die nodig 

zijn om Franse en wereldwijnen te degusteren 

en serveren, om de juiste wijn bij een gerecht 

te kiezen en om professioneel wijn te kunnen 

proeven”, vertelt Bernard VandenDriessche, 

leerkracht wijnleer. “Bovendien proberen 

we de cursist op een nieuwe manier om wijn 

te leren kennen en proeven. In plaats van 5 

wijnen, gaan we bijvoorbeeld steeds 10 tot 12 

wijnen proeven. We proeven kort na elkaar 

om zo de wijnen beter te analyseren en we 

maken we steeds gebruik van kwaliteitswijnen 

die allemaal worden toegelicht. Op die manier 

leert de cursist veel sneller de smaak van een 

bepaalde druif en een minder goede wijn 

herkennen. De evolutie die de studenten 

maken op een jaar is enorm.” 

“En dat hebben we voornamelijk te danken aan 

onze gedreven leerkracht”, vult Lut Sanders, 

leerling wijnkennis, aan. “Bernard kan het 

op een boeiende manier brengen waardoor 
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iedere les een plezier is. Niet enkel Bernard, 

maar ook de medecursisten, zorgen ervoor dat 

ik iedere week opnieuw uitkijk naar de les. Ik 

ben 2 jaar geleden begonnen met de cursus 

omdat ik graag wilde leren om de juiste wijn 

bij een gerecht te serveren. Die verwachtingen 

zijn absoluut ingelost, want de cursisten (hulp)

kok bereidden tijdens de pauze telkens een 

gerecht waarbij wij dan de perfecte wijn 

leerden uitkiezen. Wie interesse heeft in wijn, 

kan ik enkel en alleen maar de cursus van 

Bernard aanraden. Zelfs wanneer ik thuis met 

een vraag over een bepaalde wijn zit, mag ik 

hem steeds contacteren om raad te vragen.” 

“Voor mij is dat een evidentie”, vult Bernard 

aan. “Ik hou ervan om mijn kennis te delen en 

steeds op zoek te gaan naar nieuwe wijnen. Het 

is meer dan passie en eerder een roeping om 

samen met mijn cursisten op ontdekkingstocht 

te gaan”, lacht Bernard.

Frank Merckx studeert volgend jaar in juni af 

als kok en kon naar eigen zeggen zelfs geen 

ei klaarmaken. Volgend jaar studeert hij af 

als kok. “Ik was altijd vroeger thuis dan mijn 

vrouw van het werk en doordat ik helemaal 

niet kon koken, moest ik iedere avond ‘scheel 

van de honger’ wachten tot zij thuiskwam en 

het eten klaarmaakte. Er was hiervoor maar 

één oplossing en dat was zelf leren koken”, 

vertelt Frank. “Ik ben 8 jaar geleden gestart 

aan de Avondschool met de opleiding Italiaans 

koken en ik ben steeds verder gegaan. In die 8 

jaar heb ik diverse opleidingen gekregen van 

heel wat topchefs en heb ik de microbe voor 

het koken te pakken gekregen. Na een aantal 

specifieke cursussen zijn mijn vrouw en ik dan 

gestart met de opleiding tot volwaardige kok. 

Alle leerkrachten zijn stuk voor stuk geboren 

voor hun vak en hebben dikwijls een eigen zaak 

waardoor ze perfect hun eigen kennis kunnen 

overdragen. Ik kan het iedereen aanraden, al 

is het maar voor de gezelligheid. Je krijgt een 

band met de chef en met de medeleerlingen 

en je leert samenwerken. Koken is zoveel 

leuker als je iets lekkers kunt serveren aan 

vrienden of familie. Ik heb mijn hart verloren 

aan het dresseren van een bord. Zo is Paul De 

Soete, leerkracht hotel, een echte krak in het 

mooi dresseren van een bord. Het is af en hij 

heeft met veel plezier zijn eigen knowhow door. 

Vandaag kan ik met andere woorden fier zijn 

op hetgeen ik klaarmaak en kan ik een eitje wel 

op 101 verschillende manieren klaarmaken …”, 

besluit Frank lachend …

Ook goesting gekregen?

Alle info omtrent het cursusaanbod vind je op 

www.deavondschool.be

 KLAAR VOOR  
DE STRIJD?
 

Zelf deelnemen aan ‘Beste Kok 

Volwassenonderwijs 2017’ of inschrijven 

voor de gala-avond? Alle info betreffende 

wedstrijdreglement, locatie en data op  

www.deavondschool.be

“Ik kon zelfs geen eitje 
klaarmaken, dankzij De 
Avondschool behaal ik 
volgend jaar het diploma 
van kok.”
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Gegrilde zeebaars met een zalf van gele 
wortel, wakamé , rijstvermicelli , gepofte 
kerstomaat en coulis van paprika en pesto 
van basilicum en Oud Brugge kaas. 

4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

4 zeebaarsfilet // 400 g gele wortel //  

40 g wakamé // 120 g rijstvermicelli //  

16 kerstomaat // 3 rode paprika // 

provençaalse kruiden // 1 el chardonnayazijn 

// 1 el sojasaus // 60 g zeezout // zwarte 

peper // 1 el suiker// basilicumblaadjes //  

1 el Oud Brugge kaas // 1,2 dl olijfolie //  

1 klein teentje look // 1 el pijnboompitten

BEREIDING

Zeebaars

Zeebaars panklaar maken, filets kruiden, 

kort grillen eerst op velkant) op een hoog 

vuur en nadien nog eens kort grillen aan de 

andere zijde. Voor serveren: 5 minuten in 

warme oven plaatsen op 180 °C.

 

Zalf gele wortel

Wortelen schillen en in stukken snijden. 

Vervolgens de wortelen in de Thermomix 

met een bodem water op stand 2 en dit op 

100 °C gedurende 45 minuten. Mix daarna 

gedurende 1 minuut op stand 7 met een 

klontje boter en wat peper en zout. 

 

Rijstvermicelli

De vermicelli kort koken in gezouten water, 

verfrissen. Vervolgens olijfolie in kleine 

sauteuse doen en opwarmen. Voeg de 

rijstvermicelli toe samen met de wakamé en 

blus met sojasaus.

Kerstomaat

Snijd in trosjes van maximum 4 stuks en leg 

op de ovenplaat. 

Besprenkel met zeezout, tijm en olijfolie en 

plaats gedurende 5 minuten op 180 °C in 

de oven. 

Coulis van parika

Reinig de paprika, snijd in vier en leg op 

ovenplaat. Kruid met provençaalse kruiden, 

zeezout en suiker. Plaats 1 uur in de oven op 

100 °C. 

Mix in de Thermomix, stand 8 gedurende 

30 seconden. Kruid af naar smaak en werk 

af met wat chardonnayazijn.

 

Pesto basilicum/Oud Brugge kaas

Doe gekleurde pijnboompitten, 

basilicumblaadjes, olijfolie, 1 teentje look, 

Oud Brugge Kaas in de Thermomix. Mix op 

stand 9 gedurende 1 minuut

Kruid af naar smaak en mix nog eens 10 

seconden op stand 4.
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Dessertbordje  
“Gustoso” 

10 PERSONEN

BROWNIE

150 g boter // 150 g fondantchocolade //  

3 dooiers // 150 g cassonade // 100 g noten 

(walnoten, hazelnoten, amandelnoten) //  

75 g bloem // 3 eiwitten

Smelt de boter met de fondantchocolade 

au bain-marie. Klop de dooiers met de 

cassonade tot een luchtig beslag en meng 

onder het chocolade/botermengsel. Hak 

de noten in stukjes en vermeng met de 

gezeefde bloem. Spatel dit mengsel door 

het beslag. Klop de eiwitten tot schuim en 

spatel voorzichtig onder het beslag. Plaats 

de rechthoekige bakvorm op een bakplaat 

met bakpapier en verdeel het beslag erin. 

Verwarm de oven voor op 175 °C en bak 

ongeveer 20 minuten. Laat afkoelen en snijd 

er een rechthoek uit.
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DONKERE QUENELLE 

 

Vulling panna cotta

1,5 blaadjes gelatine // 1 vanillestokje of een 

druppel smaakstof // 250 g room //  

20 g suiker

Week de gelatine in koud water. Halveer 

het vanillestokje in de lengte en schraap het 

merg eruit. Breng de room, het vanillemerg, 

vanillestokje en de suiker aan de kook. 

Haal het vanillestokje uit de melk. Knijp de 

gelatine uit en los hem op in de room. Giet 

de compositie in de ‘balletjes mal’ en vries 

ze in.

 

Chocolademousse

125 g water // 125 g suiker // 250 g pure 

chocolade // 900 g slagroom //  

150 g eidooiers // 6 blaadjes gelatine

Kook het water en de suiker tot een siroop. 

Smelt de chocolade au bain-marie en mix 

de slagroom tot yoghurtdikte. Kluts de 

eidooiers, schenk de warme suikersiroop 

erop en mix de eidooiers luchtig tot een 

ruban. Week de gelatine in koud water. 

Verwarmde gelatine met water tot het 

opgelost is en roer dit onder de ruban. 

Meng de ruban met de chocolade en als dit 

mengsel afgekoeld is dan spatel je de room 

erdoor.

Cacaogelei

70 gram water // 90 gram suiker // 60 gram 

room // 30 gram cacaopoeder // 1,5 blaadjes 

gelatine

Water, suiker, room en cacaopoeder goed 

mengen en laten koken.

Laten afkoelen tot ongeveer 60 °C en er de 

geweekte gelatine (niet gesmolten) onder 

mengen. Goed doorroeren. Verwerken op 

37 °C.

Afwerking

Giet de chocolademousse in een mal en 

duw er een panna cotta bal in. Vries dit in.

Haal uit de mal en overgiet met gelei. 

Bewaar in de diepvries!

FRAMBOZENMOUSSE

 

200 g puree van frambozen // 3 blaadjes 

gelatine // 65 g eiwit // 130 g suiker //  

375 g room

 

Warm de helft van de puree op tot 

ongeveer 45 °C. Week de gelatine in koud

water en smelt deze in de warme puree. 

Meng de rest van de puree hieronder. Maak 

met de suiker en het eiwit een meringue. 

Spatel de meringue onder de puree en 

spatel vervolgens de halfopgeklopte room 

eronder. Vul een mal met deze mousse en 

vries in.

MANGOMOUSSE

5 blaadjes gelatine // 250 g mangopuree // 

250 g slagroom (half opgeklopt) //  

250 g zwaar schuim: 

verwarm 120 g eiwitten met 180 g 

poedersuiker tot 40°C en klop op tot een 

stevig schuim. Week de gelatine in water, 

smelt ze en meng ze onder de op kamer 

temperatuur gebrachte mangopuree. Meng 

de helft van dit mengsel onder de slagroom 

en de andere helft onder het zware schuim. 

Meng dze twee tot een homogeen beslag, 

vul een mal met de mousse en vries in.

MANGOCOULIS

120 g mangopuree // 100 g suiker // 1 blaadje 

gelatine

Meng de mangopuree met de suiker en 

breng op kamertemperatuur. Smelt de 

geweekte gelatine en meng voorzichtig 

onder de compositie. Giet in een spuitbles

AARDBEIENCOULIS

100 g aardbeenipuree // 20 g suiker //  

1 blaadje gelatine

Meng de aardbeienpuree met de suiker 

en breng op kamertemperatuur. Smelt de 

geweekte gelatine en meng voorzichtig 

onder de compositie. Giet uit op een plaat 

en laat opstijven.

Steek er vormpjes uit.
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Gemarineerde  
mozzarella 

4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

1 bol buffelmozzarella // 100 g zure room // 

citroen // 1 kleine rode chilipeper //  

1 ciabattabrood // 1 teentje look // olijfolie // 

kerstomaatjes // 2 takjes marjolein // peper 

// fleur de sel

BEREIDING

Laat de mozzarella uitlekken en snijd hem in 

plakken van een halve centimeter. Schik de 

plakjes op een schotel. Kruid de room met 

peper en zout. Spoel de citroen grondig, 

rasp de schil en pers de citroen. Meng naar 

smaak citroensap onder de room. Kruid af.  

Doe 1/3 van de geraspte citroenschil bij de 

room, meng goed en bestrijk de plakjes 

mozzarella overvloedig met het mengsel. 

Snijd de ciabatta in plakken van een 

centimeter en toast ze krokant. Snijd de 

knoflook overlangs in tweeën en wrijf er 

even mee over het geroosterde brood. 

Druppel er wat olijfolie over. Leg op elk 

toastje een plakje gemarineerde mozzarella 

en werk af met kwartjes kerstomaat 

en verse marjolein. Snijd het pepertje 

overlangs en verwijder de zaadjes en 

zaadlijsten. Snijd het vervolgens in een 

fijne brunoise en strooi over de mozzarella, 

samen met wat extra citroenrasp.
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BOEK NU!

CASA MARTINI EN 
GASTRONOMISCH 
TURIJN

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

JANUARI 2018

DE PRIJS

De prijzen kunnen variëren afhankelijk 

van het moment van het boeken van de 

vlucht. Dolce zorgt dat hun klanten een 

uitzonderlijke ervaring hebben en kan het 

programma aanpassen voor het goed van 

hun klanten

prijzen incl. BTW, maaltijden en wijn

enkele kamer - € 1437

Niet – leden - € 1477

Dolce clubleden en Ambassadeurs in 

dubbele kamer - € 1176

Niet – leden - € 1220

Bekijk de 
sfeerbeelden
via onderstaande 
qr-code

15-16-17
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11.30u Vlucht Ryanair Businessclass van Charleroi // 

Aankomst in Torino omstreeks 13.00u // Transfer naar 

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

het hart van Risorgimento Turijn, net buiten de centrale via 

Roma en Piazza San Carlo, op wandelafstand van het Piazza 

Castello. Het hotel werd in de vroege jaren 1900 gebouwd 

en voorzien van een traditioneel merk van gastvrijheid. 

// Lunch - Aperitivo in “Eataly”: eerste Eataly concept // 

20.00u - Piëmontees diner in Restaurant Carignano

Ontbijt // Rit naar Pessione // Bezoek aan Casa Martini 

Pessione // 10.00u - Welkom @ Terrazza Martini // 10.15u 

- Bezoek aan Mondo Martini // 11.00u - Maak je eigen 

Vermout in de Martini Bar Academy // 12.30u - Martini 

mousserende wijn proeverijen (Prosecco, Asti, Rose, Brut) 

// 13.00u - Lunch in Martini Terrazza // 14.00u - Bezoek aan 

Martini Production // 15.00u - Mixologie Masterclass met 

2015 Martini Grand Prix-winnaar, Walter Gosso // 16.00u 

- Bezoek aan Martini-winkel // Terug naar Torino // Diner 

in sterrenrestaurant met uitzonderlijke klassieke service 

en charme. Inspiratie van Piëmontese keuken modern 

gebracht door DEL CAMBIO.

Ontbijt // Bezoek aan het Center of Open Innovation 

Torino, de innovatieve denktank die het locale ecosysteem 

van Turijn in een stroomversnelling wil brengen // Transfer 

naar de luchthaven // 13.25u - Businessclass Ryanair // 

14.55u - Aankomst Charleroi

15 JANUARI

16 JANUARI

17 JANUARI

PROGRAMMA
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Le Creuset

‘Taste of the city’ in 
trendy streetfoodbar 

Calavera 
“Le Creuset …  

maar dan net iets stoerder “

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe

Streetfood is hip en dat hebben ze in Wevelgem goed begrepen. De uitbaters van Café Passé, 

Vincent Cuvelier en Ann-Sophie, startten net om de hoek met een nieuw concept. Calavera is 

naar eigen zeggen een drank- en eetgelegenheid met een unieke belevenis. Streetfood wordt 

er gecombineerd met cocktails en dat met een portie livemuziek on the side. Hedendaagse 

gerechten die vragen om stoere en natuurlijke materialen. En net hierop heeft Le Creuset het 

perfecte antwoord met de nieuwe Taste of the city-campagne …
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Vincent Cuvelier komt uit een echt 

horecanest. Zijn ouders baten al 

sinds jaar en dag het welbekende 

restaurant-feestzaal Vijverhof (Wevelgem) 

en bijhorende cocktailbar uit. Ook Hotel Bell 

Expo (Kortrijk) en Hotel Bell-X (Wevelgem) 

worden gerund door de ouders van Vincent. 

In 2009 beslist ook Vincent om zijn voetafdruk 

te plaatsen op de Kortrijkse horeca en neemt 

samen met zijn vrouw bistro Café Passé over. 

Nu-12 jaar later- kriebelt de horecamicrobe 

opnieuw. In april van dit jaar openen Vincent 

en Ann-Sophie Calavera langs de Kortrijkstraat 

in Wevelgem én net om de hoek van hun Café 

Passé. 

Van ontbijt tot diner

In Calavera kun je terecht van 8u30 ’s morgens 

tot 01u ’s nachts. “Voor de vroege vogels 

serveren wij verassend belegde bagels, 

koffiekoeken, granola, yoghurt enz.” vertelt 

Vincent Cuvelier enthousiast. “Voor de lunch 

en het diner kan de klant kiezen uit verse 

traditionele zuurdesembodem pizza’s, eigen 

ontwikkelde hamburgerbroodjes, taco’s, 

Koreaanse buns en allerlei leuke tapas. Ook 

kunnen ze ’s middags bij ons terecht voor 

diverse zoetigheden. Ook onze drankenkaart 

werd met veel zorg samengesteld: unieke 

streekbieren, terroirwijnen en perfect 

gecreëerde cocktails en mocktails die worden 

gemixt door Roberto Curia. In Calavera gaat 

het vooral om de levendigheid en de vrijheid. 

De klant komt en gaat wanneer hij wil, eet waar 

hij zin in heeft en geniet van de relaxte sfeer in 

een uniek kader. Bij ons komt de klant binnen, 

wordt ontvangen en neemt plaats aan tafel. 

Op de tafel staat een Ipad met het menu en 

bijhorende foto’s. Op die manier heeft hij een 

goed beeld van wat wij serveren en kan hij 

onmiddellijk zijn bestelling doorsturen, zonder 

dat hij moet wachten op een kelner.”

Día de los Muertos

Bij het binnenkomen van Calavera springt het 

trendy interieur meteen in het oog. De

beeltenis van de grote schedel op de muur is 

dé eyecatcher van de zaak. “Dat is uiteraard 

niet toevallig”, zegt Vincent. “De naam van de 

zaak betekent schedel en ikzelf ben volledig 

wild van de Mexicaanse eet- en drankcultuur, 

en de sfeer van Día de los Muertos, een 

uitbundig feest waarop de doden worden 

herdacht. Tijdens dit feest zie je in Mexico 

overal versierde schedels en skeletten. 

Vandaar dus onze keuze voor Calavera en de 
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schedel”, lacht Vincent. “Bovendien willen we 

diezelfde atmosfeer in onze zaak naar voren 

brengen: plezier, lekker eten & drinken en 

gastvrijheid staan centraal. Wat de inrichting 

betreft, wilden we vooral het buitenterras naar 

binnen brengen waardoor de gast het gevoel 

heeft dat het voortdurend mooi weer is.”

“Le Creuset speelt perfect 
in op de trends, maar is 
eveneens tijdloos.”

Inspiratie uit de stad

De stad en de multiculturele samenleving 

zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie 

voor culinaire toepassingen, zo ook voor Le 

Creuset. De combinatie van natuurlijke en 

stoerdere materialen trekt zich door naar de 

keuken. “Onze Taste of the city-campagne legt 

dan ook de nadruk op onze kosmopolitische 

samenleving”, vertelt Tineke Holvoet, 

Marketing Manager Le Creuset. “Binnen deze 

campagne lanceren we de nieuwe kleur Mist 

Grey dat enorm goed combineert met de 

andere levendige kleuren van Le Creuset zoals 

Marseilleblauw. Ook onze kleur Mat Zwart past 

perfect binnen de urban living trend. Onze 

bowls en kommetjes in aardewerk zijn dan ook 

de perfecte partner voor de streetfood die 

Calavera serveert. De stapelbare schaaltjes 

zijn op hun beurt dan weer top om fingerfood, 

aperitiefhapjes of miniatuurdessertjes in te 

serveren. Op tafel zorgen ze uiteraard voor een 

originele presentatie. Bovendien zijn ze heel 

gemakkelijk te onderhouden en te gebruiken: 

ze mogen in de vaatwasser, zijn krasvrij, barsten 

niet en zijn geschikt voor zowel diepvriezer als 

oven. 

“De bowls en kommetjes van Le Creuset zijn 

inderdaad fantastisch om mee te werken en 

sluiten naadloos aan bij ons concept”, vult 

Vincent aan. Niet alleen zien ze er lekker stoer 

uit, maar zijn ze ook handig in gebruik. Grote 

troef van Le Creuset is ook de stevigheid van de 

producten. Ze vertonen weinig of geen slijtage, 

ook niet bij intensief gebruik. En uiteraard 

zorgen de vele maten, kleuren en designs 

ervoor dat het aanbod nooit gaat vervelen. 

Le Creuset speelt bovendien perfect in op de 

trends, maar is aan de andere kant tijdloos. 

De perfecte combo voor een horecazaak die 

kwaliteit en professionaliteit voorop stelt!”

 

www.lecreuset.be

www.calavera.be
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Patatas bravas 

INGREDIËNTEN

5 aardappel // 1 takje tijm // 1 takje // 

rozemarijn // 2 teentjes look //  

2 dl zonnebloemolie // 2 eieren //  

platte peterselie // zout // paprikapoeder // 

pikante saus // sriracha

BEREIDING

Snijd de zijkanten van de aardappel en 

stans rondjes uit de aardappelen. Hol uit tot 

aan het midden met een parisiennelepel. 

Leg de aardappelrondjes in een kookpot 

en zet ze onder met zonnebloemolie. Voeg 

een takje rozemarijn en een teentje look 

toe: 7 minuten op 140 °C en 2 minueten 

afbakken op 180 °C. Maak ondertussen 

de lookmayonaise: mix twee eieren met 

een teentje look en een snuifje zout. Voeg 

voorzichtig tijden het mixen 2 deciliter 

zonnebloemolie toe tot je een stevige 

mayonaise bekomt.

Haal de aardappeltjes uit de olie en dep ze 

droog. Laat uitlekken op keukenpapier en 

kruid met zout en paprikapoeder. Vul de 

aardappelen met een puntje pikante saus 

en met de lookmayonaise op en werk af mer 

fijngehakte peterselie
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KFC 

INGREDIËNTEN

4 kg kippenvlees (bovenbil) // 1 l melk // 

 1 l eiwit // 400 g bloem // 1 kg broodkruim 

// 200 g mayonaise // Madras kerriepoeder 

// 3 takjes munt // 100 g Griekse yoghurt 

// kruidenmix: paprika, lookpoeder, peper, 

zout, oregano, uisnippers

BEREIDING

Kippenvlees garen in de oven op 65 °C 

gedurende 40 minuten. Daarna laten 

afkoelen.

De kip in melk dippen en vervolgens in 

de bloem. Paneren: eerst in losgeklopt 

eiwit en daarna in het broodkruim met 

de kruidenmengeling. Frituren op 170 °C. 

Voor de dipsaus: mayonaise mixen met 

peper, zout, kerrie en munt en als laatste de 

Griekse yoghurt erdoor mengen.
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Taco sampi

INGREDIËNTEN

2 st black tiger garnalen 16/20 //  1 mango

4 st rode jalapeño // 1 st rode ui // 1 bot 

koriander // kruidenkaas // 1 blik tomaten //  

1 teentje look // 1 avocado // 2 st limoen //  

1 rode kool

BEREIDING

Tortilla

Meng maïsbloem (masa harina) met water 

tot mooie balletjes en daarna plat drukken 

met een tortillapers. 

Tomatensalsa

Een halve ui in een fijne bruinoise, teentje 

look (fijn gesneden) en 2 jalapeño’s 

aanstoven en en blik tomaten toevoegen. 

Lichtjes mixen, binden met Maizena Express

Mangosalsa

Brunoise mango, rode ui, 1 jalapeño en 

koriander mengen. 

Avocado cutteren met peper, zout en 

limoensap. Wat vitamine C eraan toevoegen 

zodat de kleur langer groen blijft.

AFWERKING

De tortilla bakken aan bijde kanten tot ze 

gaar zijn. Scampi’s bakken in olijfolie en 

in stukjes snijden. Taco afwerken met alle 

ingrediënten. 
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Sligro

Sligro Food Group bouwt 
aan een centraal platform 
voor de Belgische markt 

“Sligro-ISPC zal de nadruk leggen 

op ultieme klantgerichtheid en een 

assortiment om u tegen te zeggen.”

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Sligro Food Group en Dieter Paternoster (foto Rudi Petit-Jean)

Sligro Food Group, opgericht in 1935 en met hoofdzetel te Veghel, is op zijn minst een 

bijzonder respectabele speler in de foodservice- en retailmarkt te noemen. Met 50 

groothandelvestigingen, uitbater van de supermarktenketen Emté, Van Hoeckel als leverancier 

voor de institutionele markt en tal van bezorgcentra en productiebedrijven beschikt de groep 

in Nederland over een niet te onderschatten ‘horecaportefeuille’. Met de overname van JAVA 

Foodservice in 2016 en ISPC en Océan Marée eerder dit jaar, zet Sligro ook voet aan wal op 

de Belgische markt.

Sligro Food Group Belgium 

Sligro Food Group streeft ernaar een constant 

en beheerst groeiende kwaliteitsonderneming 

te zijn voor al haar stakeholders. Over het jaar 

2016 is een omzet gerealiseerd van € 2,8 miljard 

en een nettowinst van 73 miljoen. Het gemid-

deld aantal personeelsleden op fulltime basis 

bedroeg 6.600. De aandelen van Sligro Food 

Group staan genoteerd op Euronext Amster-

dam. Sligro Food Group heeft de ambitie om 

een toonaangevende speler te worden in de 

Belgische foodservicemarkt. Om deze plannen 

kracht bij te zetten, werd in 2016 JAVA Foodser-

vice en in 2017 ISPC overgenomen. JAVA Food-

service is een top drie speler in de Belgische 

foodservicemarkt en richt zich specifiek op de 

marktsegmenten institutioneel, bedrijfscater-

ing en een aantal hotelketens. JAVA Foodser-

vice is ongetwijfeld een sterke basis voor de 

groeiambitie van Sligro Food Group in België 

en zal vanaf 2018 eveneens als shared service 

center (Rotselaar) fungeren om de activiteiten 
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in België te ondersteunen. 

ISPC biedt, als toonaangevende horecagro-

othandel met de nadruk op vers en kwaliteit, 

voor Sligro Food Group de perfecte kans om 

het vestigingsnetwerk in België nog meer 

kracht bij te zetten. 

 

Samen sterk!

JAVA en ISPC gaan de toekomst in onder 

de vleugels van Sligro Food Group Belgium, 

waarbij JAVA Foodservice zich zal blijven 

richten op de institutionele markt en de 

zorgsector, scholen en catering met de focus 

op droge kruidenierswaren. Terwijl ISPC verder 

zal groeien als Sligro-ISPC en zich daarbij 

vooral zal richten op horeca en grootverbruik 

met de nadruk op verse producten. Tot nu toe 

leveren de Sligro-vestigingen vanuit Nederland 

aan de Belgische horecamarkt. Sligro, ISPC en 

JAVA zijn vandaag dus drie aparte bedrijven 

met elk een eigen assortiment, bestelnet en 

eigen salesteam. Maar in de toekomst zullen 

deze drie horecareuzen als een goed geoliede 

machine samenwerken om de professional nog 

beter van kwaliteitsproducten te voorzien. 

Sligro Food Group Belgium zal met andere 

woorden ISPC, JAVA en de Sligro-activiteiten in 

België de komende jaren samenvoegen tot een 

centraal platform en operatie voor de Belgische 

markt.

Eerste Belgische Sligro-ISPC

Sligro Food Group zal onder de naam 

Sligro-ISPC onder meer een netwerk van 

zelfbedienings- en bezorggroothandels 

vestigen. Momenteel wordt alles klaargestoomd 

om te starten met de realisatie van de eerste 

gezamenlijke operatie van van Sligro-ISPC 

op het eilandje in Antwerpen bestaande uit 

een distributiecentrum met afhaalfunctie. De 

operatie in Antwerpen zal om en bij de 16.000 m2 

beslaan en zal medio volgend jaar openen. Na 

Antwerpen, zullen de ISPC-vestigingen in Gent 

en Luik onder handen worden genomen en 

worden verbouwd tot volwaardige Sligro-ISPC 

vestigingen én zal een nieuwe locatie in Brugge 

geopend worden, ook als Sligro-ISPC.

Sligro-ISPC zal een perfecte combinatie zijn 

van beide werelden, volledig gebaseerd op de 

Belgische markt en met een aanbod om u tegen 

te zeggen. De horecaondernemer zal werkelijk 

voor zijn volledige assortiment bij Sligro-ISPC 

terecht kunnen!

Nieuwe directeur

Vanaf 15 oktober zal Rudi Petit-Jean de nieuwe 

directeur worden van Sligro-ISPC in België. Hij 

zal verantwoordelijk zijn voor de integratie van 

het dit jaar overgenomen ISPC en de uitbouw 

van het vestigingennetwerk van Sligro-ISPC. 

Sligro Food Group Belgium kiest hiermee 

resoluut voor een Belgisch managementteam 

om op die manier maximaal te kunnen 

aansluiten op de Belgische horecaprofessional. 

Rudi Petit-Jean liet in zijn 20-jarige carrière als 

formuledirecteur van Gamma de keten groeien 

van 34 naar 86 winkels, een mooie garantie 

voor de slaagkansen van Sligro-ISPC …

KOM SLIGRO FOOD GROUP BELGIUM 

ONTDEKKEN TIJDENS HORECA EXPO (19/11 

tot 23/11) IN HAL 1, STAND 1302!

www.sligrofoodgroup.be



63

Knokke - Heist

“Knokke-Heist zit vol 
verborgen pareltjes, 

Restaurant Cézanne is  
er eentje van!”

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe

Dat kunst en gastronomie hand ik gaan, hoeven we al lang niet meer te vertellen. Zowel de 

chef en kunstenaar hebben beide een passie voor schoonheid. Geen enkele badstad die beide 

zo goed combineert als Knokke-Heist. Maar liefst 83 galeries op twee vierkante kilometer 

worden afgewisseld met culinaire pareltjes. Maes Fine Paintings is ongetwijfeld een galerie 

met naam en faam. Zaakvoerder Bart Maes legt zich toe op schilderkunst vanaf de 16de eeuw 

tot en met het surrealisme. “Wij gaan enkel en alleen voor kwaliteit. Net die kwaliteit vind ik 

ook terug in de gerechten die worden geserveerd in Restaurant Cézanne.”

Kwaliteit!

Sinds 1977 specialiseert Maes Fine Paintings 

zich in Belgische kunst uit de 19de en 20ste 

eeuw, in combinatie met een selectief aanbod 

van Vlaamse en Hollandse meesters uit de 

16de en 18de eeuw. De familiale kunsthandel 

heeft twee vestigingen, in Sint-Amands aan 

de Schelde in de Bayauxlaan in Knokke-

Heist. Beide galeries hebben steeds een 

representatieve selectie van kwalitatieve 

schilderijen die tot de verbeelding spreken. 

“Wij zijn steeds gegaan voor kwaliteit”, vertelt 

Bart Maes. “Onze schilderijen zijn investeringen 

op zowel op kleine als grote schaal. Ze bieden 

kwaliteit die blijft. En net dat loopt parallel met 

gastronomie. Een goed restaurant kiest ook 

steeds voor producten van het beste niveau.”

Diversiteit alom

“Knokke-Heist staat gelijk aan genieten en dat 

heeft het beleid van de stad goed begrepen”, 

gaat Bart Maes verder. “Hier vind je een enorm 

aanbod en een zeer grote diversiteit, voor ieder 

wat wils. Er is ruimte voor alles en iedereen en 



64

net dat maakt de badstad zo aantrekkelijk. Ook 

wat het aanbod restaurants betreft, is Knokke 

enorm divers. Uren gezellig tafelen, een lichte 

lunch of een snelle hap. Elke soort honger kan in 

Knokke-Heist gestild worden. Daarnaast is ook 

de concentratie aan galeries enorm. Bovendien 

hanteren de galeries in Knokke-Heist allemaal 

een open deur beleid, waardoor de drempel 

laag is. Ook het initiatief Art Knokke-Heist is 

een echte publiekstrekker. Maes Fine Paintings 

neemt reeds vanaf het begin deel aan dit 

prachtig initiatief. Ik kan iedereen warm maken 

voor dit kunstparcours dat driemaal per jaar 

plaatsvindt. Volgende editie is op 28 en 29 

oktober. Als kunsthandelaar én kunstliefhebber 

is Knokke-Heist een echte ‘place to be’ 

geworden”, vertelt Bart Maes.

Onthaasten

Bart Maes: “Naast heel wat culinaire en 

culturele hoogtepunten, is Knokke-Heist voor 

mij ook altijd een beetje onthaasten. Ik reis 

enorm veel voor mijn job en wanneer ik via 

Westkapelle Knokke binnenrijd, is dat even 

tot rust komen. Maar ik kan bijvoorbeeld 

evengoed onthaasten, wanneer ik kom lunchen 

bij Restaurant Cézanne in de Lippenslaan. De 

gerechten die chef Jo Van Ongevalle serveert, 

bulken van vakkennis. Dezelfde kwaliteit 

waarnaar ik ook op zoek ben ik een schilderij. 

Restaurant Cézanne is met andere woorden 

een verborgen pareltje in Knokke-Heist. Jo en 

zijn vrouw Katrien Bekaert baten al 25 jaar dit 

restaurant uit en zijn steeds trouw gebleven 

aan hun eigen keuken en topproducten. Dat 

smaak je én zie je op het bord. De prijs-kwaliteit 

is uitzonderlijk goed en Jo en Katrien zijn zeer 

professionele mensen. Hoewel Restaurant 

Cézanne op de Lippenslaan gelegen is, ben 

ik ervan overtuigd dat sommige mensen niet 

weten dat hier fantastisch lekker gegeten kan 

worden.”

La Douce France in Knokke-Heist

Restaurant Cézanne dankt zijn naam aan de 

gelijknamige schilder. De link met Maes Fine 

Paintings is dan ook niet ver te zoeken. “Wij 

houden enorm van kunst”, vertelt Katrien 

Bekaert. “Cézanne is voor ons misschien wel 

de kunstenaar waar wij het meeste affiniteit 

mee hebben.” 

“Cézanne werd geboren in Aix-en Provence en 

ontwikkelde daar een volledig eigen stijl met 

landschappen en mensen uit zijn omgeving”, 

vult Bart Maes aan. “Landschapsschilderijen 

zijn vandaag weer enorm populair”, zegt Bart 

Maes. “Je ruikt als het ware bijna de lavendel, 

de lichtvoetigheid spreekt mensen enorm aan.”
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Back to basics

Restaurant Cézanne vierde dit jaar zijn 25-jarige 

bestaan. Als rasechte Knokkenaar was het 

voor Jo Van Ongevalle bijna een must om een 

restaurant in Knokke-Heist te openen. “We 

wonen wel niet meer in Knokke-Heist, maar ik 

kom wel iedere dag thuis in mijn restaurant”, 

lacht Jo Van Ongevalle. Zijn keuken beschrijft 

hij als klassiek Frans met een groot respect 

voor de basis. “Ik ga altijd trouw blijven aan 

de basisitechnieken van het koken. Dat is voor 

mij enorm belangrijk. Topproducten die op de 

correcte manier worden bereid. Sauzen moeten 

sauzen blijven. Daarom zal je hier ook geen al te 

complexe bereidingen terugvinden, maar een 

kwaliteitskeuken die terugvalt op de simpliciteit 

van een lekker gerecht. Zo zijn onze slibtongen 

een echte publiekslieveling, maar ook voor 

onze bouillabaisse komen ze van heinde en ver. 

Uiteraard hebben we diverse visbereidingen - 

we zitten nu eenmaal aan de kust – maar ik speel 

evengoed in op de seizoenen. Denk aan diverse 

wildbereidingen of recepten met asperges enz. 

Met andere woorden: hier eet je topkwaliteit 

met een grenzeloos respect voor de basis”, 

besluit Jo Van Ongevalle. 

www.myknokke-heist.be

www.facebook.com/KnokkeHeist

www.restaurantcezanne.be

www.maesfinepaintings.com

“Kwaliteit is prioritair, 
zowel in een schilderij als 
op een bord.”
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Kabeljauwhaasje met  
beukenzwammen,  
gekonfijte pompoen en witloof 

4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

4 kabeljauwhaasjes van 200 g // 1 potje beukenzwammen 

// stuk pompoen // 4 el suiker // stukje verse gember // 

sap van 1 citroen // 2 stronken witloof // 30 cl wildfond of 

bruine fond // 5 cl witte wijn // 200 g gezouten boter // 

Maizena // peper en zout

BEREIDING

Wildfond samen met witte wijn laten inkoken tot de 

helft, lichtjes binden met Maizena en afwerken met 

boter. Vervolgens 20 pompoenbolletjes uithalen met 

Parisiennelepel, koken in weinig water met de suiker, 

schijfjes gember en citroensap tot deze wat glazig 

worden. In deze suikersiroop laten afkoelen. Snijd daarna 

2 stronken witloof in julienne en bak aan in boter. Zorg 

ervoor dat deze nog krokant blijven. Kruiden met peper 

en zout. De kabeljauw aan beide zijden aanbakken, 

kruiden met peper en zout, daarna 10 minuten in een 

voorverwarmde oven van 

160 °C. Als laatste de beukenzwammen lichtjes 

aanbakken, de pompoen erbij opwarmen, en alles mooi 

dresseren op bord. Opdienen met kasteelaardappelen.
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Gebakken 
eendenlever, 
peer, vijgen 
en balsamico 

4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

400 g eendenlever // 1 grote Conference-

peer // perenconfituur // 2 verse vijgen // 

2 el acaciahoning // 2 el Luikse siroop // 

balsamicoazijn // 1 el boter // 2 el suiker // 

zwarte peper en fleur de sel // Affilla Cres

BEREIDING

Leng de Luikse siroop aan met de balsamico 

tot gewenste dikte en smaak. Snijd de 

eendenlever in 8 plakjes van dezelfde dikte. 

Snijd de peer in reepjes, bak aan in de 

boter, bestrooi met de suiker en laat wat 

karamelliseren. Blus met balsamico. Halveer 

de vijgen en snijd ze in een waaier. Overgiet 

deze met de honing en plaats ze 5 minuten 

in een voorverwarmde oven van 180 °C. 

Houd warm. Plakjes eendenlever per kant 20 

seconden aanbakken in een hete pan zonder 

boter. Kruiden met zwarte peper uit de 

molen. Dresseer op het bord en werk af met 

de perenconfituur en de Affilla Cres

SMAAKT NAAR MEER?
Ontdek alle recepten, surf naar

www.dolceworld.com
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Vale de Arca

René Mathieu 
van plukker tot zaaier 

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

Als kleine jongen ging René Mathieu aan de grote hand van zijn grootvader, die boswachter 

was, mee op verkenning in het bos. Hij leerde er de bomen en typische geuren kennen, maar 

ook planten, kruiden en  … hun wortels. ‘s Avonds, bij thuiskomst, bereidde zijn oma er iets 

lekkers mee of gebruikte ze om er een van haar familierecepten mee te verfijnen. René 

bewaart de beste herinneringen aan die tijd en laat er zich meer dan ooit door inspireren. 

Hij ontwikkelde dan misschien geen stevige boswachtershanden, hij deelt wel graag zijn 

overgeërfde kennis en passie met al dan niet jongere chefs en zelfs met iedereen die zich 

gewoon enthousiast of nieuwsgierig toont. Hij beschouwt zijn erfenis als een geschenk dat 

zorgvuldig bewaard moet blijven.

Een duurzame uitdaging 

Het gaat René niet alleen om het herontdekken 

van vergeten smaken of ook niet louter om de 

lekkere en medicinale eigenschappen van deze 

gewassen. In zijn ogen staat de toekomst van 

onze planeet op het spel  … Volgens hem moeten 

we onze eetgewoonten dringend herzien. Over 

200 jaar of eerder zelfs zullen we niet meer 

elke dag een stuk vlees kunnen eten, ook al 

zouden we dat willen. Omgekeerd groeit het 

bewustzijn dat we opnieuw natuurlijke smaken 

moeten ontdekken en dat we beter kunnen 

opteren voor hernieuwbaarheid en vooral 

duurzaamheid. Zeggen dat we de planeet 

kunnen voeden met wat zij zelf produceert 

is geen utopie. Tenminste voor zover we 

er respect voor leren opbrengen en onze 

consumptie-, bewaar- en productiegewoonten 

aanpassen. 

Plukken wat er groeit in plaats van aan te 

planten

In plaats van onze verlangens naar producten 

altijd onmiddellijk bevredigd te willen zien, 

moeten we ons dringend beginnen focussen op 

de huidige capaciteit van de natuur om in onze 

behoeften te voorzien. We zouden er goed 

aan doen te plukken wat we vinden en wat er 

groeit in plaats van altijd te willen ingrijpen in 

het verloop van de tijd en de natuur. Daar ligt 

de grote uitdaging. René is er meer dan ooit 

van overtuigd. Op zijn tafel komen dan ook 

alleen maar producten die deze principes 

respecteren. 
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Ben je benieuwd hoe een menu ‘van de nabije 

toekomst’ eruit ziet? Vertrouw op hem en 

bestel zijn ‘Signature Végétale’ menu. Het is 

doordrongen van zijn zienswijze: met fluwelen 

handschoenen overtuigt hij zelfs de meest 

bloeddorstige vleeseters dat een menu 

uitsluitend samengesteld uit fruit, groenten, 

kruiden en bloemen lekker en verzadigend kan 

zijn. 

Molière in de keuken 

Het is niet omdat we ons in de strenge setting 

van een kasteel bevinden dat we ons aan een 

gekunstelde maaltijd hoeven te verwachten, 

rechtlijnig en zonder reliëf. Dat is buiten de 

inventiviteit en creatieve geest van René 

Mathieu gerekend, die het als chef voor het 

zeggen heeft in de keuken van het Kasteel 

van Bourglinster. De man getuigt immers niet 

alleen van veel karakter maar heeft ook heel 

wat verfrissende ideeën onder zijn ervaren 

koksmuts. Hij is een heuse aanwinst in het 

feeërieke decor dat de voorbije jaren alleen 

maar mooier werd – met dank aan de inzet van 

een visionaire manager en een getalenteerde 

chef-kok die terecht wordt overstelpt met 

lovende kritieken en prijzen van internationale 

gidsen.

Een regisseur 

Volgens René kun je restaurantbezoekers 

vergelijken met mensen die naar het theater 

gaan: ze zijn vol verwachting en hebben er zin 

in. Dat verklaart allicht waarom deze gedreven 

chef ook onze ogen de kost geeft alsof het 

een erezaak betrof. Een van zijn vermaarde 

gerechten, verheerlijkt door de fans en al 

vaak gekopieerd sinds hij het meer dan tien 

jaar geleden creëerde, wordt geserveerd in 

een glazen fles. Dat roept in eerste instantie 

vragen op bij de disgenoten, gevolgd door 

bewondering en  … genot. Al zijn creaties zijn 

een waar festival van kleuren, geuren en smaken, 

tot groot genoegen van iedereen die bij hem 

aanschuift. Als een ware dichter en componist 

jongleert hij met woorden om de aandacht en 

eetlust van zijn gasten aan te scherpen. Andere 

voorbeelden waarmee hij onze zenhouding 
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bijschaaft zijn een compositie van schaaldieren 

gekookt op een rots, een architextuur met 

worteltjes, zaden en specerijen overgoten met 

sap van citroengas en gember, of ook nog een 

monochrome bereiding van zacht gegaarde 

tarbot in een sluier van rode biet met quinoa, 

calamaris en messcheden met citroen. En nu 

maar wachten tot het doek opengaat  …

Het Laatste Avondmaal volgens Sint-Mattheus

Nadat hij Wallonië het hoofd op hol had 

gebracht met zijn Capucin Gourmand ging hij 

drie jaar lang under cover bij de Groothertog 

van Luxemburg, in ware James Bond-stijl. 

In 2006 ruilde hij diens kasteel in voor een 

ander, waar hij zijn passie helemaal zou 

kunnen uitleven. Als ridder van de kunst en de 

kruiden vaart hij er tegen alle Luxemburgse 

culinaire stromen in maar weet hij fijnproevers 

te verleiden. Met zachte hand stilt hij ieders 

honger, zonder dat ze er erg in hebben. Het 

bord ziet er niet alleen fraai uit maar bevat 

ook prachtige kwaliteitsproducten waarmee hij 

meesterlijk jongleert door er subtiele aarde-, 

zee-, vuur-, water- en luchttoetsen aan toe 

te voegen. God weet dat dit laatste element 

cruciaal is in de Luxemburgse gastronomie, die 

de naam heeft erg versterkend te zijn. De lichte, 

luchtige bereidingen die René subtiel distilleert 

wekken initieel verbazing, verwarring en twijfel, 

maar weten doorgaans uiteindelijk te verleiden. 

Laat er geen twijfel over bestaan dat wij ons 

een volgeling van deze heilige noemen. 

VALE DE ARCA

René Mathieu gebruikt geregeld olijfolie in zijn recepten. Toen we zijn restaurant bezochten 

met het Dolce-team, zetten we hem de olie van Vale de Arca voor. We waren benieuwd 

naar zijn verdict  … Want olijfolie, daar kent hij wel iets van. 

“Deze is erg fruitig”, vindt de chef. “Haar mooie zuurgraad leent zich uitstekend om iets met 

rijpe tomaten te doen. Zo krijg je een volmaakt evenwicht tussen het vet, het fruitige en 

het zurige van het gerecht. Ik zie er ook een toekomst voor weggelegd in combinatie met 

vis, al dan niet met citroen. Ook hier weer zowel omwille van de verfijnde smaak als om de 

friszurige toets. Een knap product. Ik ben blij dat ik het heb mogen ontdekken.” 
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Een wild boeketje van Moeder Natuur: 
kruiden / bloemen / paddenstoelen / 
plantaardige dashi

8 PERSONEN

KRUIDIGE CHAMPIGNONMENGELING 

100 g champignons de Paris (kleintjes) //  

2 cl citroensap // 2 dl koolzaadolie //  

2 eidooiers // 4 druppels tabasco

Maak de champignons schoon, doe ze 

in een blender, voeg er de dooiers en 

het citroensap bij en mix alles. Klop 

de bereiding vervolgens op met de 

koolzaadolie en breng op smaak met zout 

en peper. Bewaar op een koele plaats. 

PADDENSTOELEN 

150 g paddenstoelen, afhankelijk van 

het plukaanbod (ridderzwam, kleine 

cantharellen, shiitake, morieljes) 

Maak alle paddenstoelen zorgvuldig 

schoon. Breng een pan water aan de kook, 

dompel de paddenstoelen er gedurende 

30 seconden een na een in, beginnend met 

de lichtst gekleurde. Week ze vervolgens 

30 seconden in water met ijs en laat ze 

uitlekken op een schone doek. 

Wanneer je de paddenstoelen in kokend 

water dompelt, gaan de sporen open en 

komt al het vuil eruit. Door ze nadien in 

ijskoud water te leggen, sluiten de sporen 

opnieuw en behouden de paddenstoelen 

hun structuur. Zo voorkom je dat ze water 

afgeven tijdens het bakken. Je kunt ze best 

bakken in wat boter of druivenpitolie. 

RAVIOLIVULLING VAN 

KNOFLOOKKRUID

100 g champignons de Paris // 2 uien // 

peper en zout // 50 g pijnboompitten //  

2 el zijdetofu // 10 blaadjes knoflookkruid // 

8 blaadjes smeerwortel //  

1 el daslookzaden 

Hak een ui en de rest van de grotere 

paddenstoelen, laat ze zweten in de pan, 

giet er een beetje bouillon over en laat het 

vocht eruit koken. Voeg de pijnboompitten 

toe. Mix alles in de Thermomix samen met 

de zijdetofu en de blaadjes knoflookkruid. 

Doe het mengsel in een spuitzak. Maak 

de smeerwortelbladeren schoon, dompel 

ze heel even in kokend water en meteen 

daarna in koud water. Laat ze uitlekken 

op een doek. Spreid ze uit op tafel, spuit 

de paddenstoelvulling erop en vouw 

de blaadjes dicht tot ravioli’s. Maak ze 

glimmend met een beetje olie en snipper er 

enkele daslookzaadjes over.

ZURINGPESTO

1 dl pompoenpitolie // 1 bussel zuring //  

10 mooie zuringbladeren //  

50 g pijnboompitten // 3 lepels water of 

groentebouillon // 1 el citroensap

Doe alle ingrediënten in de blenderkom, 

behalve de pompoenpitolie, en mix 

alles terwijl je het aanlengt met de 

pompoenpitolie. Bewaar op een koele 

plaats. 

ZEVENBLADCRÈME 

4 dl lactosevrije room // 50 g spinazie //  

100 g zevenblad // 100 g weegbree //  

50 g duizendblad // 50 g knoflookkruid // 

50 g witte waterkers // 50 g afgekoelde 

geklaarde boter 

Doe 50 g boter in een grote pan. Doe er de 

spinazie, het zevenblad en de waterkers bij 

en blijf roeren. Neem ze van het vuur zodra 

de bladeren beginnen te schrompelen en 

doe er de room bij. Stort alles in de kom 

van de Thermomix of de blender, doe de 

rest van de boter erbij, mix 5 minuten en zet 

opzij. Warm de room niet op om oxidatie te 

voorkomen.

PLANTAARDIGE DASHI 

250 g gedroogde of 1 kg verse shiitake //  

3,6 l water // 30 g kombu //  

2 el tamarinde // 4 el mirin 

Spoel de shiitake snel af om vuil en 

onzuiverheden te verwijderen en doe ze in 

een kom met 1,8 l water; laat ze 8 à 12 uur 

weken samen met de mirin en tamarinde. 

Warm de rest van het water op tot 60°C 

en doe de kombu erbij. Laat 1 uur zachtjes 
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koken en haal dan de kombu uit het 

water. Filter de inhoud van de kom met de 

shiitake en doe de kombu dashi erbij in een 

verhouding van 1:2 shiitake/kombu. Filter de 

dashi tot slot door een keukenpapier.

BLOEMEN EN KRUIDEN 

Zacht duizendblad, sterbloem, koortskruid, 

hondsdraf, zevenbladscheuten, dovenetel, 

klokjesbloem enz. (wat er in de omgeving te 

vinden is).

Giet 1 l water in een slakom en doe er 1 

koffielepel zuiveringszout bij. Dompel de 

jonge scheuten er 5 minuten in onder. Spoel 

ze daarna voorzichtig af onder de kraan 

en leg ze in bakjes op nat keukenpapier. 

Bewaar in de koelkast.

DRESSAGE 

Schik de paddenstoelen in een diep bord 

nadat je ze hebt gesauteerd in een beetje 

geklaarde boter. Schik er vervolgens de 

zevenbladcrème, de zuringpesto en de 

kruidige champignonmengeling rond. 

Leg ook nog twee smeerwortelravioli’s 

op het bord nadat je ze eerst 30 

seconden opnieuw hebt opgewarmd in de 

microgolfoven. Breng de borden naar de 

gasten en serveer de dashi aan tafel.

Je kan bij dit gerecht een lekker stukje 

sneeuwkrab serveren of – voor de 

liefhebbers – een gebakken plakje foie gras.
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Courgette gebraden als een stuk vlees  …
Kruidenboeket, specerijen, abrikozen, 
harissa, bloemensap

GEBRADEN COURGETTE MET 

TIJMBLOEM

4 kleine courgettes // 5 takjes bloeiende 

tijm // 300 g beurre noisette // 2 teentjes 

look // 6 laurierblaadjes // 2 takjes 

oregano // Maldon-zout // 2 l olijfolie 

Schil de courgettes en bewaar de schillen 

voor het sap. Dompel ze samen met de 

kruiden en de look gedurende 30 minuten 

in olijfolie op 60°C. Dep ze goed af. 

Bak de courgettes in hun geheel samen 

met de tijmbloemen in beurre noisette; 

draai ze voortdurend om en overgiet 

telkens met de beurre noisette. Strooi 

Maldon-zout over de volledige lengte 

van de courgettes, houd ze warm. Reken 

5 minuten voor een knapperig gegaarde 

groente, 10 minuten om ze te konfijten.

BLOEMENSAP 

10 courgettebloemen // 10 bloemen van 

de Oost-Indische kers // 1 el olijfolie // 

200 ml groentebouillon // 100 g groene 

courgetteschillen // 3 takjes ijzerkruid //  

2 dl gefermenteerd sap // 50 g zijdesoja // 

1 dl gebrande koolzaadolie //  

1 el lavendelbloemen

Laat de courgettes zweten in wat olijfolie 

met tijm. Zet ze volledig onder in 1/2 l 

groentebouillon en 1/2 l gefermenteerd 

sap. Mix alles tot sap. Voeg er nog wat 

vocht aan toe in dien nodig: het sap moet 

vloeibaar worden opgediend. Mix de 

courgettebloemen, de bloemen van de 

Oost-Indische kers, het ijzerkruid en de 

lavendelbloemen. Klop lichtjes op met 

een scheutje koolzaadolie en de zijdesoja. 

Breng op smaak, filter en bewaar. 

ABRIKOZENMENGELING

2 el gemalen amandelen // 2 kleine pepers 

// 2 teentjes look // 1 geraspte limoen // 

sap van 2 limoenen // 10 zachte abrikozen 

// 1 banaan

Doe alle ingrediënten in de kom van de 

keukenrobot, overgiet met het limoensap 

en mix tot een gladde puree.

COURGETTEPUREE

1 groene courgette // 1 gele courgette // 

1 dl olijfolie // 1 bussel verse tijm // 1 lepel 

gerookte olie // 20 g in zout gekonfijte 

citroen

Schil de courgettes en houd de schillen 

opzij volgens kleur. Snijd de courgettes 

vervolgens in twee, strijk ze in met olijfolie 

en tijmbloemen. Gaar de courgettes 30 

minuten in de oven bij 180°C. Mix met 

1 el gerookte olie en een stukje in zout 

gekonfijte citroen. Verdeel het mengsel 

in twee helften en voeg de gele schillen 

aan de eerste helft toe, de groene aan de 

tweede. De puree moet vrij dik zijn. Doe 

hem in een spuitzak.

GEMARINEERDE ABRIKOZEN

1/4  l picklemarinade // 4 stevige abrikozen 

// 4 el olijfolie Vale de Arca // 1 limoen

Snijd de abrikozen in vier. Doe er een lepel 

olijfolie en wat geraspte limoen bij. Laat 20 

minuten marineren. Giet er een hete portie 

pickles over. Laat afkoelen en bewaar koel.



75

COURGETTE MET BASILICUM

1 gele courgette // 1 groene courgette //  

2 el olijfolie // 6 blaadjes basilicum //  

fleur de sel // 1 el citroensap

Snijd de gele en groene courgettes met 

een dunschiller in fijne plakjes. Breng ze op 

smaak met wat olijfolie, zout en peper. Rol 

de basilicumblaadjes op en zet ze vast met 

een prikker.

GARNITUUR (FACULTATIEF)

duizendblad, weegbree, zevenblad, 

zuring, bieslook, viooltje, Oost-Indische 

kersenbloesem // peper en zout // 8 pijpjes 

bieslook // 1 el citroenolie en gebrande 

koolzaadolie 

Maak de kruiden schoon, vorm er boeketjes 

mee en knoop ze samen met een pijpje 

bieslook. Breng op smaak met wat fleur de 

sel, koolzaadolie en citroenolie.

Bij dit gerecht kun je een mooi stuk 

tarbot serveren of een stuk gebakken 

petrusvisfilet gewenteld in bloem, met een 

laurierblad en citroen.

SMAAKT NAAR MEER?
Ontdek alle recepten, surf naar

www.dolceworld.com
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DINSDAG 12 DECEMBER 2017

DURBUY BELGIË
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Ook deze winter stunt Dolce World 

opnieuw! Voor de eerste maal verzamelen 

horecaprofessionals en gastronomen voor 

de Dolce Curling Trophy 2017. In navolging 

van onze succesvolle Dolce’s Petanque 

Trophy doen we het deze keer in een feeëriek 

winterlandschap en dit in het kleinste stadje 

ter wereld. Hotel Sanglier Des Ardennes in 

Durbuy wordt op dinsdag 12 december de 

bühne voor een dag culinair genieten op en 

naast het ijs. Het programma van onze Dolce 

Curling Trophy zal opnieuw garant staan voor 

kwaliteit, inspiratie, convivialiteit en beleving!
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Horecaprofessionals en gastronomen die houden van convivialiteit. 

Peter van onze eerste editie is niemand minder dan Wout Bru, 

enfant terrible van de Belgische gastronomie, grondlegger van 

de befaamde pop-up, graag geziene gast op tal van feestjes, maar 

bovenal een creatieve topchef die bruist van energie.

 Een plezant netwerkevent onder horecaprofessionals 

en foodies met een sportieve en culinaire toets. In de 

charmante kerstsfeer van Durbuy krijgen de deelnemers 

een initiatie in curling, een veelzijdige wintersport die tot 

de verbeelding spreekt. De spelletjes worden doorspekt 

met culinair genieten in jagersstijl. Chef Wout Bru en 

het team van Sanglier des Ardennes zullen zorgen voor 

een uniek gastronomisch event en een betoverende 

winterdag vol plezier.

Het evenement vindt plaats binnen en rondom

Hotel Sanglier des Ardennes, Rue Comte d’Ursel, 14 - 6940 Durbuy.

Vanaf 09:30u > ontvangst met jagersontbijt en gesabreerde bubbels,

traditionele manier van openen champagnefles met een sabel.

10:30u > introductie in curling en aankondigen van de teams.

11:45u > winteraperitief 

13:00 - 14:30u > ‘casse-croûte’ in jagersstijl, gezellig tafelen en sharen.

Wout Bru creëert met de producten van de Dolce-partners unieke

gastronomische ervaringen.

14:30u > start Curling Final Ends.

16:00u > hartige en zoete versnaperingen.

17:00 - 19:00u > prijsuitreiking 

met een amicale receptie en diverse hapjes.

DURBUY,  
DINSDAG 12 DECEMBER 

WAT IS HET?

WIE KOMT ER?

HOE ZIET DE DAG ERUIT?
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Horecaprofessionals, Dolce-clubleden, Chaîne des Rôtisseurs-leden: 

€95

Niet-horecadeelnemer:      

€125

De prijs omvat het curling spel

en alle aangeboden dranken en hapjes tot 19:00

DEELNAMEPRIJS?

Snel wezen is de boodschap, want het aantal plaatsen

is beperkt!

First come, First serve.

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

dolce-s-curling-trophy-horeca-2017

of http://bit.ly/dolcecurling

Of contacteer jan@dolcemagazine.be 

Tel. +32 (0)474 54 04 66

HOE NEEM IK DEEL? 

Overnachten kan in de verschillende hotels in Durbuy,

indien gewenst, kan u genieten van de charme van Hotel Sanglier 

des Ardennes.

Reserveer tijdig met vermelding #Dolcecurling 

en u wordt extra in de watten gelegd! 

info@sanglier-des-ardennes.be 

Tel: +32(0)86 21 32 62

OVERNACHTEN

Laat u een dag verwennen in de welness van Sanglier des Ardennes. 

Reserveer op voorhand met de vermelding #Dolcecurling

info@sanglier-des-ardennes.be 

Tel: +32(0)86 21 32 62

Uiteraard is het ook mogelijk om enkel deel te nemen aan het 

culinaire gedeelte en de curlingteams aan te moedigen.

Gelieve dit wel te vermelden bij inschrijving.

WAT ALS IK GEEN CURLING WENS TE SPELEN?



80

Ten Dauwe

Ten Dauwe als 
kweekvijver voor 

inspirerende 
zalmcreaties

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bert Tanghe

De superieure kwaliteit van Sodial/L’atelier du saumon ambachtelijke zalm is meesterkok Peter 

De Groote niet vreemd: “Sodial is voor mij de beste zalm om mee te werken …ambachtelijk 

gezouten en gerookt, met de hand gesneden en prachtig van smaak.” Samen met collega 

chef en meesterkok Kurt Van Daele, is Peter De Groote aangesteld als denktank voor nieuwe 

Sodial- zalmcreaties. Peter en Kurt creëerden voor ons reeds enkele verrassend trendy 

zalmgerechtjes, die ze serveerden op borden van Demuynck. 
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Sodial-L’atelier du saumon: ambachtelijke 

zalm van superieure kwaliteit

Sodial of L’atelier du saumon in Jumet is bijna 

30 jaar gespecialiseerd in artisanaal zalmroken, 

hiermee is het Belgische familiebedrijf één van 

de oudste onafhankelijke zalmrokers in België. 

Bij producent Sodial gebeurt alles nog in huis. 

“Onze zalm wordt aangekocht in Noorwegen, 

Schotland of Ierland en de verse zalm wordt 

vervolgens met de hand of machinaal gefileerd. 

Daarna wordt de zalm drooggezouten”, vertelt 

Kurt Bouchier, Sales Manager Sodial. “De 

zalmfilet wordt bedekt met een laag zout en 

dat gedurende een 6-tal uren. Sodial injecteert 

de zalm niet met een pekel, maar gaat prat op 

het handmatig zouten van de zalm. Het grote 

verschil met industrieel gepekelde zalm is 

uiteraard de smaak en de kwaliteit. Hierdoor 

wint onze zalm niet aan gewicht, maar gaat 

hij eerder gewicht verliezen waardoor wij een 

eerlijk product aanbieden. Na het zouten wordt 

onze zalm ambachtelijk gerookt. In rookkamers 

bedekt met smeulende houtsnippers wordt de 

zalm tot 24 uur op lage temperatuur gerookt. 

Het volledige artisanale productieproces neemt 

bij Sodial zo’n 3 à 4 dagen in beslag, afhankelijk 

van het product. Daarna wordt de zalm ragfijn 

met de hand voorgesneden en in ons atelier 

verpakt. Wij hebben met andere woorden een 

puur ambachtelijk product die we verwerken in 

een hoogtechnologische productieomgeving 

Wij zijn ook lid van Be Delicious, omdat we 

sterk geloven in onze Belgische producten. 

Onze zalm is dan ook een perfect voorbeeld 

van een Belgisch product, alles gebeurt in ons 

atelier, behalve het kweken dan uiteraard, maar 

dat is nu eenmaal onmogelijk.”

Meesterkoks als creatieve denktank voor 

trendy zalmcreaties

Sodial-L’atelier du saumon produceert 

koud gerookte zalm, warm gerookte zalm, 

gepocheerde zalm (Belle-Vue), gemarineerde 

zalm en carpaccio van zalm met diverse 

toppings. Sodial is ongetwijfeld dé specialist 

wat zalm betreft: er worden geen andere 

vissoorten verwerkt en met een knowhow van 

bijna 30 jaar weet Sodial als geen ander hoe een 

topproduct af te leveren. Maar Sodial gaat mee 

met zijn tijd en er wordt voortdurend ingezet 

op productontwikkeling en nieuwe smaken 

en bereidingen. “Daarom zijn we met Peter 

De Groote en Kurt Van Daele in zee gegaan”, 

gaat Kurt Bouchier verder. “Op basis van onze 

ervaring en de culinaire knowhow van de twee 

meesterkoks, zijn wij volop bezig om nieuwe, 

gastronomisch onderbouwde producten 

te ontwikkelen voor de horecamarkt. Zo 

ontwikkelden we samen reeds gerookte zalm 

sweet curry en gerookte zalm sweet chili: twee 

smaakbelevingen die vandaag helemaal in zijn. 

Ook onze bestaande producten worden samen 

met Peter en Kurt verfijnd, nieuwe zoutmixen 

worden getest en ok wat de houtsnippers 

betreft, gaan we creatief aan de slag. 

SODIAL
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Peter De Groote: “Kurt staat vooral in voor de 

creatieve en culinaire invalshoek, terwijl ikzelf 

– als cateraar – perfect weet wat er technisch 

haalbaar is voor Sodial. Ik schrijf de volledige 

recepten uit zodat Sodial precies weet hoe 

het nieuwe product te produceren. Zalm is 

en blijft een populair product om mee aan 

de slag te gaan. De zalm van Sodial is top en 

heeft een onderscheidende smaak door hun 

ambachtelijke manier van produceren. Voor ons 

is het dan ook een eer om nieuwe producten te 

ontwikkelen en de reeds bestaande een extra 

boost te geven.”

“We hebben reeds de zalm Belle-Vue 

aangepakt”, vult Kurt Van Daele aan. “We 

testten een volledige dag om tot een perfecte 

product te komen met precies de juiste 

bereidingswijze. Daarnaast zetten we ook 

de tartaar van zalm perfect op punt en zijn 

we volop bezig om nieuwe toppings voor de 

gemarineerde zalm te ontwikkelen.”

Demuynck zorgt ervoor dat gerechten 

perfect tot hun recht komen 

In 1970 richtte Frans Demuynck ‘Demuynck 

Frans nv’ op. Oorspronkelijk leverde hij 

vooral porselein, glazen en bestek aan 

horecazaken als eenmanszaak, maar na 

enkele jaren breidde hij het assortiment uit 

met professionele keukenapparatuur en 

maaltijddistributiesystemen om zo ook de 

non-profit markt te kunnen beleveren. Als 

exclusieve verdeler van het porselein merk 

Tafelstern en met een hip gamma tableware 

is Demuynck vandaag meer dan ooit klaar 

om opnieuw het midden –en hoger segment 

van de horeca te omarmen. Standaard 

heeft het bedrijf zo’n 5000 producten in 

voorraad, maar ook andere producten 

kunnen perfect besteld worden dankzij 

een uiterst goede samenwerking met een 

belangrijk aantal Europese producenten. 

Een dynamisch en gespecialiseerd team 

staat dan ook dagelijks tot de dienst van 

horecazaken en non-profitorganisaties 

die op een professionele manier een 

keuken runnen om hen te adviseren en 

informeren over de laatste trends op 

de markt. “Veel horecazaken gaan per 

gerecht een specifiek aangepast bord 

gebruiken”, vertelt Axelle Van Maele, 

Marketing Manager Demuynck. “Dat is 

precies wat we met de zalmcreaties van 

Peter en Kurt hebben gedaan. Samen met 

de chefs hebben we de meest aangewezen 

borden gekozen voor de gerechten. 

Bordbelevenis staat vandaag centraal. Een 

chef wil zijn gast verrassen met innovatieve 

gerechten en presentaties en daar heeft 

het bord uiteraard een groot aandeel in. 

Borden met een creatief design en decor 

tillen een gerecht naar een hoger niveau. 

Wij merken dat een horecazaak niet meer 

investeert in een volledig servies, maar van 

verschillende collecties leuke borden op 

de kop tikt om zo te blijven vernieuwen en 

een gerecht nieuw leven in te blazen!”

www.tendauwe.be

www.sodial.be

www.demuynck.be

Bekijk de 
video
via de qr-code

DEMUYNCKPETER DE GROOTE
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Kurt’s cannelloni  
van zalm 

BEREIDING

Slaatje maken van spitskool, gedroogde 

rozijnen en mango. Snijden in 

julienne en kruiden met peper en 

zout, kristalsuiker en sushiazijn. Even 

laten trekken en het overtollige sap 

weggieten. Long Slices-zalm opvullen 

met de mengeling zoals een cannelloni. 

Daarbij een pesto bereiden van 

notensla, pijnboompitten en wat kaas. 

De pesto op het bord uitstrijken en 

de zalmcannelloni’s erop dresseren. 

Afwerken met enkele druppels oude 

balsamico en scheutjes ter garnering. 

 

De minimalistische vorm van de Cove 

Decor Plate Deep Coup 18 cm van het 

merk Temptaste, maakt het mogelijk 

om te werken met artistieke decors. 

In samenspel met de culinaire creaties 

zorgt dit voor een echt kunstwerkje.
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Warm gerookte zalm  
‘Kurt’s Pan’ 

BEREIDING

De warm gerookte zalm even kort grillen 

op hoge temperatuur. Glasnoedels kort 

afkoken in 3 minuten en spoelen onder 

koud water. Zalm versnipperen en onder 

de glasnoedels mengen. Serveren 

met structuren van wortel. Sausje 

kan op basis van Indian curry of met 

verschillende groene olies. Afwerken 

met enkele krullen Parmezaanse kaas.

 

De warm gerookte zalm komt perfect 

tot zijn recht in het bord Nara Plate Flat 

Round 27 cm van het merk Playground. 

De gekleurde tableware met trendy 

craquelé glazuur en aardse tinten gaat 

hand in hand met het kleurenpallet van 

het gerecht. 

Kort gebakken zalm  
‘Sweet Asian’ 

BEREIDING

Gemarineerde zalm in repen snijden van 

2 op 2 centimeter, kruiden met Thaise 

kruidenmix. De repen frituren in hete 

frituur gedurende 30 seconden. De zalm 

moet goudbruin zijn vanbuiten en nog 

rauw binnenin. Serveren op een crème van 

rammenas, ijspegel, radijs en bloemetjes; 

Afwerken met een crème van curry. 

Dit gerecht wordt geserveerd op in Snow 

Glossy Décor Plate Coffeelings van 

Tafelstern. Het klassieke witte bord krijgt 

een extra twist door het werken met reliëf. 
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Tempura van  
gemarineerde zalm 

BEREIDING

Blokje gemarineerde zalm insmeren met 

wasabi , in tempuradeeg frituren gedurende 

2 minuten op 180 °C. Serveren met een 

verse chilisaus.

 

De hapjes worden geserveerd in Terra Bowl 

Oval 23 x 18 cm en Terra Dip Dish Round 

9 cm van het merk Playground. De 

borden zijn perfect voor het serveren van 

aperitiefhapjes en de verschillende niveaus 

op tafel zorgen voor een speels karakter. De 

‘down to earth’-presentatie contrasteert mooi 

met de kleuren van de zalm. 

APPELKAPPERTJE MET 

GEMARINEERDE ZALM 

Bereiding

Sneetje gemarineerde Sodial-zalm rond 

het kappertje draaien , afwerken met een 

scheutje van erwt en een vinaigrette op 

basis van olijfolie en balsamico crème.

SMAAKT NAAR MEER?
Ontdek alle recepten, surf naar

www.dolceworld.com
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Bru

Zichzelf voortdurend in 
vraag stellen stimuleert 

de creativiteit van 
Traiteur Goosse

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

In het Luikse zijn er maar weinigen die Traiteur Goosse niet kennen. Deze gastronomische 

traiteur richt zich op lokale producten en gaat 100 % ambachtelijk te werk om de 

smaakpapillen van zijn klanten te bekoren. Het bedrijf bestaat al 25 jaar en biedt werk aan 

evenveel medewerkers. Dat zijn vooral Walen, maar sinds kort ook enkele Vlamingen. Agron 

Billa staat sinds drie jaar alleen aan het roer en besloot om flink te investeren. Hij breidde uit 

naar Vlaanderen en kocht het domein De Beekhoeve in Neerlanden, dat zich in het Vlaamse 

Haspengouw bevindt. We maken kennis met een innemende man die barst van de ideeën en 

zichzelf steeds weer in vraag stelt om altijd net een stapje verder te gaan.

In de sterren geschreven

Agron Billa is van Albanese afkomst maar 

groeide op in West-Vlaanderen waar hij 

ook studeerde. Zijn parcours lijkt haast in 

de sterren geschreven. Al 14 jaar rijgt hij de 

sterrenrestaurants aan elkaar in België (Bistro 

Novo*, ‘t Laurierblad**, De Karmeliet***), 

in Frankrijk (Château de la Chèvre d’Or**, 

Lameloise***), in Zwitserland (Philippe 

Rochat***) en in Engeland (Pont de la Tour* in 

Londen). In 2006 kruist hij het pad van traiteur 

Pascal Goosse met wie hij acht jaar lang 

samenwerkt. En nu is het al drie jaar geleden 

dat Agron Billa het bedrijf Traiteur Goosse 

heeft overgenomen. Vandaag staat hij aan het 

hoofd van een competent team en hij blijft 

dagelijks zijn kookkunsten oefenen.
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De twee voornaamste waarden 

van Traiteur Goosse? Respect 

en strengheid. Deze strengheid 

verwierf Agron tijdens zijn professionele 

loopbaan in bekende restaurants. “Als je wil 

slagen, moet je streng zijn. Je moet eerst 

streng zijn voor jezelf en dan voor de anderen. 

Ons vak is zeer veeleisend; we mogen geen 

fouten maken. Elk kleinste detail is van belang. 

Om naam te maken in dit beroep, moet je van 

je vak houden. We hebben een hard, maar ook 

zeer menselijk beroep. Als we kijken naar onze 

vaste en tijdelijke medewerkers onderhouden 

we zo’n 100 gezinnen.”

Geen exclusiviteit

Het cliënteel van Goosse bestaat voor meer 

dan 90 % uit professionals. Onder hen pronken 

enkele grote namen zoals Total Belgium, 

D’Ieteren, BNP, KBC, de Nationale Loterij, 

het AWEX, Liège Airport, Ernst & Young, AG 

Insurance, McLaren, Carrefour en Delhaize. 

Maar ook regionale bedrijven, zowel uit Wallonië 

als uit Vlaanderen, zijn trouwe klanten en dan 

mogen we ook bekende evenementen niet 

vergeten. Zo is Goosse bijvoorbeeld de officiële 

traiteur van Spa Classic, van de Grand Prix 

Formule 1 van België, van het Luikse Standard, 

van Liège Basket enz. “We werken overal, maar 

altijd zonder exclusiviteitscontract”, benadrukt 

Agron Billa. “Dat druist in tegen mijn principes. 

Ik wil noch de klant onder druk zetten, noch 

mezelf vastzetten in gewoonten en het risico 

lopen mijn creativiteit te verliezen. Juist door 

niet met een exclusiviteitscontract te werken, 

moet je jezelf voortdurend in vraag stellen en 

dat stimuleert net de creativiteit. In herhaling 

vallen hoort er dus zeker niet bij. Ik kies resoluut 

voor een proactieve en creatieve aanpak. Dat is 

een absolute must om het niveau als het onze 

te kunnen aanhouden.”

Wat de creatieve kant betreft hoeft het bedrijf 

zeker niet onder te doen. Zo creëerde Traiteur 

Goosse bijvoorbeeld de Sucettes©, een 

aperitiefhapje waarop het bedrijf een octrooi 

nam, en worden er momenteel ook andere 

vindingrijke ideeën uitgewerkt. “De sucettes 

zijn gemakkelijk om na te maken, maar moeilijk 

om uit te vinden”, vertrouwt Agron ons toe. 

Het product in de kijker

De keuken van Traiteur Goosse is geïnspireerd 

op de Franse en Belgische gastronomie. 

“Ik ben bovenal met het product bezig”, 

verduidelijkt de chef. “Je hoeft geen filosoof te 

zijn om iets goeds klaar te maken. Eender welk 

goed product kan in de kijker gezet worden. 

En in België hebben we tal van uitstekende 

producten! We vinden bij ons misschien niet 

de allerlekkerste tomaten, maar wij hebben 

heerlijke bloemkool, selderij en wortelen. Ik 

geloof in streekproducten en verfijning.” 

“Ik vertrek vanuit 
de gedachte van een 
restaurateur en stel mezelf 
voortdurend in vraag.” 

Om een goede traiteur te zijn, moet je je oor 

te luisteren leggen bij de klant. “Wanneer 

een klant een bepaald product wil, haal ik 

al mijn creativiteit naar boven om hem een 

bereiding voor te stellen die hij nergens anders 

heeft gezien of geproefd. In al de jaren van 

samenwerking met Standard de Liège hebben 

de gasten nog nooit twee keer hetzelfde 

voorgeschoteld gekregen. Voordat ik traiteur 

werd, was ik restaurateur. Ik vertrek dus vanuit 

de gedachte van een restaurateur en stel 

mezelf voortdurend in vraag. Dat onderscheidt 

ons. En ook daarom stellen we iets anders 

“Je moet eerst streng zijn 
voor jezelf en dan voor de 
anderen.”
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voor.” Voor Traiteur Goosse betekent een 

‘normale’ week 1200 tot 1500 couverts, maar 

het kan ook gebeuren dat ze 10.000 couverts 

van een gerecht klaarmaken. “Voor welk 

evenement ook, klein of groot, of welke klant 

… de glimlach op het gezicht van de gasten is 

voor mij de ultieme beloning. Dan voel ik me 

gelukkig en vergeet ik al de rest, zelfs hoe moe 

ik soms ben.”

 

www.goosse.be
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Gerookte forel uit Vielsalm,  
wortel en gelei van 
granaatappel 

4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

2 verse forellen uit Vielsalm // 50 g grof zout 

// 20 g fijn zout // 20 g suiker // 1 fijngehakt 

takje dille 

BEREIDING

Fileer de forellen, spoel ze schoon en dep 

ze goed droog. Marineer de vis 6 uur in het 

zoutmengsel. 

Laat ze na de marinade een half uur weken 

in koud water om ze te ontzouten. Dep ze 

goed droog met keukenpapier. Laat ze 5 

uur roken.

GARNITUUR

wasabi-emulsie // gele worteltjes 

gemarineerd in rijstazijn // emulsie van 

plattekaas met fijne kruiden // paarse 

worteltjes gemarineerd in rode wijnazijn 

// geglaceerde radijsjes // gelei van 

granaatappel 
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Halve kreeft, 
Green Zebra 
tomaat en 
inktemulsie 

4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

2 kreeften // 2 l water // 5 dl witte wijn // 

1/2 citroen // 1 laurierblaadje // 2 teentjes 

knoflook // 1 stengel selder // 2 takjes 

peterselie // 1 grote ajuin in 4 gesneden //  

2 kruidnagels // 40 g zout //  

20 g cayennepeper 

BEREIDING

Leng de Luikse siroop aan met de balsamico 

tot gewenste dikte en smaak. Snijd de 

eendenlever in 8 plakjes van dezelfde dikte. 

Snijd de peer in reepjes, bak aan in de 

boter, bestrooi met de suiker en laat wat 

karamelliseren. Blus met balsamico. Halveer 

de vijgen en snijd ze in een waaier. Overgiet 

deze met de honing en plaats ze 5 minuten 

in een voorverwarmde oven van 180 °C. 

Houd warm. Plakjes eendenlever per kant 20 

seconden aanbakken in een hete pan zonder 

boter. Kruiden met zwarte peper uit de 

molen. Dresseer op het bord en werk af met 

de perenconfituur en de Affilla Cres
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Ons vakmanschap drink je met verstand. / Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
©2017 MARTINI AND THE BALL AND BAR LOGO ARE TRADEMARKS

Martini Riserva Speciale Bitter,
a classic recrafted

Bitter elevated to a new dimension. Created to make the MARTINI Negroni taste more rich, 
rounded and complex.  Based on Luigi Rossi’s 1872 recipe. 100% Natural Bitter made with 

locally sourced herbs from within the Torino area. A never used before blend of Saffron, 

Amaro Di Columbus, Angostura and other exotic botanicals. MARTINI Riserva Speciale Bitter 

is the only Bitter to be rested in oak. The same traditional oak Tino barrels as used for 

MARTINI Riserva Speciale Vermouth.
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Hilux - Hillewaert 

De Koolputten in 
Waasmunster: 

rock & roll in een velours broek …

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Ekkow

Na jaren van verval heeft de historische site van de Koolputten aan de Mirabrug van 

Waasmunster een nieuwe topbestemming gekregen. Iedereen is er welkom om er gezellig te 

tafelen, te overnachten of om een expo te bezoeken. De site wordt uitgebaat en bezield door 

Griet Van Nieuwenhove en Roel Moyson. Zij richtten de brasserie volledig in samen met Palux. 

Naar eigen zeggen, de meest interessante speler op de markt op gebied van professionele 

keukens. 
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In de vorige eeuw deden de Koolputten 

dienst als een kleine haven waar schepen 

hun vracht aan- en afvoerden. De familie 

Schelfhout was vijftig jaar lang eigenaar van de 

kolenhandel en baatte er een drukbezochte 

herberg uit. In de jaren tachtig geraakte de site 

in verval. In 2012 slaagde Mevrouw Vereecken, 

een afstammeling van de familie Schelfhout, 

erin om de site te kopen van het agentschap 

Waterwegen en Zeekanaal. De gebouwen van 

het steenkoolbedrijf werden afgebroken, maar 

de familie Vereecken gaven de ontwerpers de 

opdracht om de authenticiteit van de site te 

behouden in de nieuwbouw. Eyecatcher van het 

project is ongetwijfeld de oude herenwoning 

die in ere hersteld werd en voortaan dienst 

doet als ontvangst- en expositieruimte.

Het splinternieuwe concept beschikt vooraan 

over een ontvangst-, expositie-, feest- en 

vergaderruimte. Op de grondvesten van 

de voormalige steenkoolmagazijnen is een 

brasserie met afzonderlijk café uitgetekend. 

Hier geniet je van uitzonderlijke gerechten en 

een unieke sfeer en dat allemaal met zicht op 

de rivier. 

Laagdrempelig concept

Gezien de eigenaars van de site geen voeling 

hebben met horeca, werden Griet Van 

Nieuwenhove en Roel Moyson aangesproken 

om het concept te bezielen. Dit koppel had 

gedurende 10 jaar zelf een restaurant in 

Dendermonde, maar beslisten om daarna 

een tweetal sabbatjaren te nemen. “Maar 

de honger is er altijd gebleven”, vertelt Roel.  

“Zes maand geleden kregen we de aanbieding 

om mee te stappen in dit verhaal en we hebben 

het aanbod met veel goesting aangepakt. 

Daarna zijn we samen met de eigenaars rond 

tafel gaan zitten om tot een consensus te 

komen wat inrichting en ontwerp betrof. Voor 

ons was het prioritair om een laagdrempelig 

concept op poten te zetten, niet alleen wat 

prijs betreft, maar evenzeer op gebied van 

toegankelijkheid. De basis van de keuken is 

een vrij klassieke brasseriekaart, maar dan 

wel met een invalshoek van ‘shared dining’ en 

diverse ‘side dishes’. De klant is met andere 

woorden niet gebonden aan een bepaald menu 

of gerecht, maar kan gerust verschillende 

recepten combineren. Wie zin heeft in een 

slaatje met gepofte pompoen in plaats van 

frietjes, kan dat absoluut. Wij proberen eigenlijk 

“Wij proberen de 
schoonheid van het 
gebouw te reflecteren op 
het bord.”
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rock & roll te bieden in een velours broek, 

subtiel en niet al te opvallend. We hebben 

een Aziatische chef achter het fornuis staan, 

waardoor we ook enkele Oosterse gerechten 

hebben op de kaart. Mijn favoriet? Absoluut 

de Tom Kha Kai, een Thaïse maaltijdsoep. 

Daarnaast kan men hier ook terecht voor 

seminaries of teambuildings, in onze grootste 

zaal kunnen zo’n 220 mensen terecht en zijn De 

Koolputten strategisch enorm goed gelegen. 

Ook is het mogelijk om te overnachten in één 

van onze 8 kamers. “

“We hebben een perfect team dat alles in goede 

banen leidt”, vult Griet Van Nieuwenhove aan. 

“Want het is een hele organisatie. We hebben 

een jonge groep met een perfecte mix van 

mannen en vrouwen. Op die manier vullen we 

elkaar perfect aan.”

“De dienst na verkoop en de 
service van Palux zijn een 
grote troef!”

Keuze voor Palux snel gemaakt! 

Een professionele keuken is een enorme 

investering. Net daarom kozen we voor een 

compleet keukenconcept op maat van het 

kwaliteitsmerk Palux, geleverd via Hilux-

Hillewaert bvba. Een bedrijf met een sterk 

geloof in totaaloplossingen, waarbij niet 

enkel de aankoop van hardware, maar ook 

het ontwerp, de keuze van het materiaal, de 

volledige installatie, een gepaste opleiding en 

de klant en dienst na verkoop van belang zijn.

“Ik ben een enorme voorstander van Palux”, 

zegt Roel enthousiast. “Mijn vorige keuken was 

ook van Palux. Vooral hun dienst na verkoop 

en het meedenken met de klant, zijn absolute 

troeven. Bij problemen staan ze onmiddellijk 

klaar en door hun grote knowhow wordt alles 

in een mum van tijd opgelost. Alle togen, de 

volledige keuken en toestellen, alles is Palux. 

Fantastisch is bijvoorbeeld het kruidenrekje 

dat Palux heeft ontworpen, de kruiden zijn 

altijd bij de hand en de chef hoeft zich niet 

meer te bukken. Palux is sterk op gebied van 

ergonomie en flow van de keuken. Een keuken 

op maat, volledig naar de wens van de klant.”
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Mensen animeren

De Koolputten is geen brasserie zoals we 

gewoon zijn. Roel en Griet gaan er prat op om 

de mensen een unieke belevenis mee te geven. 

“Wij willen de mensen animeren”, zegt Roel. 

“Zo gaan we bijvoorbeeld een oudejaarsevent 

organiseren met heel wat theatraal spektakel 

en cabaret. We proberen diezelfde sfeer 

ook mee te geven in de trouwfeesten die we 

organiseren. We willen een vrije sfeer creëren 

die wordt doorspekt met creatieve gerechten. 

We kunnen alles op maat van de klant 

organiseren en we hebben bijvoorbeeld ook 

plaats voor ceremonies.”

Griet Van Nieuwenhove: “We willen inderdaad 

verder gaan dan enkel en alleen maar 

eten en drinken. We willen onze klanten 

een onvergetelijke ervaring bieden, denk 

bijvoorbeeld aan een vuurspektakel of 

andere leuke animatie. Ikzelf ga daarom mijn 

schouders steken onder de creatieve invulling 

van De Koolputten. Prioritair is wel steeds de 

gastvrijheid, iedere klant moet zich hier welkom 

voelen!”

www.hilux-hillewaert.be

www.dekoolputten.be
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Tom Kha Kai

INGREDIËNTEN

handvol ui // 5 st look // 2 rode peper 

// gember, 2 bij 2 cm // 2 st gekneusd 

citroengras // 12 limoenblaadjes 

// champignons // kippenfond // 

korianderstelen // vissaus // sesamolie //  

2 pakjes kokosmelk // limoensap // 

limoenrasp  // sushi-azijn

BEREIDING

De ui, look, rode peper, gember, citroengras, 

limoenblaadjes en champignons aanzetten 

en bevochtigen met de kippenfond. 

Vervolgens korianderstelen, vissaus, beetje 

sesamolie toevoegen en laten reduceren. 

Daarna de kokosmelk toevoegen samen 

met limoensap en wat rasp van limoen, 

sushi-azijn. Laten trekken en afsmaken met 

vissaus. 

SMAAKT NAAR MEER?
Ontdek alle recepten, surf naar

www.dolceworld.com
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Food service community

Niet te missen op  
Horeca Expo! 

Foodservice Community deelt niet te 

onderschatten inzichten …

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Stijn Boussemaere

Een online ontmoetingsplek waar professionals uit de horeca en catering wereld in België 

ideeën, kennis en tips met elkaar kunnen uitwisselen. Dat is het uitgangspunt van het 

recent opgerichte Foodservice Community platform. Oprichters Marc Waelbers, Jeroen 

Claessens, Wim Van Nuffel en Carolien Plevier zitten in ieder geval niet stil, want tijdens 

Gastvrij Rotterdam (vakbeurs voor de horecaprofessional) gaf Foodservice Community een 

inspirerende ontbijtsessie over hoe Nederlandse ondernemers succesvol kunnen zijn in de 

Belgische markt. Via twee onderzoeken werd kennis verzameld over de Belgische horecamarkt 

en op de vakbeurs in Rotterdam gedeeld. Maar er is meer: de interessante content wordt 

meteen ook tijdens Horeca Expo in Gent op de horeca en catering professional losgelaten in 

diverse niet te missen topics! 
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Foodservice Community Scan

Het uitgangspunt van de Foodservice 

Community is dat mede door kennisdeling 

de foodservicemarkt in België zal groeien in 

kwaliteit en professionalisering, zonder ons 

typische bourgondische karakter te verliezen. 

Want kennis delen betekent resultaat 

vermenigvuldigen. “Aan de hand van diverse 

onderzoeken, verzamelen wij adequate kennis 

voor de horecaondernemer”, vertelt Carolien 

Plevier. “Zo zijn we via onze Foodservice 

Community Scan (onderzoek bij restaurants, 

sociale catering, broodjeszaken en frituren) tot 

interessante inzichten gekomen. Resultaten die 

de Belgische horeca en catering professional 

kan meenemen om zijn business naar een 

hoger niveau te tillen. We hebben gerichte 

vragen gesteld wat aanbod en gebruik betreft, 

maar we zijn ook dieper ingegaan op het bereik 

van een onderneming, de bedrijfsvoering en de 

aankooppolitiek.”

Praktische tools om uw onderneming te 

boosten!

Tijdens Horeca Expo zal Foodservice 

Community iedere dag op het Innovation 

Platform in hal 3 de bezoeker inspireren met 

interessante topics. “We reiken echt praktische 

tools aan om de ondernemer op weg te 

zetten”, zegt Carolien Plevier. “De trendtalks 

zullen boordevol nuttige informatie zitten en 

aanzetten om het misschien net iets anders 

te doen. In een halfuurtje tijd gaan we dieper 

in op zaken zoals het succesvol worden op 

Facebook, Virtual Reality, hoe nieuwe klanten 

aantrekken en nemen we een kijkje over de 

grens. Met andere woorden: Foodservice 

Community biedt 5 dagen een niet te missen 

programma en dat zowel in het Nederlands als 

het Frans. Ik wil iedere ondernemer dan ook 

uitnodigen om zich te laten inspireren. 

Over Foodservice Community

Foodservice Community heeft als doel om 

iedereen binnen de horecasector te informeren, 

inspireren en aan te zetten tot samenwerking. 

Op de website www.foodservicecommunity.

be zijn tal van nieuwtjes, relevante trends, 

een agenda vol interessante events en 

creatieve recepten terug te vinden. Ook kan 

je je aanmelden voor het professionele panel 

en zo deel uitmaken van een community die 

samen inzichten verzamelt en die bovendien 

vertaalt in concreet advies. Als je lid wordt van 

het professionele panel van de Foodservice 

Community, kun je rekenen op tal van 

voordelen. Je krijgt consumentenonderzoeken 

voorgeschoteld die vertaald worden naar jouw 

noden. Bovendien kun je als panellid eigen 

content delen, ontvang je nieuwsbrieven met 

extra content, word je uitgenodigd om nieuwe 

producten te testen en kun je deelnemen aan 

offline events. Inschrijven voor het panel kan 

ook tijdens Horeca Expo,

www.foodservicecommunity.com



TRENDTALKS  
FOODSERVICE COMMUNITY
HORECA EXPO (19-23 NOV) 
INNOVATION PLATFORM  
HAL 3

Foodservice Community panel 

onderzoeksresultaten

Wanneer? 

Zondag 19/11 – 15.00u-15.30u

Dinsdag 21/11 – 16.00u-16.30u

Wat? 

Hoe doen u en uw vakgenoten het? Wat zijn 

de uitdagingen? Is de sector versnipperd of 

hebben we toch veel gemeen? Wij presenteren 

u interessante resultaten uit de Foodservice 

Community scan. Voor restaurants, frituren, 

broodjeszaken en catering.

Word succesvol met je zaak op Facebook in 10 

praktische stappen

Wanneer? 

Zondag 19/11 – 16.00u-16.30u

Woensdag 22/11 – 12.00u – 12.30u

Wat?

Hoe te beginnen met Facebook of hoe te 

verbeteren? 91% van de mensen onder de 35 

zit dagelijks op internet in België en er zijn 

6,6 miljoen Facebook gebruikers en 80% logt 

dagelijks in. Die wil je toch niet missen als 

mogelijke klant? Kom langs op het innovatie 

platform en met 10 handige tips, kun je morgen 

al succesvol zijn!

Live paneldiscussie: nieuwe klanten trekken

Wanneer? 

Maandag 20/11 – 13.00u-13.30u

Dinsdag 21/11 – 12.00u-12.30u

Wat?

Uit ons onderzoek de Foodservice Community 

scan (het Belgische platform voor de Horeca 

en Catering professional) gaven u en uw 

vakgenoten aan dat nieuwe klanten trekken 

een van de belangrijkste uitdagingen is op dit 

moment. Graag praten we hierover met u in 

een live paneldiscussie en leren we van elkaar 

en wie weet gaat u met een oplossing naar huis! 

Dus sluit u aan ter plekke of meld u vantevoren 

aan via info@foodservicecommunity.be 

Wat doet virtual reality voor uw zaak?

Wanneer? 

Maandag 20/11 – 15.00u-15.30u

Dinsdag 21/11 – 15.00u-15.30u

Wat?

Virtual Reality, ver van mijn bed show? Niet 

relevant voor mij? Niets van dat alles, wij laten 

u in 20 minuten zien, wat u er mee kunt en u 

gaat zeker geïnspireerd weg!

Uw mening telt! Blind tastings en u kiest!

Wanneer? 

Maandag 20/11 – 16.00u-16.30u

Donderdag 23/11 – 13.00u-13.30u

Wat?

In samenwerking met de founding partners 

van de Foodservice Community kunt u op 

professionele wijze producten keuren en uw 

mening geven. De partners gaan daarna met 

uw feedback aan de slag. Zo worden we samen 

succesvol.

Een kijkje over de grens, hoe doen start-ups 

het daar? 

Wanneer? 

Woensdag 22/11 – 14.00u – 14.30u

Donderdag 23/11 – 15.00u-15.30u

Wat?

Boyd Baptiste, Amsterdamse horeca 

ondernemer, neemt u mee hoe hij Martin’s 

Sporting Club, een bar-restaurant, is begonnen 

en waarom hij welke keuzes heeft gemaakt. 

Geniet van zijn verhaal over klanten trekken 

en binden en neem de tips mee, immers kennis 

delen is succes vermenigvuldigen!

Live paneldiscussie: meer service & 

gastvrijheid bieden

Wanneer? 

Woensdag 22/11 – 15.00u – 15.30u

Wat?

Uit ons onderzoek van de Foodservice 

Community Scan gaven u en uw vakgenoten 

aan dat meer service & gastvrijheid in catering 

een van de belangrijkste uitdagingen is op dit 

moment. Graag praten we hierover met u in 

een live paneldiscussie en leren we van elkaar 

en wie weet gaat u met een oplossing naar 

huis! Dus sluit u aan ter plekke of meld u vooraf 

aan via info@foodservicecommunity.be

PROGRAMMA
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Rougié

L’escalope signature, 
innovatieve sauzen en 

fonds van Rougié

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Rougié

Dat foie gras en gastronomie hand in hand gaan hoeven we u al lang niet meer te vertellen. 

Dit product waarvan de smaak uniek is in de wereld, is het resultaat van lokale vakkennis en 

jarenlange knowhow. Dé referentie op gebied van foie gras is ongetwijfeld Rougié in Sarlat in 

Le Le Périgord Noir. Door voortdurend te innoveren en zijn werkmethoden te perfectioneren 

staat Rougié symbool voor de Franse smaak en kwaliteit. De specialiteit van eendenlever 

maakt nog steeds wereldwijde furore. Rougié gaat voortdurend meet met zijn tijd en de 

producten worden constant verbeterd en vernieuwd. Vandaag stelt het bedrijf twee nieuwe 

projecten aan u voor: de verbeterde escalope (escalope signature) en introduceert de 

specialist ons in hun nieuw gamma sauzen en fonds. 
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L’escalope Rougié signature!

De befaamde Rougié escalopes worden 

individueel binnen het uur diepgevroren. Dit 

proces wordt ook wel IQF (individually quick 

frozen) genoemd. Op die manier garandeert 

Rougié de optimale kwaliteit van iedere 

eendenlever en hebben ze een houdbaarheid 

van minimum 9 maanden. Door dit shock effect 

van snel invriezen hebben de enzymen geen 

tijd om zich te manifesteren waardoor de 

versheid gegarandeerd wordt. Doordat het 

slachthuis net naast het verwerkingsbedrijf 

ligt, kan Rougié steeds binnen het uur kunnen 

invriezen. De escalopes van Rougié zijn perfect 

gekalibreerd. Ieder escalope van 18 mm dik is 

met andere woorden even groot. Rougié biedt 

3 kalibraties aan: 25-40 g (perfect als hapje of 

voorgerecht), 40-60g (perfect als voorgerecht 

of hoofdgerecht) en 60-80g (perfect als 

hoofdgerecht). Dit maakt het voor de chef 

eenvoudig omdat hij zeker is dat iedereen aan 

tafel een escalope voorgeschoteld krijgt die 

even groot is. Bovendien maakt deze kalibratie 

het gemakkelijk om de foodkost te berekenen.

Daarnaast heeft Rougié ook escalopes die 

perfect dienen voor een banket of grote 

buffetten, reeds gemarkeerd maar niet 

voorgebakken. De escalopes zijn uiterst veilig 

en besparen u heel wat tijd. 

Tot in de perfectie

Vandaag gaat Rougié nog een stap verder 

en worden de escalopes werkelijk gesneden 

tot in de perfectie. Op die manier is de chef 

zeker van de uniformiteit van alle escalopes 

in de verpakking en zijn ze allen van precies 

dezelfde kwaliteit. Gezien het belang van dit 

product in het gastronomische landschap, 

begeleidt Rougié de chef nu met een nog 

meer regelmatige escalope die een gerecht 

naar een hoger niveau zal tillen. De homogene 

vorm behoudt weliswaar de natuurlijke vorm 

van de lever. De nette ‘cut’ zorgt voor een glad 

oppervlak met het natuurlijk uitzicht van foie 

gras die zorgt voor de signatuur van de chef. 

“De escalopes van Rougié 
worden voortaan tot in de 
perfectie gesneden.”
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Nieuwe diepgevroren fonds en  

sauzen ‘in balletjes’

Sinds de lancering van zijn escalopes 

in 1999, zat Rougié niet stil, maar deed 

het bedrijf er alles aan om het de 

chef nog makkelijker te maken. Zo 

ontwikkelde Rougié recent innovatieve 

sauzen en fonds met enkel en alleen 

natuurlijke ingrediënten. Meer dan 3 

jaar onderzoek werd gevoerd naar dé 

perfectie. Dankzij een revolutionaire 

techniek is het mogelijk de smaak, 

de kleur en de textuur optimaal te 

bewaren. Rougié bereidt bovendien 

de sauzen en fonds zonder additieven 

en worden de producten binnen de 

minuut gecryogeniseerd ofwel stolling 

in balletjes door middel van hoge druk 

en een snelle bevriezing in stikstof. De 

sauzen en fonds worden per 1500 gram 

verpakt in een hersluitbare zak. 

Het gamma fonds bestaat uit kalfsfond 

bruin, kippenfond bruin, kreeftenfond, 

visfond, kalfsfond wit, kippenfond wit. 

De sauzen bestaan uit een saus 

americain, saus béarnaise, saus beurre 

blanc, saus bordelaise, saus hollandaise, 

saus foie gras. Als alles verloopt volgens 

planning, zullen de sauzen begin 2018 op 

de markt zijn. 
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“Rougié doet er alles aan om 
het de chef nog makkelijker 
te maken.”

Gemakkelijk hanteerbaar

De sauzen en fonds zijn speciaal ontwikkeld 

voor de chef en zijn heel gemakkelijk te 

gebruiken. De chef hoeft enkel de gewenste 

hoeveelheid balletjes uit de hersluitbare zak 

te nemen, deze zachtjes al roerend opwarmen 

tot een gladde textuur wordt bekomen. Het 

product kan onmiddellijk opgediend worden of 

au bain-marie warm gehouden worden tijdens 

de service!

Over Rougié

Het verhaal van Rougié begint in 1875 met de 

opening van een atelier in Cahors (hoofdstad 

departement Lot in Frankrijk) dat al snel het 

mekka wordt voor alle fijnproevers uit de streek. 

Dankzij de groeiende reputatie van Leonce 

Rougié en vervolgens Jean Rougié verwierf 

de onderneming vanaf 1950 internationale 

allure. Rougié heeft vandaag overal ter wereld 

culinaire adviseurs die ter beschikking staan 

van de chefs en de foodservicemarkt. 

www.rougie.fr
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« Vivez les fêtes de fin d’année dans 
le coeur authentique de la plus 

petite ville du monde. »

La Patinoire  
couverte
Overdekte 
ijsschaatsbaan

Le village 
de Noël

Kerstdorp

noël
2017

25

09 / 12 / 17 > 07/ 01 / 18

ans



Wij  verhuren alles  voor  een geslaagd feest .  

femat .be

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

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

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

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

1. Garnaalkroket met  

grijze Noordzeegarnalen

Antarctic Foodies

www.antarcticfoodies.com

2. Flandrien-kaas

De Kazerij

www.flandrienkaas.be

3. Aperitiefhapjes met kaas

Sadie-Toast

www.sadietoast.be

4. Gerookte zalmfilet “La Tradition”

Sodial

www.sodial.be

5. Vlaamse stoof karbonades

Jebo Food

www.cookking.be

6. Verse friet

Remo-Frit

www.remofrit.be

7. Bak-bloemkool met pompoenpit

Foodswithroots

www.foodswithroots.be

8. Belgische pickles

Camp’s

www.vancamps.be

9. Lichtbruin desembrood met  

stukjes walnoot en rozijnen

Bio Bakkerij De Trog

www.detrog.be

10. Brusselse wafel 

Dely Wafels

www.dely.be

11. Beauvoordse pannenkoek

Beauvoords Bakhuis

www.beauvoordsbakhuis.be

12. Artisanale pralines

Chocolatier Dumon

www.chocolatierdumon.be

13. Gemalen koffie of espressobonen

Grootmoeders Koffie

www.grootmoederskoffie.com

BE DELICIOUS wil de  
rijke Belgische eet- en drinkcultuur 

uitdragen in de wereld. 
 

 

België heeft op gastronomisch vlak heel wat te bieden. Een gevarieerde en smaakvolle keuken met een rijke traditie, een Bourgondische 

tafelcultuur, een gastvrije ingesteldheid. BE DELICIOUS “Belgian Food Artisans” verzamelt een groep van artisanale producenten 

die uitmunten in een selectie Belgische gerechten en producten, lekker én verfijnd. Gedreven ondernemers met een passie voor 

het ambacht en de traditionele bereiding, weliswaar in een moderne aanpak. De beste grondstoffen worden hiervoor uitgekozen. 

Deze Belgian Food Artisans willen hun passie en trots over de streekeigen keuken graag delen met de rest van de wereld! 

 

www.bedelicious.be
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Le Diner

Beleef de grandeur van 
weleer in het Grand 

Casino Knokke

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Bart Tanghe

Knokke-Heist heeft altijd tot de verbeelding gesproken … De bouw van het Grand Casino en 

Hotel La Réserve legden de basis voor de grootsheid die de badstad vandaag uitstraalt. De 

extravagante feesten in ware “Great Gatsby-stijl’ die toen werden georganiseerd, zijn nog 

steeds fascinerend. Net daarom organiseren Thomas Declercq (Winevestment), Cedric Peers 

(Cedric.Art) en het Grand Casino Knokke (Napoleon Games) op 11 november 2017 ‘Le Diner’: 

een stijlvol avondfeest die de genodigden terug katapulteert naar het Knokke-Heist van de 

jaren 30 …
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Het concept

Le Diner, een uitgelezen moment om uzelf, 

uw vrienden en relaties een onvergetelijke 

avond te bezorgen. Een 7-gangenmenu 

uitgewerkt door Chef Christian Van den 

Ouden (Restaurant Mascotte) met aperitief, 

aangepaste wijnen, water en koffie. Bediening 

aan tafel, voorafgaand een staande receptie, 

live entertainment met opbouw naar 

dansfeest en afterparty enz. Dit allemaal in 

de grandeur van de historische Margrittezaal. 

De initiatiefnemer van dit concept is Cedric 

Peers. In overleg met zijn schoonbroer Thomas 

Declercq, Chef Christian Van den Ouden, 

Grand Casino Knokke en Frank Massop-Peters 

( Directeur Grand Casino Knokke) kreeg dit 

idee vorm en werd het event op punt gezet. 

De initiatiefnemers

Cedric Peers staat vooral bekend in de 

kunstwereld voor zijn pop-art met exposities 

in Monaco, St. Tropez, Marbella, Londen en 

ook in het Casino van Knokke. In het Casino 

zijn momenteel 6 van zijn werken te zien. 

Naast schilderen heeft Cedric een zeer grote 

passie voor marketing en conceptueel denken. 

Tijdens de aanloop naar de licentievernieuwing 

voor Grand Casino Knokke stond hij dan ook in 

voor de ondersteuning van de online marketing 

en het aanhalen van de relaties met de pers, 

de gemeente en de lokale gemeenschap. 

Uit deze samenwerking groeide een goede 
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relatie en vertrouwen met de directie die 

op zijn beurt voor de ondersteuning van het 

concept ‘Le Diner’ zorgde. Thomas Declercq 

is op zijn beurt als vinoloog en zaakvoerder 

van Winevestment, dé expert op gebied van 

zeldzame en exclusieve wijnen, maar eveneens 

kwaliteitswijnen voor iedere dag behoren 

tot zijn portefeuille. Thomas gaat steeds 

op zoek naar verborgen pareltjes om zijn 

collectie uit te breiden en is kind aan huis bij 

menig gerenommeerde Europese wijnhuizen 

en daarom de ideale tussenpersoon bij de 

aankoop van exclusieve wijnen. Daarnaast is 

Winevestment ook de perfecte partner voor 

de verkoop van uw wijnen. 

De idee

“Ik heb een grote affiniteit met Knokke en 

een grote fascinatie voor haar geschiedenis”, 

vertelt Cedric Peers “Wie naar het verleden 

kijkt kan niet ontkennen dat het eerste 

toerisme begin de jaren 30 op gang kwam 

door de bouw van het Casino en hotel La 

Reserve onder leiding van de familie Nellens. 

Deze 2 instituten waren het middelpunt van 

de activiteit midden vorige eeuw en zorgden 

voor het aantrekken van wereldartiesten 

naar de toen nog kleine badstad. De grote 

feesten die toen georganiseerd werden in de 

verschillende zalen spreken tot op de dag van 

vandaag nog altijd tot de verbeelding. Door 

mijn samenwerking met het Casino werd de 

fascinatie nog meer aangewakkerd en ik heb 

dan ook verschillende keren de archieven 

uitgepluisd om te kijken hoe het er vroeger 

aan toe ging. Het zien van de prachtige events 

en artiesten die de revue gepasseerd zijn gaf 

mij de inspiratie om in overleg met de directie 

te kijken of we dit niet eens opnieuw konden 

doen. Een mooi diner met dansgelegenheid en 

live entertainment doorheen de avond in een 

prachtig aangeklede Magrittezaal leek me wel 

iets. Begin deze zomer heb ik dan beslist om 

hier werk van te maken en nu staat het event 

op punt.”
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De Chef

Christian Van den Ouden is een echte selfmade-

man. Hij leert de stiel in de keuken van De 

Channel in Zeebrugge, waar hij als zaakvoerder 

zelf genoodzaakt wordt om achter het fornuis 

te staan. Hier groeit zijn passie voor koken en 

voornamelijk koken met vis. De Channel wordt 

een echte hit en krijgt zelfs een plaats in de Bib 

Gourmand en een erkenning in Gault&Millaut. 

Door familiale omstandigheden moet hij De 

Channel sluiten, maar gaat in 2014 aan de 

slag in Restaurant mascotte Grand Casino 

Knokke. In februari 2016 wordt hij Executive 

Chef en vandaag heeft Christian, samen met 

zijn keukenbrigade, het restaurant opnieuw op 

de kaart gezet. “Een aantal maanden geleden 

werd ik door Cedric Peers benaderd voor het 

idee van Le Diner. Ik was direct mee in zijn 

verhaal, vooral door de rijke historie die Grand 

Casino Knokke kent. Terug naar fancy dineren 

met dansen, dresscode en entertainment. Zoals 

we vroeger in de gloriejaren hebben gekend 

met optredens van Jacques Brel en Will Tura. Ik 

zie er erg naar uit om van Le Diner een succes 

te maken en ben ervan overtuigd dat dit ons 

ook gaat lukken”, aldus chef Christian van den 

Ouden.

De avond zelf

Een 200-tal gasten zullen op 11 november 

ongetwijfeld een grootse avond beleven. 

Gaande van een champagnereceptie in 

de Vlaamse zaal, een 7-gangendiner met 

bijpassende wijnen en live-entertainment in 

de Margrittezaal tot dansfeest en afterparty. 

“Uiteraard is het organiseren van dergelijk 

feest voor een select publiek geen winstgevend 

model”, vertelt Cedric. “Dit gezegd zijnde 

moet ik zeker een woord van dank spreken 

voor de partners die in dit project geloven en 

hun steun bieden. Door hen kunnen wij deze 

ervaring aanbieden aan het publiek voor € 175 

all-in. Mensen die niet op het diner aanwezig 

kunnen zijn maar graag komen dansen nadien, 

ontvangen wij ook graag voor € 20, dit inclusief 

een glas Pommery Champagne.”

Meer info? www.lediner.be / www.facebook.

com/lediner.be
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Creatie van Noordzeekrab

INGREDIËNTEN EN BEREIDING

Krab

2 Noordzeekrab (750 g) // 8 l water // 

150 g zout // bleekselder // wortelen // 

prei // laurierblaadjes // peperbollen // 

cayennepeper

Water opzetten met alle ingrediënten en 

10 minuten laten doorkoken. Daarna de 

krabben toevoegen en tien minuten laten 

meekoken. Daarna afgieten en de krabben 

gelijk in koud water plaatsen. Nadat ze 

afgekoeld zijn, het vlees uit de krab halen. 

Probeer de schaal van de krab zo volledig 

mogelijk te laten zodat je de lege schaal 

straks kan gebruiken voor de opmaak.

 

Guacomole

3 rijpe avocado’s // takjes koriander //  

1 teentje knoflook // halve limoen // olijfolie 

// peper // zout // suiker naar smaak 

Pel de avocado’s en snij ze in stukjes. 

Hou een beetje avocado in stukjes apart, 

ongeveer een hand vol. Doe de rest in een 

kom en breng ze op smaak met peper, zout 

en wat suiker. Snijd de koriander fijn, rasp 

schil van limoen, pers de knoflook en voeg 

het sap van de limoen naar smaak toe. Mix 

alles met de staafmixer en maak het smeuïg 

door langzaam olijfolie toe te voegen. Proef 

tussendoor en breng verder op smaak met 

peper en zout.

 

Afwerking

coeur de boeuf (in stukjes en in 4 schijfjes) // 

2 sjalotten // mosterdkruid // 2 st radijs  

(in schijfjes) // 2 takes dille

Neem een mengkom, voeg de apart 

gehouden avocado, krabvlees, olijfolie, 

peper en zout, stukjes tomaten en sjalot 

bijeen. Neem een cilinder van 8 centimeter 

diameter. Leg een toast op de bodem. Vul 

daarna tot 1/3 met de farce van krabvlees en 

avocado. Vervolgens een schijfje tomaat en 

dan nog 1/3 guacamole.

Neem daarna een lege schaal van krab, 

leg de opgevulde cilinder erin, verwijder 

de cilinder en werk af met mosterdkruid, 

schijfjes radijs en dille. Werk af met 5 

puntjes guacamole. 
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Consommé van bosduif

INGREDIËNTEN

2 bosduiven // 2 uien // 2 wit van prei // 

laurierblaadjes // 50 g boter // olijfolie // 

peper // zout // 6 eiwitten // 2 wortelen //  

150 g chanterellen // 2 aardperen //  

4 bladeren savooikool // 2 knolselder 

// 2 stengels pijpajuin // 2 takjes platte 

peterselie

BEREIDING

Doe de borst van het karkas. Maak alle 

groenten schoon, behalve de chanterellen. 

Snijd 1 ui, 1 knolselder en 1 wortel en 1 wit 

van prei. Doe in een pot met koud water en 

voeg de karkassen toe. Vervolgens peper, 

zout en 2 laurierblaadjes toevoegen. Breng 

alles gedurende anderhalf uur aan de kook. 

Schep intussen regelmatig het schuim van 

de oppervlakte en laat dit alles afkoelen om 

vervolgens over te gieten door een zeef.

Doe de bouillon vervolgens terug in de 

kookpot op een laag vuurtje. 

Hak vervolgens opnieuw 1 ui, 1 wit van 

prei, 1 wortel en 1 knolselder fijn. Klop de 6 

eiwitten stijf en meng met de fijngehakte 

groenten. Voeg toe aan de warme bouillon. 

Hierdoor ontstaat ‘een koek’ boven de 

bouillon, schep die heel voorzichtig af. Schil 

de aardperen en snijd in fijne schijfjes. Snijd 

daarna de savooikoolbladeren in julienne, 

kook ze gaar in gezouten water gedurende 

3 minuten en giet ze af onder ijskoud water.

Borstel de cantharellen schoon en snij ze in 

julienne. Bak ze vervolgens lichtjes aan in 

olijfolie en boter. Voeg wat gehakte platte 

peterselie toe.

Bak de duivenborst in een beetje boter en 

olijfolie gaar. Snij de duif in fijne plakjes.

AFWERKING

Leg een halve gesneden duivenborst en 

de cantharellen, gesnipperde pijpajuin, 

savooikool en schijfjes aardpeer in een 

soepbord en giet de warme consommé 

erover.
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Rational

De snelheid van 
verandering

Tekst: Valérie Couplez | Foto’s: Michael De Lausnay

Dat de aarde rond zijn as draait, dat staat al eeuwen buiten kijf. Toch lijkt ze dat in de ogen 

van veel mensen vandaag sneller dan ooit tevoren te doen. De komst van het internet en 

krachtige computerprocessoren doen onze wereld aan een duizelingwekkende snelheid 

veranderen. Hoe deze evoluties een impact hebben op de horeca was het onderwerp van 

een uniek symposium dat Rational en Dolce World eind september organiseerden. Living 

Tomorrow in Vilvoorde, dat samen met zijn partners ideeën voor de toekomst ontwikkelt, was 

de geknipte locatie voor dit gebeuren.
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De wereld is in verandering. De 

smartphone is daar het mooiste 

voorbeeld van. Aan het begin van 

deze eeuw was een mobiele telefoon nog 

een gimmick, voorbehouden voor techies 

en yuppies. Amper vijftien jaar later lijkt 

iedereen vergroeid met zijn toestel dat zijn 

oorspronkelijke functionaliteiten al lang 

overstijgt. Men maakt er niet alleen meer 

een verbinding mee met een persoon aan 

de andere kant van de lijn maar met de hele 

wereld dankzij het wereldwijde web. Dat is 

maar één voorbeeld van hoe technologie het 

leven van alledag voorgoed hertekend heeft. 

Robots, virtual reality, artificiële intelligentie  … 

maken stilaan de sprong van sci-fi fictie naar de 

werkelijkheid. Deze ontwikkelingen zullen de 

komende jaren ook hun weerslag vinden in de 

culinaire wereld. Reden genoeg voor Rational 

en Dolce World om hun schouders onder een 

uniek symposium te steken: The Speed of 

Change. Samen met een aantal experten ter 

zake ging men in Living Tomorrow op zoek naar 

hoe de restaurateur zich kan voorbereiden op 

de toekomst.



1 19

De klant van morgen

U krijgt binnenkort te maken met een nieuw 

doelpubliek: de millenials. Het is de eerste 

generatie die nooit een wereld zonder internet 

heeft gekend. Het maakt dat ze op een heel 

andere manier tegen alle aspecten van het leven 

aankijken. Wie zich het beste kan aanpassen, 

heeft de meeste kans om te overleven. 

Dat had Darwin reeds in 1859 begrepen. 

Maar in hoeverre bent u al voorbereid op 

deze nieuwe klanten? Wist u dat 87% van 

de jongeren actief bezig is met Facebook? 

Toch heeft slechts 43% van de bedrijven een 

professionele pagina. Een ander voorbeeld. 

Deze generatie zal komaf willen maken met 

de klassieke 9 tot 5 mentaliteit. Werken kan 

op elk moment gebeuren, maar ook van overal. 

Wie zijn lunchuren beperkt tot het middaguur 

riskeert dus veel klanten te mislopen. Waar de 

generatie van nu misschien thuis wel gezond 

wil eten en op restaurant vooral wil genieten, 

willen jongeren altijd een gezonde maaltijd. 

En ten slotte is story telling cruciaal. Het hele 

plaatje moet kloppen, er moet beleving zijn. 

Dat gaf ook Tim Boury aan, chef van Boury uit 

Roeselare: “Nieuwe technologie kan daarbij 

inspirerend werken omdat het tot dan toe 

onverkende mogelijkheden biedt. Maar niet 

alleen wat er op het bord ligt is van tel. 

“Verandering is geen 
hindernis maar een 
opportuniteit om zaken in 
vraag te stellen.”
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Ook alles errond moet mee je verhaal uitdragen. 

En net zoals je gerechten mee evolueren. Dat 

kan soms in heel kleine dingen zitten, zoals 

een ander kleurtje aan de muur of een nieuw 

kunstwerk.”

De gezondheid van morgen

Zoals gezegd dragen millennials gezondheid 

hoog in het vaandel. Toch hoeft u binnen 

enkele jaren hoogstwaarschijnlijk uw hoofd 

niet meer te breken met optelsommen van 

calorieën. U hoorde ongetwijfeld al van 

antioxidanten in voeding en hun heilzame 

werking. Dit zijn moleculen die in staat zijn de 

oxidatie van andere moleculen af te remmen 

of te voorkomen. Bij deze reactie zouden 

immers vrije radicalen kunnen loskomen die 

andere cellen moleculen kunnen beschadigen. 

Antioxidanten vangen deze radicalen op en 

maken ze onschadelijk. Resultaat? Veel meer 

energie. Een gedeelte ervan maakt ons lichaam 

zelf aan, maar onze voeding kan dit peloton nog 

versterken. Om daar een leidraad in te hebben, 

volstaat het om de ORAC-waarden (Oxygen 

Radical Absorbance Capacity) op te volgen. 

Hoe hoger, hoe meer antioxidanten. Ook de 

kleur van levensmiddelen vertelt daar iets meer 

over: hoe feller, hoe meer antioxidanten. Het 

product is echter niet de enige factor. Ook 

de bereiding is van invloed op de gezondheid 

op het bord. Chef Christophe Hardiquest van 

Bon-Bon: “Technologie reikt ons geweldige 

instrumenten aan om gezonder te koken met 

bijvoorbeeld minder vetstof of met een beter 

behoud van de voedingswaarde. Maar het houdt 

ook het financiële plaatje van een onderneming 

gezond door energiezuiniger te zijn.” Want ook 

de rendabiliteit is aan verandering onderhevig. 

Kijk maar naar de invoering van de witte kassa. 

Verandering moet echter geen hindernis 

vormen maar een opportuniteit om zaken te 

herbekijken, in vraag te stellen. Technologie kan 

op dat vlak de efficiëntie verhogen, tijdswinst 

neerzetten en de operationele kosten verlagen.

De technologie van morgen

Rational zou Rational niet zijn mocht het ook 

niet een oplossing getoond hebben die de 

restaurateur in staat stelt om in te spelen 

op deze trends. Gedelegeerd bestuurder 

Bart Ysebaert: “Innovatie zit in ons DNA. Een 

symposium over de toekomst in het huis van de 

toekomst is ons dan ook op het lijf geschreven. 

Met dit initiatief willen we onze klanten en 

potentiële klanten doen stilstaan bij wat op 

ze afkomt en hen ook helpen om die kennis 

in de praktijk te brengen. Creativiteit moeten 

we hen niet bijbrengen. Chefs experimenteren 
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graag met nieuwe producten en combinaties. 

Maar ze staan niet altijd niet te popelen om 

verandering te brengen in de bereiding zelf. 

Het is aan ons dan om vooruit te denken en 

met innovaties op de proppen te komen die 

hen vooruithelpen. Het mooiste voorbeeld 

daarvan is ons VarioCooking Center. Dit 

toestel is zodanig geavanceerd dat het een 

deel van het werk in de keuken kan overnemen, 

terwijl de chef wel de creatieve invulling blijft 

geven. Snel, energiezuinig, ergonomisch en 

gebruiksvriendelijk. Dit is ons antwoord op de 

toekomst.”

www.rational.be

www.livingtomorrow.com

SMAAKT NAAR MEER?
Bekijk de video via de qr-code.  

Ontdek alle recepten, surf naar

www.speedofchange.be 
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ONTDEK EEN WERELD
VOL SMAKEN

Tijdens de kooksessies van de AEG Cooking Club leert u, 
onder leiding van een ervaren chef-kok, de mogelijkheden 
van de AEG Combi-stoomovens kennen (lage temperatuur 
garen, sous-vide, met kern temperatuursensor, 100 % 
stoomontwikkeling, Combi stomen of Combi Plus stomen...)

Een kooksessie duurt ongeveer drie uur en verloopt 
in een zeer gemoedelijke sfeer. Naargelang uw vragen 
en interesses past onze chef het verloop van de sessie 
en zijn bereidingen aan om beter in te spelen op 
uw vragen en verwachtingen. 

Schrijf u gratis in op www.aeg.be / nl-be / cookingclub

 Franstalige en Nederlandstalige kooksessies
- BRUSSEL - ELECTROLUX EXPERIENCE CENTER

 Nederlandstalige kooksessies
- LIMBURG - SINT-TRUIDEN
- ANTWERPEN - ‘S GRAVENWEZEL
- WEST-VLAANDEREN - IEPER
- OOST-VLAANDEREN - LANDEGEM
- WAASLAND - BORNEM

 Franstalige kooksessies
- LUIK
- HENEGOUWEN - BINCHE 
- WAALS-BRABANT - CHAUMONT-GISTOUX

2017ELX085_AEG_COOKINGCLUB_AD_220x293_DOLCE_NL.indd   1 06/10/17   15:43
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Living Tomorrow

Het hele jaar door 
plukverse kruiden en 

groenten in  
The Bistronomy

Vertical farming met de  

systemen van Veggie Bros

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

Dat The Bistronomy onder leiding van ervaren chef Marc Clement een innovatieve en 

verrassende keuken brengt, hoeven we niet meer te vertellen. Marc Clement brengt de gast 

hoogstaande gerechten met een enorme attentie voor herkomst en beleving en dat binnen 

een trendy kader. Nieuwe concepten binnen het horecalandschap staan er centraal. Denk 

maar aan de VR-brillen waarmee de gast het kweekproces van de Cobia-vis kan zien of de 

interactieve wijntafel. Maar er is meer. Zo teelt de chef zelf zijn kruiden en microgreens in zijn 

eigen binnentuin met de Urban Cultivator en het Click & Grow-systeem. Buiten heeft hij dan 

weer twee Minigardens, een modulair plantensysteem, ter beschikking. Verser kan dus niet …

De innovatieve en vernuftige 

groeisystemen worden verdeeld 

door Veggie Bros, een jong bedrijf 

onder leiding van Fabrizio Teatini en Olivier 

Van den Bergh. Hun filosofie: iedereen moet 

gezonde en biologische kruiden, groenten 

en microgroenten kunnen telen - ongeacht 

de beschikbare ruimte. Bovendien zorgen 

de binnentuinen ervoor dat de ecologische 

voetafdruk vermindert: geen pesticiden, 

geen transport én gebruik van de juiste 

hoeveelheid water. “De kerngedachte achter 

mijn gerechten is back to basics ofwel verse en 

lokale producten”, zegt chef Marc Clement aan. 

“Uiteraard passen zelf geteelde groenten en 

kruiden perfect in dit kader. Met de systemen 
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en interesses past onze chef het verloop van de sessie 
en zijn bereidingen aan om beter in te spelen op 
uw vragen en verwachtingen. 

Schrijf u gratis in op www.aeg.be / nl-be / cookingclub

 Franstalige en Nederlandstalige kooksessies
- BRUSSEL - ELECTROLUX EXPERIENCE CENTER

 Nederlandstalige kooksessies
- LIMBURG - SINT-TRUIDEN
- ANTWERPEN - ‘S GRAVENWEZEL
- WEST-VLAANDEREN - IEPER
- OOST-VLAANDEREN - LANDEGEM
- WAASLAND - BORNEM

 Franstalige kooksessies
- LUIK
- HENEGOUWEN - BINCHE 
- WAALS-BRABANT - CHAUMONT-GISTOUX

2017ELX085_AEG_COOKINGCLUB_AD_220x293_DOLCE_NL.indd   1 06/10/17   15:43



124

van Veggie Bros kunnen we 365 dagen per jaar 

in optimale omstandigheden verse groenten 

en kruiden oogsten. Deze komen met andere 

woorden vers geplukt en zonder sproeistoffen 

onmiddellijk op het bord van de gast. De 

systemen passen uiteraard ook perfect in de 

visie van het restaurant van de toekomst.”

Telen in de lucht

“Urban en vertical farming of het telen van 

voedsel op plaatsen waar je het niet zou 

verwachten (tegen muren, op daken, in 

eigen huis, op restaurant enz.) wordt steeds 

populairder en zelfs noodzakelijk”, vertelt 

Fabrizio Teatini. “In onze contreien wordt 

grond alsmaar schaarser en duurder wordt. 

Om nog maar te zwijgen van de ecologische en 

economische impact van het transport, waarbij 

onze wegen dagelijks dichtslibben. 

Vertical farming staat voor het kweken in de 

hoogte en in een stedelijke context en biedt 

een volwaardig alternatief voor klassieke 

teeltwijzen. Om over de voordelen nog maar 

te zwijgen: een minimum aan inputstromen, 

zoals water, energie en natuurlijke meststoffen. 

De modulaire plantenwand van Minigarden 

speelt perfect in op deze noodzaak, past op 

alle structuren en kan zowel binnen als buiten 

worden gebruikt. Dankzij de hoekmodule kan 

het systeem ook in een hoek geplaatst worden 

en kan men aparte kubussen creëren. Zo staat 

op het terras van The Bistronomy ook een 

Minigarden opgesteld in een tafelopstelling die 

wordt gebruikt als ‘montre’.”

“Door middel van een innovatief 

drainagesysteem worden de planten, groenten 

of kruiden precies genoeg bewaterd”, gaat 

Olivier Van den Bergh verder. “Hierdoor heeft 

de chef op een minimale ruimte steeds een 

hoog rendement. Door het bewateringssysteem 

wordt maar liefst 90% water bespaard ten 

opzichte van klassieke bewatering. Ook 

wat foodkost betreft is de Minigarden heel 

interessant voor de restaurateur. Zelf telen 

is nu eenmaal goedkoper dan te kopen in de 

winkel, over de kwaliteit en de smaak nog maar 

te zwijgen. Minigarden is niet alleen ecologisch 

en economisch, maar ook decoratief!”

“Neem van ‘farm to fork’ 
in The Bistronomy gerust 
letterlijk.” 

Iedereen groene vingers met Click & Grow

Het Click & Grow-systeem ziet er niet alleen 

trendy uit, het doet ook wat het belooft: in 

een mum van tijd kruiden en groenten op 

een optimale manier telen. “De tijd dat je een 

tuin of ruim terras nodig had om kruiden en 

groenten te verbouwen is met Click & Grow 
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definitief voorbij”, vertelt Olivier Van den 

Bergh. “Het inventieve systeem zorgt ervoor 

dat de reeds ingezaaide (navul)potjes de 

perfecte hoeveelheid water, voedingstoffen 

en belichting krijgen én dat met een simpele 

druk op de knop. Het enige wat je moet doen, 

is de stekker in het stopcontact steken en de 

watertank vullen. De rest gebeurt allemaal 

automatisch. Het waterreservoir voorziet water 

voor 4 weken, het zachte ledlicht en de slimme 

bodemgesteldheid zorgen voor een optimale 

groei van de plantjes. Je hoeft er met andere 

woorden praktisch niet naar om te kijken. 

Binnenkort verdelen we ook een grotere versie 

van de Click & Grow, namelijk eentje met 9 

potjes in plaats van 3.” 

“De Urban Cultivator zorgt 
voor betere voeding en 
minder verspilling.”

Groenten en kruiden voor een  

fractie van de kost

De Urban Cultivator geeft de mogelijkheid om 

de meest verse kruiden en micro-greens aan te 

bieden aan de klant. Bovendien garandeert het 

aan de klanten de beste smaak op hun bord, 

inclusief alle vitaminen. Veggie Bros beschikt 

over twee types: Residential en Commercial. In 

de Residential kunnen 4 trays geplaatst worden 

en kan perfect ingebouwd worden of als stand-

alone met verschillende afwerkingstabletten. In 

de Urban Cultivator Commercial kunnen 16 trays 

geplaatst worden en is perfect voor gebruik 

op grote schaal zoals een restaurant, hotel, 

cateraar of grootkeuken. “Urban Cultivator 

heeft de chef de mogelijkheid om aan een 

minderkost van 90% te telen”, zegt Olivier Van 

den Bergh enthousiast. “De investeringskost 

van de Urban Cultivator verdient zich op een 

mum van tijd terug. Als de restaurateur start 

van het zaadje, is het toestel snel terugverdient. 

Daarnaast heb je ook geen verspilling, want je 

kan plukken wat je nodig hebt en de rest blijft 

op natuurlijke wijze in de Urban Cultivator 

verder groeien.” In The Bistronomy kreeg het 

grootste model een prominente plaats: “Niet 

alleen levert De Urban Cultivator steeds verse 

kruiden of groenten, het design past perfect in 

het interieur en is een echte eyecatcher voor 

onze gasten”, vertelt chef Marc Clement. “Het 

is het eerste wat hen opvalt als ze het restaurant 

binnenkomen. Het feit dat ze de kruiden of 

groenten dan later op hun bord teugvinden, is 

een absolute meerwarde.”

Fabrizio Teatini: “Beide modellen zijn aan 

te sluiten op het waternetwerk. De juiste 

hoeveelheid water en het aantal uren 

dat de lampen aan en uit staan bepaalt 

de chef eenvoudig zelf door een intuïtief 

bedieningspaneel. Ook zorgen de Urban 

Cultivator voor de optimale luchtvochtigheid 

en luchtcirculatie door een ingebouwde 

ventilator. Wij leveren tot 40 soorten zaden 

van kruiden en cressen in bulk of op speciale 

matjes, direct bij de klant. Via onze webshop 

shop.veggiebros.be kan de klant ons aanbod 

ontdekken en bestellen.”

www.thebistronomy.com

www.livingtomorrow.com

www.veggiebros.be
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Carpaccio Zwaardvis –  
kruidencouscous - 
karnemelk

4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

200 g zwaardvis // 100 g gegaarde octopus 

// 100 g couscous // 1 rode paprika //  

1 courgette // 100 ml karnemelk // paprika // 

mayonaise // tapenade zwarte olijf //  

12 st kroepoek inktvis // 12 scheuten jonge 

erwten // 12 blaadjes rode zuring //  

12 blaadjes zwarte kapucijn //  

4 st komkommerbloemen

BEREIDING

Zwaardvis fijn versnijden en op het bord 

dresseren. Couscous gaar laten stomen en 

mengen met de fijngesneden courgette 

en paprika. Afwerken met olijfolie en 

citroensap.

Meng de karnemelk met wat olijfolie en 

smaak af. Bak de kroepoek in de friteuse.
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Tomaat –  
mozzarella –  
kruidencake

4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

Cake

5 eieren // 250 g bloem // 100 g suiker //  

4 el gehakte kruiden // 2 dl olijfolie

Overige

8 st honingtomaatjes // basilicum cress 

// 8 st gele kerstomaten // Japanse 

bergpeterselie // mengeling van 

verschillende kleine tomaatjes // citrus 

Mexicaan // 1 bol buffelmozzarella //

bloemetjes van basilicum // 4 quenelles 

tomatensorbe // klaverzuring // gel van 

Merlot-azijn // crèmeux basilicum

BEREIDING

Maak een normaal cakebeslag, strijk dun 

uit op een bakplaat en bak af op 180 °C.

Snijd de cake in gewenste vorm. Marineer 

de gepelde honingtomaatjes in de helft 

suikerwater en Merlot-azijn. Herhaal dit 

met de gele tomaatjes en dragonazijn. Laat 

minimum 12 uur marineren. Snijd de rest 

van de tomaten in de gewenste vorm en 

brand eventueel af. Dresseer en werk af.
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- DE VEELZIJDIGHEID VAN DE YAKINIKU IS 
VOOR MIJ DE BELANGRIJKSTE TROEF - 

Tim Boury - Restaurant Boury*

YAKINIKUGRILL.COM
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In een wereld waar in toenemende mate alles met internet wordt verbonden, 
brengt Winterhalter het wassen naar het volgende niveau: De nieuwe 
generatie UC-serie is via CONNECTED WASH in het net geïntegreerd, 
waardoor het mogelijk is alle belangrijke gebruiksgegevens te analyseren 
en evalueren. Zo kunt u uw volledige vaatwasproces optimaliseren en 
uw operationele zekerheid verhogen. Voor de beste waskwaliteit met de 
grootst mogelijke efficiëntie.

ELIONA NV Schaarbeeklei 636, 1800 Vilvoorde, België | Tel: +32 (0)2 255 18 10 | www.winterhalter.be

     MEER ZEKERHEID
MEER EFFICIENCY
   CONNECTED WASH

DIT IS CONNECTED WASH.

1. De Vaatwasmachines uit de 
UC-serie zijn via LAN of WLAN 
verbonden …

6.  Dat zorgt voor meer zekerheid …

7.  … en biedt mogelijkheden 
 voor optimalisatie.

2. …en verzenden gegevens naar 
een server.

5.  … en kunnen per app overal   
 vandaan worden gecontroleerd  
 en geëvalueerd.

8.  Resultaat: perfecte wasresultaten   
 met de grootst mogelijke efficiency.

3. Die worden geanalyseerd en 
geëvalueerd. 

4. Hierdoor worden de  
 vaatwasprocessen en de   
 bediening transparant …

+

20170928_Winterhalter_advertentie_220x293mm.indd   1 29/09/17   11:33
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Le Petit Pêcheur

Innovatief 
transportsysteem zorgt 

voor dagverse schaal- en 
schelpdieren, zelfs aan 
de andere kant van de 

wereld …
Le Petit Pêcheur en  

Ocean Perfect pionieren!

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Le Petit Pêcheur

Le Petit Pêcheur in Yerseke is ongetwijfeld dé referentie wat betreft schaal- en schelpdieren 

van topkwaliteit. Sinds de oprichting in 2008 bevinden zich in deze voormalige tarbotkwekerij 

20 zeewaterbassins van elk 60m2, gevuld met Oosterscheldewater. Le Petit Pêcheur kan dan 

ook gezien worden als het grootste welnessresort voor levende schaal- en schelpdieren in 

Europa. Met geavanceerde biotechnieken wordt het water gefilterd en in de bassins gepompt 

waardoor de lekkernijen van topkwaliteit blijven. Maar er is meer: ook op gebied van transport 

spant Le Petit Pêcheur de kroon. Dankzij unieke mobiele verwaterunits blijven de schaal- en 

schelpdieren ook onderweg in leven. Verser kan dus niet!
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Pure passie

Le Petit Pêcheur biedt een assortiment om 

u tegen te zeggen: van de Vongole Veraci 

uit Italië, Bouchot mosselen uit Le Crotoy of 

Baie Mont St.Michel, Praires uit Frankrijk, tot 

een zevental soorten oesters en kreeften uit 

Ierland, Portugal, Frankrijk, Canada enz. 

Het pand in Yerseke is tot in detail 

geoptimaliseerd voor het stockeren en 

verwerken van schaal-en schelpdieren. 

Biologische filters garanderen de zuiverste 

waterkwaliteit voor de schelpdieren en in 

onze IFS en BRC-A-status-gecertificeerde 

verwerkingshallen kunnen uiteenlopende 

verpakkingsmethodes worden toegepast. Van 

de traditionele houten mandjes tot de meest 

moderne lekvrije verpakkingen. Geschikt voor 

groothandelaren en retailers in heel Europa. 

Voor Le Petit Pêcheur is het leveren van 

kwaliteit een pure passie. Of het nu gaat om 

een topchef of een hobbykok, de specialist 

in schaal- en schelpdieren gaat er prat op om 

te inspireren en een product te bieden dat 

bijzonder gezond én eerlijk is. 

Blijven innoveren

De ruime opgezette verwater- en 

zuiveringsinstallatie biedt naast de handel 

in schaal- en schelpdieren ook diverse 

mogelijkheden om aquacultuur gerelateerde 

projecten op te starten teneinde te kunnen 

blijven innoveren binnen de schelpdiersector. 

Zo werd in 2010 bijvoorbeeld een grootschalig 

onderzoeksproject opgestart naar innovatieve 

voedingstechnologie voor schelpdieren en 

werd in samenwerking met firma Koninklijke 

Prins & Dingemanse en Roem een project 

gestart in Kats om oesters te kweken middels 

zogenaamde ‘off-bottom’ cultuur, naar Frans 

model. 

“Ocean Perfect is een verhaal 
van passioneel vakmanschap 
en doorgedreven 
ingenieursschap.”
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Kwaliteit garanderen met innovatief systeem

De houdbaarheid van de producten die 

Le Petit Pêcheur biedt, is een beperkende 

factor bij het leveren aan de klant. Maar de 

innoverende firma heeft ook hier het gepaste 

antwoord op. Samen met Ocean Perfect, een 

uniek bedrijf dat werd opgestart vanuit het 

oogpunt om hoogkwalitatieve schelpdieren 

te transporteren over de hele wereld, 

heeft Le Petit Pêcheur dé oplossing voor 

het transporteren van levende producten. 

Het systeem kan aangewend worden voor 

transport over land, over zee en via het 

spoorwegnet. Gezien Le Petit Pêcheur voor 

50% eigenaar is van Ocean Perfect, wordt de 

knowhow van levende schaal- en schelpdieren 

dan ook optimaal gebruikt in het systeem. Zo 

levert Le Petit Pêcheur dagvers aan Canada 

en Azië en worden de producten opgehaald 

voor de lokale afzetmarkt. Verschepingen van 

levende kreeften en schelpdieren van Novia 

Scotia (Canada) naar Nederland worden met 

succes uitgevoerd. Ook trucktransporten 

tussen Portugal en Nederland met Zuid-

Europese schelpdieren en levende oester 

vinden wekelijks plaats. Op die manier kan 

je met andere woorden overal ter wereld 

dagverse schaal- en schelpdieren verorberen 

van Le Petit Pêcheur!

Natuurlijke habitat

De unieke mobiele verwatercontainers 

stellen Le Petit Pêcheur in staat om aan de 

inkoopzijde de producten reeds bij vangst in 

hun natuurlijke leefomgeving te transporteren: 

in vers zeewater, gekoeld en voorzien van 

zuurstof. “Hiermee komen de producten 

nog verser aan”, vertelt Bart Heijnen hoofd 

verkoop Le Petit Pêcheur. “Minder uitval, een 

sterker product. En belangrijker nog: op deze 

manier kunnen we op termijn producten uit 

veel verdere streken naar ons toe gaan halen. 

Hiermee kunnen we mettertijd ons assortiment 

dan ook aanzienlijk gaan vergroten en unieke 

levende ‘seafoodproducten’ importeren. We 

denken hierbij aan levende langoustines, 

levende snow- en kingcrab, levende sint-

jakobsschelpen en andere. Omdat we de 

producten langer in leven kunnen houden, 

kunnen we aan de verkoopzijde deze 

containers ook inzetten om markten te gaan 

beleveren die nu nog onbereikbaar zijn. Zo is 

op dit moment de Oost-Europese markt voor 

vers (lees: levende) producten al lastig. Met 

conventioneel transport ofwel droog verpakte 

producten duurt het een aantal dagen voordat 

ze op plaats van bestemming kunnen zijn. Onze 

klanten hebben dan een té korte verkooptijd 

om deze producten nog in de markt te zetten. 

Hierdoor is er weinig animo voor levende 
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schaal- en schelpdieren in deze contreien. 

Uitval op deze goederen is hoog en daarmee 

liggen ook de logistieke kosten erg hoog. 

Weinig aantrekkelijk dus. 

Met ons systeem willen we de producten 

in hun natuurlijke leefomgeving naar de 

eindmarkt transporteren en pas op plaats van 

bestemming uitladen en inpakken. Hierdoor 

gaat de houdbaarheid pas in op het moment 

van verpakken. Hiermee behouden we de 

volledige verkooptijd voor verre markten zoals 

Polen, Canada en zelfs het Verre Oosten. 

De containers kunnen gewoon mee op 

vrachtwagen of zeeschip en zelfs per trein. 

Stukken goedkoper dan luchtvracht en ook 

nog eens minder belastend voor het milieu!” 

www.lepetitpecheur.nl

www.oceanperfect.com
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Didess - Altoni - Kelderman - Viva Sara

Uitbaters Harbour’s 
Kitchen hebben grootse 

plannen …
Producten van Altoni, Didess, Kelderman 

en Viva Sara zetten aan tot creativiteit in 

de keuken

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Ekkow

RYCO, de jachtclub van Oostende, is de oudste van het land en verdient een restaurant dat 

zoveel naam en faam waardig is. Eind 2014 namen Jordy Vanderwee en Kim Vandierendonck 

het voormalige clubhuis over en herdoopten het tot Harbour’s Kitchen. Vandaag is het 

restaurant uitgegroeid tot een echte trekpleister. De verfijnde keuken, authentieke sfeer en 

fenomenale uitzicht zijn troeven die Harbour’s Kitchen alle eer aan doen. Jammer genoeg 

moeten Jordy en Kim noodgedwongen Harbour’s Kitchen sluiten, maar het ondernemende 

koppel heeft reeds nieuwe plannen … 
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Jordy Vanderwee en Kim Vandierendonck 

hebben beide reeds een andere carrière 

achter de rug wanneer ze in 2010 

samen beslissen om een eigen restaurant 

te beginnen. “De Warande in Elverdinge bij 

Ieper was inderdaad onze eerste zaak samen”, 

vertelt Jordy. “Twee jaar na het openen van het 

restaurant kwam ook de bakkerij ernaast vrij en 

zijn we – ondernemend zoals we zijn – ook deze 

uitdaging aangegaan. Maar toen we in 2014 

de kans kregen om de zaak hier in Oostende 

over te nemen, zijn we onmiddellijk op de kar 

gesprongen. De aantrekkingskracht van de 

kust was te groot en als diepzeeduiker kende 

ik de jachtclub goed.” 

“Het unieke uitzicht op de jachthaven en de 

authentieke sfeer spraken ons enorm aan”, 

vult Kim aan. “We hebben het restaurant 

nieuw leven ingeblazen en uitgebouwd tot een 

bloeiende zaak. Dit jaar hebben we eveneens 

onze Harbour’s Kitchen Beach Bar geopend in 

de schaduw van de vuurtoren van Oostende. ”

Food & drinks that make you smile

De keuken van Harbour’s Kitchen is op z’n minst 

veelzijdig te noemen. Je kan er terecht voor 

zowel verfijnde spaghetti als een culinair menu. 

Kim kookt als North Sea Chef met veel passie 

en haar gerechten zijn culinaire pareltjes. 

“Uiteraard hebben we een uitgebreide 

dagverse viskaart, maar voor onze côte à 

l’os komen van heinde en ver”, lacht Kim. “Ik 

werk enkel en alleen met verse producten. Zo 

worden onze frietjes nog allemaal met de hand 

geschild en daarna perfect gebakken. Maar 

ook onze verrassende tappasborden zijn een 

echte hit. Bovendien proberen we ook onze 

vegetarische kaart verrassend en afwisselend 

te houden.” 

“Wij gaan er ook prat om de klant gastvrij te 

ontvangen. Bij ons kom je eten in een familiair 

kader met een subliem uitzicht”, aldus Jordy. 

Uitgebreide mogelijkheden

Kim is aangenaam verrast door de 

mogelijkheden die de producten van 

Altoni, Didess en Viva Sara bienden.  
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“Niet alleen zijn ze enorm handig in gebruik, 

maar ook de smaak en de kwaliteit is enorm 

goed. De wildkroket van Kelderman met hert, 

fazant en everzwijn is een echte aanrader voor 

het herfstseizoen. Ik serveer ze met gepekelde 

groentjes en pompoenpuree. Ook de 

diepgevroren dessertelementen van Didess & 

Deleye zeker de moeite waard om te gebruiken. 

Je kan gerust een volledig dessertbordje 

creëren met enkel en alleen Elements, maar 

ze laten ook voldoende ruimte voor eigen 

creativiteit. Elements by Deleye en Didess 

inspireren ongetwijfeld om nieuwe desserts op 

ons bord te toveren. Ik ben aan de slag gegaan 

met de Quenelle Mascarpone, Sponge Cake, 

Crumble Amandel, Decorette Meringue Koffie 

en de Mini Sfera Basilicum. Van Altoni heb ik de 

raviolini op basis van everzwijn, fazant en hert 

geserveerd op een bedje van beukenzwammen 

en spek. Het is de eerste keer dat ik aan de 

slag ga met de raviolini en ik ben zo overtuigd 

van de kwaliteit en het gebruiksgemak dat we 

ze op onze kaart zullen plaatsen”, vertelt Kim 

enthousiast.

Met de koffie van Viva Sara creëert Jordy een 

Diplomatenkoffie en een Harbour’s Koffie met 

hazelnoot. “Viva Sara heeft een uitgebreid 

gamma koffie dat perfect is gebrand en dus 

garant staat voor een uitstekende kwaliteit …

en dat proef je!”

“Harbour’s Kitchen Vicogne 
in Bredene opent vanaf 
medio november de deuren.”

Nieuwe koers

Hoewel Harbour’s Kitchen een echte 

publieklieveling is, moet de zaak 

noodgedwongen de deuren sluiten. “De 

jachtclub van Oostende heeft beslist om er 

opnieuw een privéclub van te maken. Jammer, 

maar wij blijven niet bij de pakken zitten”, 

zegt Jordy. “Binnenkort openen we een nieuw 

restaurant in Bredene in de Blauwvoetlaan. 

Het nieuwe Harbour’s Kitchen Vicogne zal dus 

vanaf medio november terug te vinden zijn 

in de Vicognehoeve, een voormalige hoeve 

die sinds jaren 70 als horecabedrijf wordt 

uitgebaat. Het domein biedt enorm veel 

troeven zoals een groot terras, 4 tennispleinen, 

petanquebaan en minigolf. We hebben de zaak 

volledig gestript en kijken met veel goesting uit 

om ook in Bredene onze stempel te drukken.”

“Het concept en de keuken zullen in dezelfde 

lijn liggen als Harbour’s Kitchen in Oostende, 

maar we zullen ook nog de tearoom erbij 

nemen en daarna ook de bed & breakfast”, 

besluit Kim.

www.harbourskitchen.be

www.altoni.be

www.didess.be

www.kroketjes.be

www.vivasara.be

“De producten respecteren 
de tijd en het budget  

van de chef.”
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Kelderman wildkroket 
met gepekelde groentjes en 
pompoenpuree 

4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

4 Kelderman wildkroketten (fazant, 

everzwijn, hert) // 1 stronk witloof // 1 doosje 

citrusafrikaan bloemen // radijzen // mini-

wortelen // mini-pompoenen // peper // zout 

// 100 cl room // 300 cl water // 100 cl witte 

wijnazijn // 200 g suiker

BEREIDING

Doe mini-pompoen met de room in de 

Thermomix en verwarm op 100°C en mix 

tot een puree. Breng vervolgens het water, 

witte wijnazijn en de suiker aan de kook. 

Doe er de wortelen, radijzen in en laat 

afkoelen. Dresseer de pompoenpuree en 

de gepekelde groentjes samen met de 

Kelderman wildkroket op het bord. 

Meng de karnemelk met wat olijfolie en 

smaak af. Bak de kroepoek in de friteuse.

Viva Sara 
Harbour’s Koffie
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Altoni wildraviolini,  
beukenzwam en spek 

4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

20 st Altoni raviolini (everzwijn, fazant, hert)

SAUS

1 el kippenbouillon // 10 cl bruine rum //  

1 flesje fruitsap // 1 l water // 2 stengels verse 

kerrie // 1 tl zwarte lookpasta // 1 ui //  

50 g boter

Doe boter in pot en stoof de ui glazig en 

doe er de lookpasta. Blus met de rum, doe 

er de overige ingrediënten bij en laat tot 

de helft inkoken. 

GROENTEN

100 g handgeplukte sprouting 

broccoli // 20st korenbloem // 1 potje 

beukenzwammetjes wit en bruin //  

200 g gezouten spek // doosje luciferplant 

// cress affilla // 2 el olijfolie

Stoom de broccoli gedurende 3 minuten. 

Stoof vervolgens de beukenzwammen 

in olijfolie samen met het spek. Kook 

vervolgens de Altoni raviolini gedurende  

6 minuten en dresseer alles op het bord. 
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Pitahaya met  
yoghurt mascarpone en  
bosvruchten 

4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

1 pitahaya // 1 granaatappel //  

12 st Quenelles Mascarpone (Elements by 

Deleye & Didess) // 12 st Sfera Basilicum 

(Elements by Deleye & Didess) // 2 potjes 

Sponge Cake (Elements by Deleye & 

Didess) // Crumble Amandel (Elements by 

Deleye & Didess) // Decorette Meringue 

Koffie (Elements by Deleye & Didess) //  

12 frambozen // 12 bosbessen // cress

BEREIDING

Snijd de pitahaya in ronde schijven dresseer 

de overige ingrediënten op het bord. 
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LEBEAU HOTEL ZOUTE
Uw event in het  

flamboyante Knokke-Zoute
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Lebeau Hotel Zoute is een uiterst charmant villahotel dat de legendarische faam van het Zoute 

alle eer aandoet. Lebeau Hotel Zoute charmeert met zijn uitstraling en uitstekende ligging: op 

wandelafstand van de zee, vlakbij de mondaine winkels, dichtbij het Zwin en naast 4 prachtige 

golfbanen. Lebeau heeft alles in huis om van uw event een topper te maken!

Het prestigieuze hotel, dat pas op 30 april 2016 de eerste gasten ontving, telt 26 

luxekamers in Long Island-stijl, goed voor zo’n 60 hotelgasten. De uitnodigende 

lounge- en sigarenbar biedt een indrukwekkend assortiment topwijnen en –sigaren. 

Het uitgebreide ontbijtbuffet en de kleine, maar culinaire menukaart, trekt resoluut de kaart van 

regionale topproducten. Het gezellige terras dat verwarmd kan worden, vervolledigt een unieke 

allround-beleving. Lebeau Hotel Zoute is bovendien dé uitgelezen locatie voor uw private party, 

event of seminarie. Wij hebben alles in huis om uw gasten een onvergetelijke beleving te bieden en 

u te ontzorgen!

 

ONTVANG UW GAST ZOALS U DAT THUIS ZOU DOEN!

Lebeau Hotel is ongetwijfeld het best bewaarde geheim van Knokke Le Zoute. De kleinschaligheid, 

warme ontvangst en de begeleiding tot in de kamers zijn absolute smaakmakers van het hotel. Ieder 

event - zowel zakelijk als persoonlijk - kan naar eigen persoonlijke voorkeur worden ingevuld. De 

huiselijke sfeer van Lebeau zorgt voor een persoonlijk kader en een intieme sfeer. Ook wat catering 

betreft, is alles mogelijk. Ofwel zorgt u zelf voor een cateraar ofwel zoekt het professionele team 

van Lebeau naar de meest aangewezen formule voor uw event. Bij Lebeau ontvangt u met andere 

woorden uw gasten zoals u dat thuis zou doen!

Kwaliteit en 
professionalisme met een 
zomerse invalshoek.
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PRIVATE-PARTY OP MAAT

Huwelijk, babyborrel, verjaardag of een exclusief privéfeest. Lebeau zorgt ervoor dat men 

nog lang over uw feest zal napraten. In samenspraak met u, organiseren we alles tot in de 

kleinste details. Onze exquise sfeer, culinaire hoogstandjes, uitzonderlijke drankenkaart 

en unieke ligging bieden een onvergetelijke ervaring. We bieden catering op maat en 

zorgen voor een onberispelijke bediening. Ons prachtig kader krijgt u er zomaar bij! 

 

STIJLVOLLE SEMINARIES EN INCENTIVES

Knokke-Heist is ongetwijfeld de perfecte uitvalsbasis voor uw seminarie en incentive of 

meeting. Een lange wandeling na een inspirerende vergadering, een gezellig terrasje na een 

intensieve teambuilding of gewoon even uitwaaien …De zeewind zorgt altijd voor een ‘fris 

hoofd’ en nieuwe inzichten! Lebeau beschikt over een vergader- en seminarieruimte tot 25 

personen. Beamer en scherm zijn voorhanden. Wij zorgen ervoor dat uw evenement tot in de 

puntjes wordt verzorgd, gaande van een culinair ontbijt tot heuse thema-avond. Samen maken 

we van uw bedrijfshappening een klepper van formaat.

Lebeau Hotel
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AFHUREN VOLLEDIGE HOTEL

U bent op zoek naar een exclusieve locatie, enkel en alleen bestemd voor uw gasten? 

Dan is het tevens mogelijk om het volledige hotel af te huren. Of het nu gaat om een 

gezellig weekend weg met vrienden of familie, een trouwfeest of een meerdaagse zakelijke 

bijeenkomst … Lebeau Hotel Zoute zorgt voor een memorabele ervaring in volledige privacy.  

IN EEN NOTENDOP

• 26 luxekamers

• capaciteit 

- walking dinner: tot 200 personen 

- diner aan tafel: tot 100 personen 

- barbecue: mogelijk tot 120 personen

• seminarieruimte 

- met tafels: 25 personen 

- voordracht/theaterstijl: 48 personen

• beamer en scherm beschikbaar

• lounge- en sigarenbar

• mogelijkheid tot plaatsen tent

• gezellig (verwarmd) terras en tuin

• gratis parking

• Official Tesla Destination Charging Point (twee laadpalen)

• gratis WiFi

• uitgebreid fietsnetwerk in de weidse polders

• nabijheid van Royal Zoute Golf Club, het Zwin, zee & strand, winkels

INFO & RESERVATIE

 

Lebeau Hotel Zoute
Zoutelaan 175

8300 Knokke-Heist, België

tel: +32 (0)50/61.16.14

fax: +32 (0)50/62.15.90

email: contact@lebeauhotelzoute.be

www.lebeauhotelzoute.be

www.lebeauloungebar.be

Lebeau Hotel
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Belgian Bites

‘Belgian (Energetic) Bites’  
ofwel bij ieder drankje 

een hapje boordevol 
energie!

Tekst: Isabel Boons | Foto’s: Ekkow

Vijf jaar geleden bracht Ilse Duponcheel samen met Belgische chef Nicolas Rivière het boek 

‘Belgian Bites’ uit. Beide gepassioneerde gastronomen van het eerste uur, slaagden erin om een 

niet alledaags kookboek te creëren. Verrassend, uniek en vooral heel erg lekker. Ieder hapje 

wordt geserveerd bij drankje: van wijn tot bier, over een cocktail tot mocktail of met een spirit. 

Ilse reisde 15 jaar door de wereld, Nicolas 

zijn roots liggen in Ile de la Réunion …

Beiden viel hen op dat Belgen steeds iets 

om te knabbelen serveerden bij hun drankjes. 

Ook de bescheidenheid en timiditeit van het 

bedienend personeel, baarde hun beide zorgen. 

Daarom ontwikkelden ze samen een boek die 

tot de verbeelding sprak. Originele recepten 

perfect in balans met het geserveerde drankje 

én een serveertip!

Vandaag gaat Ilse tijdens Horeca Expo samen 

met Meesterkok Peter De Groote nog een 

stapje verder en creëren ze Belgian Energetic 

Bites, dezelfde Belgische hapjes maar dan 

met een hoge ORAC-waarde. Met andere 

woorden: bites die bulken van antioxidanten 

en het lichaam voorzien van een energieboost.  

Alle biocide-ingrediënten zoals witte suiker, 

bloem en wit zout worden geweerd. Laat deze 

vitale drinks & bites niet aan u voorbijgaan en 

wordt verrast door de complementerende of 

net contrasterende smaken die Ilse en Peter 

voorschotelen!

*Belgian beer bites

*Belgische wijnen en hun praline

*Belgische levenswaters en hun lolly

*Belgische mocktails en hun gezonde Babelutte

*Belgische cocktails en hun Belgische friandise

Een heerlijk moment van ontspanning en 

culinaire verwennerij in een verrassende 

combinatie van heerlijke Belgian Bites!
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MASTERCLASS BELGIAN 
BITES DOLCE WORLD OP 
CHEF’S PLACE

Waar? 

Horeca Expo (19-23 november)

Dolce-stand, hal 8-standnummer 8850-89 

(Chef’s Place)

Wanneer? 

Donderdag 23 november, 13.00u-14.00u
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Get your free pass in partnership with Dolce World 
(limited to 50 passes only).

www.chefsworldsummit.com

DOLCE17

Over 1500 participants and 100 suppliers 
of high-quality produce are expected!

Attend conferences, debates and workshops
discuss current issues and innovations in the industry 
presented by 130 world-renowned speakers.

Sunday 26 November, be present at 
the world exclusive preview of the 
2017 global ranking of « 100 chefs » 

and the awards of the top 10, organized by Le Chef 
Magazine, followed by the opening cocktail  
of the CWS second edition.

PARTICIPATE IN THE 2ND CHEFS WORLD SUMMIT 
on 26-28 November 2017 at the Grimaldi Forum, Monaco
Under the High Patronage of HRH Prince Albert II.
With the sponsorship of Régis MARCON, Annie FEOLDE, 
Bent STIANSEN and the direction of Philippe JOANNES

26-27-28 November, 2017
Grimaldi Forum monaco

www.chefsworldsummit.com

Sous Le Haut Patronage de S.A.S.
Le Prince Albert II de Monaco

If you are a Chef, a Pastry Chef, a Sommelier,  
a Maître d’Hôtel, a Chocolatier or a Restaurateur 

quote promo code:
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Tom Aikens 

The youngest  
British chef ever 
to be awarded 
two Michelin 
stars. 

WGS member 
since 2015

Hadassah  
Patterson

Independent food 
and gluten-free 
consultant from 
the USA. 

WGS member 
since 2013

The World Gourmet Society (WGS) is an exclusive, global club that welcomes food and wine enthusiasts 
of all backgrounds – from Michelin-starred chefs to food consultants and bloggers. Our regular newsletters 
showcase new culinary trends and honour outstanding achievements in the gourmet community, while 
our events offer a fresh perspective on food and hospitality for our members.  
Visit www.world-gourmet-society.com to join us.

Tesi Baur

Hannes  
Tiefenthaler

Founder and 
owner of Rochini, 
a high-end  
Austrian table-
ware company.

WGS member 
since 2014

Thomas Dorfer 

Owner of Land-
haus Bacher,  
a World’s Top 50 
restaurant.  

WGS member 
since 2013

Tim Tibbitts 

Owner of top res-
taurant Flying Fish 
in the Bahamas. 
 

WGS member 
since 2014

DISCOVER NEW CULINARY LANDSCAPES AND SUPPORT YOUNG TALENT

Edouard  
Cointreau

Legendary found-
er of Gourmand 
International.  
 

WGS member 
since 2013

LET’S CELEBRATE THE OUTSTANDING CULINARY ACHIEVEMENTS  
OF SIX OF OUR FINEST WGS MEMBERS 

1701_WGS_AZ_LY1indd.indd   1 02.01.17   15:28
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Sportcentrum Chalet Suisse 
Restaurant Huyze Verleye 

partners
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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: Ekkow Photography


