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BESTEBEZOEKER
Er was eens een Vlaming, 
een Pool, een Tunesiër en 
een Italiaan....

Aan een cafétoog en onder vrienden zou 
dat het begin van een mop kunnen zijn. In 

de keuken is dit echter een grote verrijking. 
We hebben koks uit de vier windstreken die van 

elkaar leren en elkaar inspireren. 
Dat zorgt voor nieuwe gerechten en 
smaken. En we laten ze hun kennis 
en ervaring op onze lokale seizoens-
gebonden producten toepassen.

Want dat is onze volgende stap. 
Nog meer met ‘onze’ eigen streekproducten wer-
ken. Duurzaam gekweekt en geproduceerd wat er 
volgens de seizoenen te krijgen is. 

We brengen graag kleur op uw bord. In de meest 
brede zin van het woord. Maar willen dat op een 
gezonde manier brengen. 

Voor u en voor het milieu.

Geniet ervan.

mi·li·eu (het; o; meervoud: milieus)
 - VanDale woordenboek -

1 sociale kring, omgeving waarin iem. 
thuis behoort, verkeert of is opgegroeid,

alle psychische invloeden die zich op de per-
soon of het dier doen gelden, de onderwereld, de 
wereld van de prostitutie

2 het geheel van uitwendige omstandigheden die 
van invloed zijn op de leefomstandigheden, het 
welzijn van de planten, dieren en mensen in een 
gebied of in het algemeen, zoals  de toestand van 
de atmosfeer, van het water, van de bodem, over-
heersende geluiden (lawaai) enz., syn. leefklimaat

Christ Schepens.



TODRINKDe beste 
drank 

is water, 
 maar men 

moet niet 
altijd het

beste 
willen 

drinken

Aperitieven
Maison  13,60
 gin | gember | limoen | tonic
Porto rood  6,30
Porto wit  6,30
Sherry  6,30
Aperitivo Gancia  6,50
Pineau des Charentes  6,30
Picon vin blanc 9,50
Martini wit 6,30
Martini rood 6,30
Campari  8,40
Safari  8,40
Pisang Ambon  8,40
Passoa 8,40
Ricard 8,40
Kirr  8,40
Kirr Royal  15,70
Aperol Spritz  10,50
Bacardi 9,50
Supplement frisdrank 
aan geldende tarieven

Bubbels
Cava | glas 7,90
Cava | fles 31,50
Champagne | glas 14,70
Champagne | fles 68,00

Wijnen
Huiswijn rood, wit, rosé | glas  5,30
Huiswijn rood, wit, rosé | fles    31,50
Bekijk onze wijnkaart op blz 15 - 23
voor ons assortiment wijnen.

Gin
Alle gins inclusief tonic 15,70 
Keuze uit:
Hendrick’s 
Gin Mare 
Haswell 
Monkey 47 
Filliers Dry 28  
Bombay Sapphire  
The Perfect Crime
Gordon’s gin  

Tonic  
Nordic Mist 3,80 
Fever-Tree |  Premium 3,90 
Fever-Tree | Mediterranean  3,90

Mocktails 
Crodino Spritz  8,40
Seedlip (gin) + tonic  14,70
Maison  10,50
 gember | limoen | tonic
 

Suggestie 
Aperitiefbord  

 19 
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Sterke dranken
Graanjenever Filliers   7,30
Vodka  9,50
Calvados  9,50
Brugal Anejo  9,50
Havana Club Anejo (3 years)  9,50
Havana Club Anejo Especial  9,50
Limoncello  9,50 
Cointreau  9,50
Disararonno Amaretto  9,50
Grand Marnier  9,50
Cognac  9,50
Sambuca  9,50
Baileys  9,50
Don Papa   13,60

Whisky |The Famous Grouse   7,90
Whisky | Jameson  8,90
Whisky | Jack Daniels  8,90

Exclusieve whisky’s 

 2cl 4cl
Talisker 10 Years 6,30 12,60
Cragganmore 12 Years 6,30 12,60
Glennkinchie 12 Years 6,30 12,60
Lagavulin 16 Years 10,50 22,00
The Balveneu Am. Oak 12 Years   12,60  24,00

Frisdranken
Coca-Cola  3,50
Coca-Cola | Zero  3,50
Gerolsteiner Light Sinaas  3,50
Gerolsteiner Light Citroen  3,50
Ginger Ale | Nordic Mist  3,90
Bitter Lemon | Nordic Mist  3,90
Tonic | Nordic Mist  3,90
Agrum | Nordic Mist  3,90
Fuze Tea | Peach | Green tea  3,90
Cécémel   3,50
Fristi  3,50
Crodino Rosso  5,60

Waters
Gerolsteiner mineraal | bruisend (25cl)  3,20
Gerolsteiner mineraal | bruisend  (50cl)  5,80

Vruchtensappen
Sinaasappelaere  5,70
Appelaere  5,70
Minute Maid | Sinaasappel  3,90
Minute Maid | Appel  3,90

Bieren
Maes 25 cl  3,40
Maes 33 cl  4,20
Maes alcoholvrij bier  4,20
Affligem 0%   6,30
Duvel   5,80
Brugs witbier  3,80
Carlsberg  4,20
Mort subite kriek  3,80
Vedett | 33cl  4,80
Grimbergen donker|blond | 33cl  5,30
Trappist Westmalle| 33cl  5,80
Tripel Westmalle| 33cl  6,50
Hapkin| 33cl  5,80
Orval | 33cl  6,50
Omer| 33cl  6,50
Cesar| 33cl  5,30
Rochefort 10°| 33cl  6,90
Maris Otter Fles  10,50

Warme dranken 
Koffie  3,80
Espresso  3,80
Cappuccino   4,00
Koffie decafeïne  3,80
Koffie verkeerd   3,80
Thee   3,80
Verse muntthee    6,30
Warme melk  3,80
Warme chocolademelk  4,20
Supplement slagroom   0,60
  
Hasseltse coffee | graanjenever   12,60
Irish coffee | whisky   12,60
French coffee | grand marnier   12,60
Italian coffee | amaretto    12,60
Koffie | baileys   12,60
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ons concept

Pachagreen
Microgreens for the People!
Een microgroente is het 
eerste blad van een plant. 
Boordevol voedingstoffen, 
smaak, kleur en vrij van 
chemicaliën zijn ze ook zeer 
duurzaam. Warmte, licht en 
water zijn de 3 bestanddelen 
die cruciaal zijn.

DE WERELD OP JE BORD
4 KOKS MET 4 VERSCHILLENDE ROOTS

>>> VLAAMSE KOK: Geert
>>> TUNESISCHE KOK : Khalifa

>>> ITALIAANSE KOK: Fausto
>>> POOLSE KOK:  Mariuz

Ganda
De natuurlijke 
drooggezouten ham
Herkend en erkend Belgisch 
traditioneel streekproduct 
van topkwaliteit, wordt 
gedragen door een stevige 
geschiedenis.

't Leenhof  kaasboerderij
Rauwe geitenmelk wordt op 
ambachtelijke wijze op de 
boerderij zelf verwerkt tot 
allerlei verse geitenkaasjes. 
Het ganse productieproces 
hebben wij zelf in handen.
Vanaf voederwinning voor 
de dieren tot het transport 
van de geitenkaasjes.

De voorkeur van
Khalifa,
Tunesische kok

EEN GREEP UIT ONZE 
LEVERANCIERS VAN HIER
GANDA - PACHAGREENS - 'T LEENHOF

7 VRAGEN

1   Wat was je moeilijkste of ergste job?
In een viswinkel werken. Ik moest er 's nachts vis fileren 
in de kou, een nachtmerrie!

2   Hoe breng je liefst een vrije dag door?
Vroeger was dat met sport, maar dat is nu duidelijk an-
ders. Ik ben net papa geworden, dus tijd doorbrengen 
met mijn vrouw en kind vind ik fantastisch.

3   Wat is je volgende bestemming op je reis-bucketlist?
Hoe dan ook Tunesië. Het is mijn geboorteland en al mijn 
familie is daar.
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DUURZAAM   
STREEKGEBONDEN  
HEALTHY  
SEIZOENSGEBONDEN



4   Welk gerecht maak je liefst klaar voor jezelf en hier in de keuken van 
Biznishotel / Brouwershof?
Voor mezelf is dit ongetwijfeld Tunesische brik en Tajine.
Desserts maken voor Biznis / Brouwershof vind ik altijd heel spannend. 
Daar hou ik me heel graag mee bezig. 

5   Wat was of is een gouden raad van iemand anders/die je ooit kreeg?
Die je misschien nog altijd toepast!
De chef van Den Notelaer in Bornem heeft mij alles geleerd. Zijn werkwijze 
en gouden raad pas ik nog altijd toe. 

6  Je favoriete voorwerp in de keuken? Of het ideale materiaal om mee te 
werken en dat je onmogelijk kan missen!!
Waarschijnlijk zoals elke kok zegt: mijn messen.

7   Horen - Zien - Ruiken - Proeven of Voelen?
Ruiken! Geur doet heel veel met een gerechtje. Kruiden, vooral tijm en 
Tunesische kruiden zijn mijn favoriete geuren.   

KOK 

Probeer alles 
in het leven / in de keuken
zolang je maar uit je fouten leert.

in de 
kijker
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TO EAT
12 TOT 22 U.

Kleine honger 
Dagsoep  
 8,00
Croque monsieur Brouwershof
volgens seizoen 
 18,00
Focaccia
* zongedroogde kerstomaat| Italiaanse ham 
rucola | Parmezaanse kaas
* ook in veggie mogelijk
 14,00
Goujonettes 
huisgemaakte tartaar   
 18,00
Charcuteriebord (100 gr)   
 19,00

Pasta
Spaghetti Bolognaise 
 21,00
Ravioli (vers bereid volgens seizoensaanbod) 
 22,00

Pannenkoeken  14 tot 18 u.
Pannenkoek 
Suiker  naar keuze | slagroom 
8,00
Pannenkoek Mikado
vanille ijs| warme chocoladesaus  
10,00
Pannenkoek Vers fruit
vanille ijs | slagroom
13,00

Verwenkoffie of - thee
met zoetigheden van de chef  
 13,00

Kidsmenu
Fishstick |slaatje | verse frietjes  | 11,50

Traag gegaarde hoevekip 
appelcompote |verse frietjes  |  11,50

Balletjes in tomatensaus | puree  |  11,50

Spaghetti Bolognaise | 11,50
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Hoofdgerechten
Omelet Brouwershof
met verse marktproducten volgens seizoen 
* ook in veggie mogelijk
19,00
Italiaanse ovenschotel | copa
 21,00
Tajine à la Tunesien |  lamsvlees
* ook in veggie mogelijk
 23,00
Rundstartaar zoals weleer
verse friet 
 26,00
Traag gegaarde varkenswangetjes 
gelakte jonge wortel | verse salade | kroketten 

 23,00
Vol–au-vent van Mechelse koekoek 
zwezerik | seizoensgroenten | mousseline   
amandelkroketten of verse frietjes
 35,00 - zonder zwezerik   26,00
Steak   220gr
verse frietjes | verse salade 
 huisgemaakte mayonaise 
Saus naar keuze:  peper, champignons, béarnaise
 28,00
Entrecôte 330gr
verse frietjes | verse salade  
huisgemaakte mayonaise
Saus naar keuze:  peper, champignons, béarnaise 
 34,00
Gebakken sliptongen “meunière”
verse salade | verse friet | citroen | peterselie 

 34,50  
Vangst van de dag uit de Noordzee
zee &  poldergroenten | beurre blanc
 30,00  

Vegetarisch
Vegetarische pasta volgens seizoen 
 22,00
Homemade vegetarische burger 
roze linzen | verse frietjes 
 26,00

Salades
Salade met Lokerse geitenkaas van ’t Leenhof
spek |  appel | noten | kerstomaten  | briochebrood 
 25,00 -  zonder spek   23,00
Ceasar Salade 
hoevekip | Reypenaer 
 25,00

Desserten 

Crème brûlée 
 11,00
Moelleux au chocolat | vanille ijs
 13,00
Dame blanche met 
ambachtelijk ijs van Zwarte Koe
vanille ijs  | warme chocoladesaus | slagroom
 11,00  
Kinderijs
vanille- en aardbeismaak | Smarties
 7,00
Profiterolles
koffiecrème | witte chocolade
 14,00  
Artisanaal gebak van Tartelotte
wisselend gebak
 8,00

Oesters
OESTERS N° 3 | 3 stuks 
 12,50
OESTERS N° 3 | 6 stuks  
 25,00

Voorgerechten
Moussaka volgens recept van de chef   
 13,00
Carpaccio van Belgisch rund
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes  
olijfolie |  grof zout   
 22,00
Sint-Jacobsvruchten 
zalf van bloemkool |  frisse kruidenmix   
 22,00
Tartaar van 3 soorten Noordzeevis  
 22,00
Ambachtelijke garnaalkroketten
2 stuks | frisse salade 
 22,00
*supplement frietjes  4,00

Lunchsuggestie 
(soep + hoofdgerecht)

26,50
volgens seizoen en voorraad,
keuze uit 2 hoofdgerechten.

We voorzien wisselend een ander gerecht.
 

Ons zaalteam vertelt je graag 
wat we op dit moment serveren.
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- te verkrijgen gedurende gans de maand februari - 

Supplement aangepaste wijnen: + 31 euro

   Valentijn
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Staan jullie ook mooi gespannen in ‘t gareel op Valentijn? Strikje, 
dasje, kanten lingerie, lavendel achter de oren? Netjes gelaarsd en 
gespoord, om op restaurant te gaan, een bioscoopje of bankje te 
doen, een zee van kaarsjes aan te steken, in de hal, op de trap, in 
de slaapkamer? De obligate bloemen, knuffel, gedicht? Of heb je d’r 
wat moeite mee, omdat het je zo opgedrongen wordt? Uitgemolken 
liefde durft wel eens te stremmen, is het niet?

Va
len

tijn
s

menu
  68,00 p.p.

Vitello Belgisch wit-blauw
makreel | zeevenkel | radijs
—
Crème van prei | grijze garnalen 
 groene kruidenemulsie | eidooier
—
West-Vlaams rood rund 
gepofte aardappel |  boontjes 
sjalot | rozemarijn
— 
Ruby chocolade | hangup  
crumble | lemoen

 

menu
Tja, wat gaat er boven gezellig tafelen? Een tête-à-tête, zonder 
pottenkijkers? En onze Vlaamse keuken is veruit de beste, wat die 
Fransen ook beweren, dus schroom is hier ongepast. De borst nat 
maken, even trommelen, en wat meer zelfzekerheid. Voilà.

Uit of thuis? Smoking of short? Alles om ’t even, als het maar lekker en 
gezellig is.
En natuurlijk willen jullie weten wat het perfecte liefdesmaal is? Wat 
Aphrodite ons zou adviseren, de godin van de liefde, de schoonheid, de 
seksualiteit en de vruchtbaarheid? Waarheid of verzinsel, al die afrodi-

siaca? Ja, wie zal het zeggen, 
neem het voor wat het waard is, 
maar feit is, dat het werkt, als 
je denkt dat het werkt. Ken je 
het placebo-effect? Selffulfilling 
prophecy? Baat het niet, dan 
schaadt het niet? enz. Enfin, 
smullen maar! En komt er niets 
van in huis, dan heb je toch 
lekker gegeten…
Ziehier, een greep uit het hand-
boek van culinaire liefde:

Met oesters kom je uit je schelp

Kreeften kleuren rood van liefde

Knoflook is liefdesstook

Van een duifje ga je vliegen

Wild maakt wild

Van paddenstoelen ga je woelen

Chocolade is genade

Kaneel is liefdesmeel

Munt zorgt voor een stunt

Vanille-ijs laat harten smelten

Een aardbei is ’t beste gevlei

     Een handleiding voor 
hongerige geliefden

Het de-liefde-gaat-
door-de-maag-type:

>> Dit is onze cupidosuggestie.



JANUARI
FEBRUARI
MAART

MAANDMENU
Januari
Salade bulgur  
coquille | rode biet | salsa van rode ui
Wijn : Zevenwacht-Stellenbosch-Tin Mine-White 2021, 
Zuid-Afrika
—
Buikspek| structuren van wortel (*) 
mosterdzaad | soja bouillon
Wijn: Zevenwacht-Stellenbosch-Tin Mine-White 2021, 
Zuid-Afrika
—
Zalmfilet | artisjok | boerenkool  
aardappelpuree | dijonnaise noisette
Wijn: Zevenwacht-Stellenbosch-Tin Mine-White 2021, 
Zuid-Afrika
  Of
Parelhoen | dragon | rösti wintergroenten  
gebrande prei | jus morieltjes
Wijn: Neropasso-Veneto- Biscardo 2020, Italië
  Of
Gepocheerd ei  | bloemkoolrijst | 
spinazie | Reypenaer 
Wijn: Neropasso-Veneto- Biscardo 2020, Italië
—
Bavarois verse kaas | framboos | basilicum

Februari
Gemarineerde zalm | radijs | 
komkommer | furikake | kruidenmayonaise
Wijn: Panamera-Sonoma County-Chardonnay 2021, 
California
—
Coquille | aardpeer (*) 
hazelnoot | peterselie olie
Wijn: Panamera-Sonoma County-Chardonnay 2021, 
California
—
Skreihaasje | romanesco  
geroosterde bloemkool | limoen | charlotte
Wijn: Panamera-Sonoma County-Chardonnay 2021, 
California
  Of
Kalfsoester  
wortel | gevulde ui | pickles | fondant
Wijn: Care-Aragon-Nativa-Garnacha Tinta 2019, Spanje
  Of
Portobello | duxelle  
berloumi | munt
Wijn: Care-Aragon-Nativa-Garnacha Tinta 2019, Spanje
—
 Panna cotta | peer | crumble chocolade

Maart
Kingfish 
dashi | rammenas | enoki
Wijn: Ontañón-Rioja-Viura-2019, Spanje
—
Zeeuwse mosseltjes  (*)
limoen | chili | kokos
Wijn: Ontañón-Rioja-Viura-2019, Spanje
—
Zeebaars | witlof prei  
coulis van waterkers | natuuraardappel
Wijn: Ontañón-Rioja-Viura-2019, Spanje
  Of
Eendenborstfilet  
bloedsinaas | doperwt | dragon | 
kroketten
Wijn: Una-Burgerland-Pinot Noir 2022, Oostenrijk
  Of
Thaise groene curry 
courgette | doperwt | bimi
Wijn: Una-Burgerland-Pinot Noir 2022, Oostenrijk
—
Sorbet van rabarber | appel 
rozemarijn | crumble

Alle gerechten zijn apart à la carte 
te verkrijgen.
Voorgerecht | 22,00 
Hoofdgerecht |32,00  
Dessert | 12,00

Maandmenu wordt enkel ge-
serveerd per tafel, reservatie 
aanbevolen. Vraag naar onze 
allergenenlijst indien gewenst.

 58,00 p.p.

(*) Supplement tussengerecht 14,00 p.p.

Supplement suggestiewijnen 24,00 p.p.  
     + wijn bij tussengerecht 31,00 p.p. 
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V

Sinds enkele jaren vormt het Lokers-Loot-
se duo Willy Linthout en Ann Smet de won-

derdeeg voor de heerlijke Urbanusstrips. 
Willy was er vanaf dag één bij – zijn eigen 

idee overigens – en is gepokt en gemazeld 
in het vak, en tekent voor de unieke combi-
natie van verwoed striptekenaar én -ver-
zamelaar. Ann ontpopte zich van Willy-fan 
tot literaire duizendpoot, en vond in haar 

idool eerst een mentor, en vervolgens een 
kruisbestuivende pingponger. Smijt Roald 

Dahl, Quentin Blake en Pipi Langkous in 
één trommel, schud ermee, en je hebt de 

heerlijke cocktail van dit wonderlijke duo. 
Knotsgekke ideeën schieten in het rond, 

schetsen dwarrelen neer als sneeuw, 
en de verrassende plotwendingen zijn 

soms te zot voor woorden. De allerlaatste 
Urbanusstrip verscheen eind oktober 

2022 . Maar wees gerust: de creabron valt 
niet droog, hoor: De familie Super maakt 
haar opwachting, en wordt hun nieuwe 

hippe stripreeks. En daarnaast zijn er nog 
tal van andere projecten, waaronder een 
bundel kortverhalen van Ann: De waanzin 

van het leven. Ook al een must-read, en 
ook in aanbod die dag, net zoals de strips 

overigens. 
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Willy Linthout 
en Ann Smet 

   over allerlaatste
 Urbanusstrip



Jij was de bedenker van de Urbanusstrips?
Willy: Zo kan je dat wel stellen, ja. Ik zat al in het stripwereldje 
toen ik met het idee op de proppen kwam. Mijn uitgever was er 
direct voor gewonnen. Vier pagina’s tekende ik vol en daar-
mee trokken we naar Urbanus. Die zag het meteen zitten. Een 
etentje later, bij mij thuis, bleek het tussen ons persoonlijk ook 
nog zeer goed te matchen, en werd de zaak beklonken. Zo simpel 
was dat. En zie, nu heb ik de hand gelegd aan de allerlaatste Urbanusstrip, nr. 201.

Geen spijt dat het stopt? En wat zegt Urbanus?
Willy: Geen spijt. Spijt is wat de geit schijt. Het is gewoon op, en eigenlijk had ik dat 
gevoel al een paar jaar geleden, bij nr. 185 of zo. Maar toen kwam Ann plots in mijn we-
reld, en kreeg ik een boost van inspi-
ratie. Het is heerlijk pingpongen met 
haar. Ze heeft de meest wonderlijke 
verhalen, en doet voorstellen die ik, 
die gelaarsd en gespoord ben in de 
stripwereld, nooit nog bedenken zou. 
Dat is het voordeel van zonder voor-
kennis of metier in een beroep bin-
nen te stappen. Je kan alles anders 
zien. Ik ben er Ann heel dankbaar 
voor. En nu gaan we samen voor een 
andere reeks: De familie Super. Ik 
vermoed niet dat we daarmee onmiddellijk de gemiddelde 15 000 exemplaren van de 
Urbanusstrips zullen halen, maar zo vlak voor mijn zeventigste wou ik toch nog eens 
iets anders uitproberen. En de reactie van Urbanus? Die stemt met dit afscheid in. De 
strips waren ons gezamenlijk geesteskind, en als een van de twee er wenst mee te 
stoppen, begrijpt de andere dat volkomen. En Urbanus zit net als ik, ook in een latere 
levensfase. Been there, done that. Zoiets. Tijd voor iets anders.

Je zat al in het stripwereldje dus?
Willy: Eigenlijk altijd al. Voor zover ik me herinner. Thuis waren we bloemisten, bego-
niakwekers. Jij bent van de streek, dan weet je het wel, zeker? Dat is ploeteren. Als 
kind al. De regel van zeven, noem ik het. Als kind van zeven, van ’s morgens zeven, tot 
’s avonds zeven, tussen de knollen. Zegt genoeg, zeker? Dan ga je toch een uitweg 
zoeken? Voor mij bleken dat strips, en voor mijn broers was dat schrijven, en andere 

dingen. Neen, de bloemis-
tenstiel was niet aan ons 
besteed. En ik heb er nog 
soms mee te doen, met 
de tuinders, want er is 
nauwelijks nog geld mee 
te verdienen, en het blijf 

labeuren van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Gelukkig waren er dus de strips, 
en bleek ik getalenteerd genoeg. En fratsen bedenken, kostte me nooit enige moeite. 
Op school al, Sint-Laurentius. Daar heb ik precies één keer de middagradio mogen 
verzorgen, één nummer lang, met Je t’aime moi non plus (lacht)… je begrijpt mijn af-
finiteit met Urbanus, zeker? Enfin, ondertussen werken er nu een paar mensen voor 
mij, dus in die zin kan je zeker besluiten dat ik een juiste keuze heb gemaakt. Maar kijk, 

volgend jaar word ik zeventig, en dan 
hang ik mijn bedrijfje aan de haak, en 
word ik voltijds kunstenaar. Wat zeg 
je daarvan (lacht).

Straf. Je hebt een mooi pad 
gelopen, Willy. Maar toch is 
het niet altijd over rozen ge-
gaan, getuige je graphic no-
vel: De jaren van de olifant?
Willy: De zelfdoding van mijn zoon 
was inderdaad een zwarte bladzijde. 

Hoe verwerk je zoiets als ouder? Ik kan alleen maar zeggen dat ook hier tekenen voor 
mij enig soelaas bracht. Het was je reinste rouwverwerking. En dat is het nog. Recent 
nog – vijftien jaar later – heb ik er nog 80 pagina’s aan toegevoegd. Ik had daar plots 
weer nood aan. Rouw stopt nooit. Het is een dynamisch proces, en persoonlijk doet 
het me deugd om daar creatief iets mee te blijven doen. Het helpt me enorm. En aan 
wie door eenzelfde leed getroffen wordt, deze goede raad: als je een kind verliest, 
zoek professionele hulp. Zeg niet: ik kan het alleen, want dat 
kan je niet. Deel het met een therapeut, en met je part-
ner en je vrienden uiteraard. Gelukkig had ik voor 
de zelfdoding van Sam al een parcours afgelegd, 
samen met therapeuten, in verschillende oplei-
dingen. Zestien jaar lang. De stap naar hulpver-
lening was voor mij zo dus behoorlijk evident. 

Tekst: Luc Van de 
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Als je een kind verliest, zoek 
professionele hulp. Zeg niet: 
ik kan het alleen, want dat 

kan je niet. Deel het met een 
therapeut, en met je partner 

en je vrienden uiteraard. 



Want in die jaren was het nog van: je hebt ze niet goed bij elkaar, als je psy-
chologische hulp nodig hebt. Je kent dat wel. Dat is nu gelukkig aan het keren.

Graphic novel, bleek ook je ding?
Willy: Zeker weten. Ann en ik zijn overigens midden in het creatief proces van 
onze volgende: Gelukkig worden in 8,5 stappen. Je hoort het, een heel ander 
thema. Dat halfje op ’t einde is veelzeggend: het is altijd onaf, ons gelukkig zijn. 
En hoewel we nog bezig zijn, wil ik toch 
al een tipje van de sluier weten. Be-
nieuwd naar stap één?

Zeker weten!
Willy: Zorg dat je rijke ouders hebt 
(schatert). Is ’t waar of niet? Hoeveel 
scheelt dat niet in een mensenleven? Je 
zal wel begrijpen dat je bij ons tweeën 
aan het juiste adres bent voor kolder 
en gevatte kwinkslagen, maar mét altijd 
weer een kern van waarheid. Allee, ik kan het moeilijk definiëren, hoe wij pre-
cies zijn. Ann is voor mijn aparte creatieve proces sowieso de ideale sparring-
partner. Een echte zegen dat zij in mijn wereld gekomen is.

En hoe is dat gegaan, Ann?
Ann: Ik was al heel lang een enorme fan van Willy zijn werk. Er kwam 
geen strip uit, of ik liet hem signeren, op de Daknam Feesten, was 
dat. Een paar jaar terug, voor corona nog, polste ik eens op Fa-
cebook of Willy weer kwam signeren. Tot mijn grote verbazing 
antwoordde Willy zelf, dat hij helaas belet was, maar dat ik op een 
gesuggereerde datum van 13 tot 13.30 bij hem thuis langs mocht 
komen. Zo gezegd, zo gedaan. En het klikte wonderwel. Het halfuur-

tje werd ruimschoots overschreden.

Willy: Bij fans probeer ik eerst te begrenzen, hé. Soms beginnen mensen hun 
hele leven te vertellen, en dan zit je daar…

Ann: Uiteraard. Maar het voelde voor ons beiden zo goed, dat er een vervolg 
kwam, en bij een nog latere ontmoeting liet ik eens vallen dat ik af en toe zelf 

ook wat schreef, en Willy reageerde 
prompt: awel, stuur mij dat eens door.

Willy: Ik was in de wolken. Ik zag on-
middellijk het potentieel, en hoe ver-
rassend origineel Ann was. Een ruwe 
diamant, die nog niet gepolijst was 
door de vakwereld. Ze bracht dyna-
miek en bruis in mijn toen opdrogende 
Urbanusplots. En wat een vaart heeft 
het sindsdien nog genomen. 

Ann: Het is gewoon bijzonder tof om met ons tweeën te brainstormen. We lopen 
hier een dubbel proces. Eerst bedenken we het plot, of de korte inhoud, laat 
ons zeggen. Het verhaaltje. Vier pagina’s of zo. Urbanus zelf was ook altijd heel 

enthousiast. De volgende fase is dan het scenario bedenken, dan 
schetsten wij hier tweeën het hele stripverhaal – Willy de 

tekeningen, en ik de woorden. Daarna werkt Willy het 
thuis definitief af, of zijn ‘inkter’ Steven De Rie, of nog 

anderen.
 
En zo gaat het ook voor de andere strips?

Ann: Precies zo. De familie Super bv. En nu dus het 

Volgend jaar 
word ik zeventig, 
en dan hang ik 
mijn bedrijfje 
aan de haak, en 
word ik voltijds 
kunstenaar. 
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Gelukkig worden in 8,5 
stappen. Dat halfje op 
’t einde is veelzeggend: 

het is altijd onaf, ons 
gelukkig zijn. 



Mousserende wijnen 

WIJN KAART
FRANKRIJK, Champagne
Palmer 

Reims | Pinot Noir - Pinot Meunier 
- Chardonnay
Elegante champagne / accent van 
citrus, abrikoos, accacia & 
brioche. Perfect aperitief & bij ge-
vogelte

Fles: 78

Palmer Soléra Rosé 
Reims | Pinot Noir - Pinot Meunier 
- Chardonnay  
Aroma's van aardbei, kers, vanille. 
Perfect als aperitief, bij gevogelte of 
bij het dessert.

Fles: 89

Guy de Forez 
Aube - Les Riceys | Pinot Noir  
Fijne pareling / accent van citrus, 
groene appel en brioche. 
Perfect bij kreeft, vis, zeevruchten & 
gevogelte

Fles: 68
   
SPANJE, Cava 

Villa Conchi Brut Seleccion 
Penedès | Chardonnay, Macabeo, 
Parellada, Xarel-Lo 
Fris, elegant met fijne bubbels / 
Perfect als aperitief of bij salade, 
geitenkaas, lichte visgerechten

Fles: 36  I  Magnum: 72

M&M Milisime 2019 
Penedès | Xarel Lo - Parellada - 
Macabeo - Chardonnay 
Fruitig met accenten van groene 
appel / Perfect als aperitief of bij 
lichte visgerechten

Fles: 31

ITALIE
Podere San Michele 
Dissegna Millesimato

Prosecco Veneto | Glera
Fruitig, droog met ronde body / 
Toets van perzik & groene appel
Perfect als aperitief of bij kip, sala-
des en pasta's

Fles: 34

veel dikkere Gelukkig worden in 8,5 stappen. 
Daarnaast zijn we ook nog met persoonlij-
ke dingen bezig. Willy heeft tentakels in de 
stripwereld die overal heen reiken, en zelf 
waag ik me nu aan een kortverhalenbundel: 
De waanzin van het leven. Die kwam  eind 
oktober uit. We hebben dus drie dingen in 
aanbod: de laatste Urbanus, de nieuwe Fami-
lie Super en mijn bundel.

De kortverhalen, snel en snedig, 
merk ik, Ann. Staccato, met een 
vleugje wereldwijsheid?
Ann: Ik zet de mens graag aan het denken. 
In korte, strakke zinnen. De kadans waarop 
je mee kan stappen in het tempo van mijn 
personages. Soms zet ik de lezer op een ver-
keerd spoor. Soms vat ik hem onverwacht bij 
de lurven. Soms is er een verrassend plot of 
een onverwachte pointe. Soms een tragere 
doorsijpeling van een idee.

Ik wens jullie beiden veel succes, 
en nog veel, schrijf- en tekenple-
zier.
Willy & Ann: Dat zal niet mankeren.

  

Wat betekent Lokeren
voor Willy?
Alles. Ik ben er geboren en getogen, nu ja, 
mijn pad liep via Doorslaar over Eksaarde 
tot in Lokeren zelf. Maar dat is allemaal, 
Lokeren, niet? Het is een super gezellige stad, 
en ik ben Lokeren genegen en omgekeerd. 
Dankbaar dat ze een Urbanusroute hebben 
uitgestippeld. Daar ben ik ze erg erkentelijk 
voor. De stad an sich spreekt me ook heel erg 
aan. De meanderende Durme, het prachtige 
marktplein, het vele groen, de bedrijvigheid, 
de mensen… neen, ik zou echt nergens 
anders willen wonen. Lokeren boven!
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Witte wijnen 
FRANKRIJK

LOIRE
Les Silex - Philippe Trotignon

Touraine  |  Sauvignon Blanc
De aroma's worden overheerst door weelderig citrusfruit, 
limoen en roze pompelmoes. Voor een witte Touraine is 
de smaak vrij vettig, harmonieus en mondvullend. 
Komt het best tot zijn recht bij oesters en andere schelp-
dieren, vis en geitenkaas.

Fles: 31

OVNI J.Mourat
Vallée de la Loire  |  Sauvignon Blanc, Chardonnay
Vinificatie 100% inox vat / Fris en fruitig met toets van 
ananas peer citrus / Perfect bij asperges, zeevruchten, 
pasta, varkensvlees 

Fles: 36

Domaine Dominique Guyot les Loges 2020
Pouilly-Fumé  |  Sauvignon Blanc
Ronde zuren en kruidig met accenten van jonge appel, 
limoen en stekelbes / Past perfect bij salades, geitenkaas 
en visgerechten

Fles: 43

Domaine Vacheron 2019
Sancerre  |  Sauvignon Blanc 
Heerlijke mineraliteit / toets van pompelmoes en appel 
Past perfect bij koude voorgerechten, vis, schaal- en 
schelpdieren

1/2 Fles: 29,50  I  Fles: 61

BOURGOGNE
Domaine Jean-Paul & Benoit Droin 2019

Chablis  |  Chardonnay
boterzachte structuur met veel rijp fruit, toetsen van eik 
en vanile / Past perfect bij vis, pasta's en wit vlees

1/2 Fles: 31,50  I  Fles: 58

Domaine Billaud-Simon Les Vaillons
Chablis 1er Cru  |  Chardonnay
Accenten van honing citrus appel 
Perfect bij zalm, zeevruchten, varkensvlees

Fles: 89

Maison Charlopin Parizot La Cocarde
Fixin  |  Chardonnay
Handgeplukte druiven / ronde vettige wijn en toetsen van 

witte bloemen en brioche / Past perfect bij warme visge-
rechten, kalfsvlees, gevogelte

Fles: 82

Maison Capitain Gagnerot Les Hautes Mourottes 
Ladoix 1er Cru  |  Chardonnay 
Accenten van boter walnoot peer / Past perfect bij rijke 
visgerechten, kaas, pasta

Fles: 84

Maison JM Bouzereau 
Meursault  |  Chardonnay
Veel mineraliteit met accenten van boter vanille 
Past perfect bij rijke visbereidingen, milde kaas, gezouten 
vlees, varkensvlees of gevogelte

Fles: 85

Maison JM Bouzereau Poruzots
Meursault 1er Cru  |  Chardonnay
Romige structuur met toets van ananas & citrus 
Past perfect bij warme visbereidingen, kreeft of schaal- 
en schelpdieren

Fles: 99

Domaine Arnaud Baillot 2020 
Puligny Montrachet  |  Chardonnay
Mooie mineraliteit met toets van boter, kokos, honing 
Past perfect bij warme visbereidingen met rijke sauzen, 
kreeft, schaal- en schelpdieren

Fles: 125
      
CÔTES DU RHÔNE
Lucien Le Moine INOPIA 2018 

Villages | Viognier, Rousanne, Marsanne, Grenache 
Blanc 
Toets van vanille, honing, abricoos en appel met een ro-
kerig accent / Past perfect bij visbereidingen, maar zeker 
ook bij pasta's, kalfsvlees of varkensvlees

Fles: 49

Domaine Clos St Jean 2018  
Chateauneuf-du-Pâpe Blanc | Rousanne, Grenache, 
Clarette
Volle fruitige wijn met accenten van meloen en citrus
Past perfect bij stevige pasta's, vis, zeevruchten, gevo-
gelte en harde kaas 

Fles: 72
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WIJN KAART

FRANKRIJK
Domaine Belambrée rosé

Aix-en-Provence  |  Plateau de 
Puyricard  |  Grenache, Syrah, 
Cinsault
Expressieve aroma's van rode 
vruchten met florale toetsen zoals 
roos en meidoorn, gevolgd door 
indrukken van exotisch fruit / Ide-
aal als aperitief maar ook heel 
lekker bij tonijn, risotto, schaal en 
schelpdieren, geitenkaas

Fles: 35

Terres de Feu
Pays d'Oc |  Languedoc-Rous-
sillon  |  Cinsault
Een frisse en goed gebalanceer-
de wijn met aroma's van verse 
framboos en rode bes / Perfect 
als aperitief of bij lichte voorge-
rechten 

Fles: 31 

Rosé 
wijnen BORDEAUX 

Chateau Graville Lacoste 2020
Graves  |  Sauvignon Blanc, sémil-
lon, Muscatelle
Wijn met veel mineraliteit en accen-
ten van groene appel & citrus 
Past perfect bij salades, zeevruch-
ten en magere visbereidingen

Fles: 42

Les Hauts de Smith Haut Lafitte
Pessac - Léognan  |  Sauvignon 
Blanc
Aromatische wijn met in de mond 
toetsen van eik, brioche, citrus en 
pompelmoes /  Past perfect bij witte 
vaste vis, schaal- en schelpdieren of 
wit vlees

Fles: 75

ITALIE
Azienda Vietti Roero Arneis 2020

Piemonte  |  Roero  |  Arneis
Elegante wijn met complexiteit/ ac-
centen van frisse bloemen, citrus en 
amandelen/ Past perfect bij asper-
ges, charcuterie magere vis pasta 
schelpdieren en lichte soepen

Fles: 50 

Villa Erbice Panvinio 2018 
Veneto  |  Soave Supériore  |  Gar-
ganega 
Accenten van rijp fruit, vanille en 
amandel / Past perfect bij vegetari-
sche gerechten, schaal- en schelp-
dieren, vis en wit vlees

Fles: 42

OOSTENRIJK
Weingut Ludwig Neumayer Grüner 
Veltliner 2020

Traisental  |  Engelberg  |  Grüner 
Veltliner
Uitzonderlijke finesse en mooie aci-
diteit / Accenten van meloen groene 
appel gras kruisbes / Past perfect bij 
asperges, salades, visbereidingen

Fles: 40 

SPANJE
Quinta de Couselo Turonia 2020

Galicia  |  Rias Baixas  |  Albariño
Frisse wijn met mooie zuurtegraad 
Accenten van groen fruit citrus / 
Past perfect bij pasta's, salades 
maar ook visbereidingen of schaal- 
en schelpdieren

Fles: 41

Eira dos Mouros 2020
Galicia  |  Ribeira  |  Treixadura
Frisse en levendige wijn met toetsen 
van exotisch fruit en steenvruchten / 
Past perfect bij vis, kreeft en ooster-
se gerechten

Fles: 35
    

Bodegas Mas Alta Solana 2017-
2018

Catalonia  |  Priorat  |  Garnacha 
Blanca, Cariñena blanca
Volle wijn met verfijnde kruidigheid / 
accenten van vuursteen toast hout 
rijp fruit / Past perfect bij hartige sa-
lades, vis, gevogelte.

Fles: 71
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CESARCESAR
is de vader van Urbanus uit de 
gelijknamige strips, een gees-
teskind van Willy Linthout en de 
legendarische Vlaamse komiek, 
Urbanus.

CESARCESAR
is een tripel, een ‘levend’ 

bier van ongeveer 8,5% 
volume alcohol dat na de 

eerste gisting op vat, na het 
afvullen verder blijft evolue-
ren tijdens de gisting op fles 

of op vat.  

Voor de verzamelaars
De fans van de Urbanusstrip worden ook 
op hun wenken bediend! 
Cesar, vader van Urbanus uit de gelijknamige strips, is een geesteskind van Willy 

Linthout en de legendarische Vlaamse komiek, Urbanus. Cesar Tripel wil ook iets be-
tekenen voor de verzamelaars, jong en oud. Daarom werd naast het fantastische bier 
ook aandacht geschonken aan de andere figuren uit de populaire strip: naast Cesar en Urbanus worden ook 
andere figuren uit de strip opgevoerd op maar liefst 12 verschillende kroonkurken en 6 verschillende bierviltjes. 
Ook de bierbak werd gepersonaliseerd met het Cesar-logo.

De Geboorte
De Lokerse Joris Van Eetvelde 
had eens een droom: ooit een 
eigen bier brouwen. 
Op enkele bescheiden pogingen na, bleef het bij een droom. 
Tot hij op een dag zijn droom deelde met striptekenaar Willy 
Linthout, eveneens uit Lokeren. Die vertelde dat Cesar, een 
figuur in zijn Urbanusstrips, ook van plan was een bier te 
brouwen. De fantasie sloeg op hol. Het idee werd gedeeld 
met de broer Peter Van Eetvelde en een goede vriend van 
brouwerij Van Steenberge uit Ertvelde. Het enthousiasme 
sloeg over en een nieuwe basis was gelegd. De zoektocht 
naar een volwaardig bier met het juiste imago en perfecte 
smaak kon beginnen. Het mocht geen gewoon bier worden. 
Het moest een spannend biertje worden, en liefst een 
blondje. Het duurde niet lang voor Cesar geboren werd.
In maart 2011 werd de geboorte aangekondigd van de CESAR 
Tripel, samen met het 143ste Urbanusalbum ‘de biervissen’.
Beleef de droom nu mee door te proeven van dit overheer-
lijke bier.

Het Bier
Cesar Tripel is een “levend” bier van ongeveer 8.5% volume alcohol 
dat na zijn eerste gisting op vat, na het afvullen verder blijft evolueren 
tijdens de gisting op fles of op vat. Tripels zijn meestal blond of lichtam-
ber van kleur.  De Cesar Tripel is mooi blond en smaakt hoppig en vol 
met een uitstekende zoet-bitter balans. Zijn aangename geur en mooie 
schuimkraag maken van dit bier een topper in zijn soort.
Cesar Tripel is een krachtig maar zeer aangenaam bier om van te ge-
nieten als dessert of als aperitief. Sommigen verkiezen het bij mosse-
len of andere zeevruchten. Dit bier past ook uitstekend bij een hartige 
kaasschotel of waarom niet, een lekker pak Belgische friet!
Cesar Tripel verenigt een opvallende droogheid met de fruitigheid van 
een een tripel en zal zo menig bierdrinker weten te bekoren.
Santé!

- Kleur: Strogeel met witte schuimkraag
- Alcoholgehalte: 8.5% 18.5° Plato
- Aroma: Fruitig en kruidig hoppig
- Smaak: Zeer vol mondgevoel met toetsen van mout en alcohol
- Afdronk: Droog en bitter
- Verpakking: Flessen 33cl

Schenken
- Bewaar de fles rechtopstaand in de koelkast
- Uitschenken doe je best tussen 6°C en 8°C
- Serveer in het unieke Cesar glas. 
- Spoel het glas met koud water en droog het glas goed uit
- Uitschenken volgens de regels van de kunst: het glas lichtjes schuin 

houden en het bier rustig uitgieten. De flessenhals niet in het 
schuim of tegen de glasrand houden

- Tijdens het uitgieten het glas langzaam recht brengen om de ge-
wenste schuimkraag te verkrijgen. Zorg dat de schuimkraag 1 cm à 
1,5 cm groot is en 1 cm onder de rand van het glas blijft.

- Bewaar desgewenst 1 cm gistfond die je als volgt toevoegt: wals het 
flesje met overblijvende gistfond goed rond en giet dit met over-
tuiging in het glas. Het schuim mag een beetje overlopen. Drenk 
de beschuimde glasvoet in water om het overgelopen schuim te 
verwijderen. Presenteer op een van de 7 unieke Cesar bierviltjes.

- Ben je geen voorstander van gistfond in je bier, schenk dan rustig 
verder zonder het flesje te walsen en probeer een 
kraag van 2 cm te verkrijgen. Let op de mooie 
pareling die centraal uit de bodem van het 
glas opstijgt!

Geniet, maar drink met mate(n)!

...... 
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FRANKRIJK

LOIRE
Domaine Vacheron 2018

Sancerre  |  Pinot Noir
Rijk aan sappig rood fruit met een aangename kruidigheid / 
Past perfect bij kalfsvlees, varkensvlees en gevogelte

Fles: 68

BOURGOGNE
Maison Charlopin Pinot Noir Côte d'Or  2018

Pinot Noir
De Special Cuvee heeft een unieke balans tussen power, 
body en finesse. Zeer karaktervolle en elegante champag-
ne met een mooie en verfijnde mousse.

Fles: 64

Domaine Arnaud Baillot Montrevenots 2019
Beaune  |  Pinot Noir
Toets van rood fruit, walnoot, eik / mooie floraliteit  / Past 
perfect bij rood vlees, gevogelte en wild

Fles: 65

Maison Charlopin Terres Blanches
Gevrey Chambertin  |  Pinot Noir
Intense aroma's van rood fruit, noten en cassis / Past per-
fect bij rood vlees, gevogelte, zachte kaas

Fles: 100
 
Maison Capitain Gagnerot La Micaude

Ladoix 1er Cru  |  Pinot Noir
Licht kruidige wijn met accenten van rood en zwart fruit / 
Past perfect bij gegrild vlees, gevogelte en lam

Fles: 90
 
Maison Faiveley Clos de l'Ecu Monopole

Beanue 1er Cru  |  Pinot Noir
Levendige en kruidige wijn met accenten van rood en zwart 
fruit / Past perfect bij rundsvlees, kalfsvlees en lamsvlees

Fles: 100

Maison Faiveley les Fremiets 
Volnay 1er Cru  |  Pinot Noir
Handgeplukte druiven / accenten van rood en zwart fruit 
met een subtiele hint van eik / Past perfect bij kalfsvlees, 
gevogelte en rundsvlees

Fles: 113

      

RHÔNE
Clos des frères

Vacqueyras  |  Grenache - Syrah - Cinsault - Mourvèdre 
Geproduceerd door Gentse wijnbouwer Erwin Devriendt. 
Aroma's van rood fruit en snuifje garriguekruidigheid met 
speelse zuren waardoor deze gerust frisser kan geschon-
ken worden. / Gaat schitterend bij rood vlees, stoofpotjes 
en stevige kazen. Ook perfect als genietwijn bij warmere 
temperaturen. 

Fles: 46

Lucien Le Moine INOPIA 2017
Villages  |  Cinsault - Counoise - Grenache Tinta - Mour-
vèdre - Syrah
Mooie houttoetsen met accenten van rood fruit en verse 
kruiden / Past perfect bij steak tartaar, varkensvlees, gevo-
gelte en zachte kazen

Fles: 50

Domaine Clos St Jean 2017
Chateauneuf-du-Pâpe  |  Grenache - Syrah - Mourvèdre
Volle krachtige wijn, rijk aan kruiden zoals laurier en kaneel, 
afgewisseld met zwart fruit. Past perfect bij stoofpotjes, 
rood vlees, wild en kaas

Fles: 71 
 
 
 

 

Rode wijnen 

WIJN KAART
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Rode wijnen 
BORDEAUX
Chateau Beauséjour 2015

Montagne St Emilion  |  Merlot - Cabernet Franc
Volle en harmonieuze wijn met toetsen van rood fruit, koffie en 
cacao / Past perfect bij rood vlees, gevogelte en harde kazen.

1/2 Fles: 28  I  Fles: 51  I  Magnum: 103
      
Chateau La Dauphine 2015

Fronsac  |  Merlot - Cabernet Franc
Mooie frisse en fruitige wijn met lichte houttoetsen / Past per-
fect bij rood vlees, gevogelte, kaas.

Fles: 56

Chateau Cruzeau 2016
St Emilion Grand Cru  |  Merlot - Cabernet Franc

Fraaie fruittonen met accenten van peper en chocolade / Past 
perfect bij rundsvlees, stoofpotjes en wild

Fles: 51

Chateau Fleur Cardinal
St Emilion Grand Cru Classé  |  Merlot - Cabernet Franc - 
Cabernet Sauvignon
Intense aroma's van rijp fruit, floraliën en kruiden / Past perfect 
bij rundsvlees, wild en kazen

Fles: 99

Chateau La Gravière 2015
Lalande - Pomerol  |  Merlot
Zachte en fruitige wijn met toetsen van kersen. Mooi even-
wicht tussen aciditeit en tanines / Past perfect bij rundsvlees, 
gevogelte en stoofpotjes.

Fles: 54

Chateau Montviel 
Pomerol  |  Merlot - Cabernet Franc
Toegankelijke Pomerol met aroma's van rood & zwart fruit, ta-
bak en zoethout / Past perfect bij rundsvlees, kalfsvlees, var-
kensvlees en gevogelte. 

Fles: 108

Chateau La Pointe
Pomerol  |  Cabernet Franc - Merlot 
Rijke aanwezigheid van zwarte vruchten & koffie, zeer fijn in de 
mond / Past perfect bij rood vlees, stoofpotjes en harde kazen

Fles: 94

Chateau Haut Bergey 2015
Pessac Léognan  |  Cabernet Sauvignon - Merlot
Krachtig en intense wijn met zwart fruit en gerookte toetsen / 
Past perfect bij stevige vleesgerechten, stoofpotjes en kaas.

Fles: 60

Chateau Deyrem Valentin 2016
Margaux  |  Merlot - Cabernet Sauvignon - Petit 
Verdot 
Wijn die meer inspeelt op finesse dan op kracht, met 
toetsen van rijp fruit en hout / Past perfect bij rood 
vlees en harde kazen.

Fles: 67

Chateau Marquis d'Alesme
Margaux Grand Cru Classé  |  Cabernet Sauvignon 
- Merlot - Petit Verdot - Cabernet Franc
Gratieuze wijn met aroma's van pruim, cassis, stera-
nijs en zwart fruit / Past perfect bij rund en wild

Fles: 110

Chateau du Glana 2015
St Julien  |  Cabenet Sauvignon - Merlot 
Elegante wijn met aroma's van rijp fruit, alsook floraal 
/ Past perfect bij rundsvlees en lamsvlees

1/2 Fles: 33  I  Fles: 63

Chateau St Pierre
St Julien Grand Cru Classé  |  Merlot - Cabernet 
Sauvignon 
Vol smaakpallet met eik, bosvruchten, cassis, viole-
tjes en aardse tinten / Past perfect bij rood vlees, 
stoofpotjes en kaas

Fles: 131

Chateau Lacoste Borie 2014
Pauillac  |  Cabernet Sauvignon - Cabenet Franc - 
Merlot - Petit Verdot
Evenwichtige wijn met een mooie rijpheid van het 
fruit en accenten van peper / Past perfect bij rood 
vlees en stoofpotjes.

Fles: 63

Chateau Haut Bages Libéral 
Pauillac Grand Cru Classé  |  Merlot - Cabernet 
Sauvignon
Krachtige en elegante biodynamische wijn, hout-
gelagerd met accenten van pruimen en zwart fruit / 
Past perfect bij rood vlees, lamsvlees en kaas

Fles: 107

Chateau Clauzet 2016
St Estèphe  |  Cabernet Sauvignon - Merlot - Petit 
Verdot - Cabernet Franc
Frisse en fruitige aroma's met accenten van rijp rood 
fruit en eik / Past perfect bij rood vlees en harde ka-
zen

Fles: 61 
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WIJN KAART
Domaine de Cambes
Cabernet Franc - Merlot
Wijn van superwijnmaker François Mitjavile. Deze Bor-
deaux wijn kan wedijveren met zeer grote Grand Cru Clas-
sé wijnen. Deze wijn heeft een rijpe stijl, vol rood fruit en 
een fijn verweven kruidigheid. Past bij rundsvlees, stoof-
potjes en mooie wildgerechten.

Fles: 82 

Tempo d’Angelus 2019
Castillon  |  Merlot - Cabernet Franc
Deze heerlijke wijn is geconcentreerd en heeft zowel in de 
aroma’s als in de smaak veel rood en blauwfruit. De wijn 
heeft een mooie kruidigheid en heeft fijne soepele tanni-
nes.
Tempo is een wijn van Chateau Angelus en werd met de-
zelfde precisie als hun grote St Emilion wijn gemaakt.
Past bij lam, rund en wild.

Fles: 54

N3 d’Angelus
St Emilion Grand Cru  |  Merlot - Cabernet Franc - Ca-
bernet Sauvignon
Deze wijn wordt gemaakt van de percelen waar jonge wijn-
stokken staan.
N3 is een verfijnde wijn, tonen van rode bessen, chocolade 
fijne frisse kruiden. De wijn heeft een volle zachte textuur.
Past bij rundsvlees, stoofpotjes en mooie wildgerechten

Fles: 90

Carillon d’Angelus
St Emilion Grand Cru
Carillon is de tweede wijn van Chateau Angelus. In 2016 
maakte men een prachtige wijn vol tonen van zware bessen 
vermengd met tonen van zoethout. In 
de mond is de wijn voluptueus, ele-
gant met een prachtige frisheid. De 
wijn is evenwichtig,  nauwkeurig en 
verfijnd.

Fles: 178

Chateau Angelus 2015
St Emilion Grand Cru Classé A  |  
Merlot - Cabernet Franc
Deze welgekende Cru behoort samen 
met Ch. Ausone en Ch. Cheval Blanc 
tot de selecte groep 1er Grand Cru 
Classé A. Een unieke wijn, afkomstig 
van een uitzonderlijk terroir uit St –

Émilion. Deze wijn heeft een intens en complex boeket. 
Je neemt aroma’s zoals zwarte bosbessen, cederhout 
en subtiele kruiden waar. Deze jaargang getuigt van een 
geslaagde rijping. In de smaak zacht en vol bij aanvang 
en uiterst verfijnde tannines. Een geconcentreerde smaak 
van bosvruchten met een frisheid die de wijn mooi onder-
steunt.
Gebraad, rundsvlees en wild.

Fles: 590

Chateau Haut Brion 2010
Pessac Léognan 1er Grand Cru Classé  |  Merlot - Ca-
bernet Sauvignon
Zeer intens boeket van zwarte bessen, bramen, koffie en 
tabak. Volle romige smaak van rijpe bosvruchten, spece-
rijen, leer en cacao. Prachtig en complex. Een wijn van  
wereldklasse gemaakt in een uitzonderlijk mooi jaar! Een 
van Bordeaux’s icoon wijnen.

Fles: 1090 

Chateau Mouton Rothschild 2010
Pauillac 1er Grand Cru Classé  |  Cabernet Sauvignon 
-  Cabernet Franc, - Merlot - Petit Verdot
Mouton Rothschild 2010 biedt een complex aromatisch 
palet. De neus onthult fijn geroosterde vanille-aroma’s en 
bij het walsen komen tonen van fruit zoals zwarte bes en 
zwarte kersen vrij. De aanzet in de mond onthult een grote 
complexiteit met rijp rood fruit, peper en mokka. De tan-
nines zijn aanwezig maar uiterst mooi verweven. De wijn 
onthullen een uitzonderlijk volume en rondheid. Frisheid 
en mineraliteit kenmerken de afdronk van deze zeer ele-
gante wijn. James Suckling bekroonde deze jaargang met 
100ptn.

Fles: 1195

Van links naar rechts: 
Christ Schepens - François Mitjavile
 Philippe Lambrecht - Henri Mitjavile 
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Chai Carillon cuves@Studio Deepix

ITALIE 

PIEMONTE
Podere Rocche dei Manzo-
ni La Cresta 2019

Barbera d'Alba  |  Barbera
Heerlijke Barbera-aroma's 
van rijp rood fruit, kruidige 
accenten en violet. Zuiver 
in de mond met een zeer 
mooie volle afdronk / Past 
perfect bij rood (gegrild) 
vlees en stoofpotjes.

Fles: 57

Azienda Vietti La Crena
Barbera d'Asti  |  Barbera
Aroma's van framboos, 
kers, vanille en toast / Past 
perfect bij kruidige pasta's 
of salades, rood vlees en 
stevige kazen

Fles: 94
 

Azienda Vietti Trevigne 
2020

Dolcetto d'Alba  |  Dolcetto
Mooie mineraliteit en ba-
lans, accenten van kers en 
vanille / Past Perfect bij soe-
pen, rijke salades, stoofpot-
jes, gevogelte en pasta's 

Fles: 47 
 

Azienda Francesco Rinaldi 
& Figli

Barolo Brunate  |  Nebbiolo
Mooi fruitig met licht houtige 
ondertoon / Past perfect bij 
rood vlees, truffel, kazen

 Fles: 121 
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TOSCANE
Fattoria Lornano 2019

Siena  |  Sangiovese - Merlot 
Frisse aroma's van sappige rode bessen, frambozen 
en subtiele florale toetsen / Lekker bij Italiaanse of zui-
derse gerechten, gegrild vlees of kalfsvlees.

Fles: 37

Villa Saletta Chiave di Saletta 2015
Chianti  |  Sangiovese - Cabernet Franc -Cabernet 
Sauvignon - Merlot 
Krachtige neus van bessen en donkere chocolade / 
Past perfect bij rood vlees, gevogelte, wild en oude 
kazen

Fles: 52 

Azienda Muralia Babone 2019
Maremma  |  Sangiovese - Syrah
Accenten van rood fruit en zouthout met een subtiele 
balsamico toets / Past perfect bij rood vlees, wild en 
stoofpotjes

Fles: 40
 
Podere La Vigna 2016

Brunello di Montalcino  |  Sangiovese
Kruidige en krachtige wijn met aroma's van hout en 
donker fruit met een aardse ondertoon / Past perfect 
bij rood vlees, lamsvlees of hard kazen

Fles: 69 

      
SPANJE

CATALONIA
Bodegas Mas Alta Els Pics 2019

Priorat  |  Garnatxa - Carignan - Cabernet Sauvignon 
- Merlot 
Kruidige wijn met accenten van kersen, zwart fruit, kof-
fie en een lichte houttoets / Past perfect bij stoofpotjes 
van wild, rood vlees en kazen.

Fles: 48 

Bodegas Mas Alta Artigas 2019
Garnatxa - Carignan - Cabernet Sauvignon 
Stevige neus van rood en donker fruit, met vleugje me-
thol en balsamico. Zeer fijne aanwezigheid van mine-
ralen. Mooie lange afdronk met rijp fruit en hout. / Past 
perfect bij stevige vleesgerechten en harde kazen.

Fles: 55 

Bodega Valoria 2014
Rioja Reserva  |  Tempranillo
Een wijn met fantastische balans tussen houtlagering, 
fruit en kruidigheid. Vol en krachtig van smaak met een 
lange afdronk. / Past perfect bij rundsvlees & lams-
vlees.

Fles: 37
 
Bodegas Vega Sicilia Pintia

Toro  |  Tinta de Toro
In Pintia komt de unieke persoonlijkheid van de regio 
tot uitdrukking: een elegante wijn met delicate tannines 
en het aroma van vers fruit. / Past perfect bij runds-
vlees en wild.

Fles: 105

Bodegas Vega Sicilia Alion 
Ribera del Duero  |  Tempranillo
De Alión van Vega Sicilia betovert met een elegant 
boeket van sierlijke lichtheid. Aroma's van pruimen, 
bramen en rijpe bosbessen. Delicate kruidige tonen 
van hout in combinatie met zoete fruitaroma 's creëren 
een elegante geur met een opmerkelijke diepte. / Past 
perfect bij rundsvlees, lamsvlees, wild en stoofpotjes

Fles: 132

      
PORTUGAL
Quinta do Paral 2018

Vidiguiera  Alentejo |  Touriga Nacional - Touriga 
Franca - Petit Verdot - Petit Syrah 
Een mooie frisse en fruitige rode wijn. Voldoende krui-
digheid en subtiele aroma's van versgemalen zwarte 
peper. / Past perfect bij rundsvlees, wit vlees, gegrilde 
inktvis en salades.

Fles: 42 

DUITSLAND
Weingut Keth

Rheinhessen  |  Offstein  |  Saint-Laurent
Aroma's van vlierbessen en wilde kersen, krachtig en 
tegelijk fris en fruitig. / Gaat perfect bij rood vlees, maar 
ook bij duif, varkensvlees of zachte kazen.

Fles:  38

WIJN KAART
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> Gentse Steenweg 144 - Lokeren  

21.30 u. tot 23 u. >> Optreden van Bluesy Muloosy   
23 u. tot 24 u.  >>Dirk Stoop
24 u. tot 01 u. >>Bart-Jan Depraetere  
01 u. tot einde >>Blom Brothers

RADAR
18 maart vanaf 20 u. 

    GROTE KANS 
dat je zich nog eens volledig kan laten gaaa

L O K E R E N

a a aa aa nn na

armoede te verhelpen, uit de bol te gaan, te steunen,
 het verschil te maken, te schuren, te drummen,
te dansen, te helpen, je te amuseren ...

JOUW KANS OM

OPTREDENS

nnn

 Kom langs
Kans event

 naar ons

op veel ambiance

Kans-Event tegen kansarmoede


