
Maak plaats voor 
Jong Keukengeweld
uit Scheldeland
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Topchefs lijken vandaag wel popsterren. Koks als Jeroen Meus of Sergio Herman groeien uit 
tot absolute vedetten. Ze hebben een eigen tv-programma, publiceren een boek en verkopen 
gesigneerd keukengerei. Bovenal worden ze aanbeden door iedereen die houdt van culinaire 
hoogstandjes. Ook in Scheldeland voel je de gastronomische hype. Meer zelfs, de regio puilt 
uit van de Michelinsterren en de opvolging is verzekerd. Ga maar eens proeven bij het aan-
stormend talent dat geselecteerd werd voor de actie Jong Keukengeweld.

door Bert Goessens

jonG keukenGeWeLD?

Vlaanderen telt een zeer getalenteerde generatie 
jonge topkoks die de Vlaamse eetcultuur doet brui-
sen van vakmanschap, innovatie en kwaliteit. Met 
Jong Keukengeweld zet Vlaanderen Lekker Land het 
veelbelovend talent op vlak van topgastronomie in 
de kijker. Van 1 oktober tot 15 november bieden 48 
jonge topchefs een gastronomisch driegangenmenu 
aan 45 euro, wijnen en/of bieren en waters inbegre-
pen, aan jongeren tot en met 30 jaar. Klinkt goed, 
niet?

Wij stellen jullie voor aan drie 
jonge topchefs uit Schelde-
land. Voor Jong Keukengeweld 
werden ze gescreend en gese-
lecteerd door een proefgrage 
maar deskundige vakjury. De 
menu's van Jens, Frédéric en 
Wouter zijn dan ook om van 
te snoepen. In hun keukens te 
Wetteren, Haaltert en Temse to-
veren ze trouwens graag met de 
beste producten uit hun regio. 

jenS vAnDecASTeeLe 
hoTeL-ReSTAuRAnT oTuS In WeTTeRen

Dat de meest beroemde kunstroof uit de geschie-
denis garant staat voor culinair genot, zal velen 
verbazen. Maar in Wetteren bezorgt de historische 
band met de onopgeloste diefstal van het paneel De 
Rechtvaardige Rechters ook de koks inspiratie. Jens 
Vandecasteele, de kok van hotel-restaurant Otus, is 
pas 19 jaar. Piepjong en toch wordt ook hij mee-
gesleept door dit legendarische mysterie. Zo staat 

bij Otus het Rechtvaardige 
Rechtersmenu op de kaart en 
vloeit het Lam Gods, uit de 
Wetterse brouwerij Paeleman, 
er rijkelijk. "Het is een bier dat 
zich makkelijk leent voor be-
reidingen als sauzen en stoof-
potjes", zegt Jens. Die weet 
overigens ook hoe we een 
gezellige avond het best aan-
vatten. "Kom eens genieten 
van een 'triootje' ", is zijn 
stoutmoedig advies. 

Jens Vandeca
steele

Scheldeland Wandelen&Tafelen
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De menukaart voor Jong Keukengeweld leert ons dat 
het gaat om een triootje van Wetterse streekbieren, 
dat je kan proeven in een gestoofd peertje met Uit-
zet, een bier van brouwerij Paeleman, een sabayon 
van Delirium Tremens uit brouwerij Huyghe en een 
mousse van Kwets uit brouwerij De Graal.
Jens studeerde aan de vermaarde hotelschool Ter 
Groene Poorte in Brugge. Een mooie omgeving, maar 
de terrasjes op de Markt van Wetteren dragen zijn 
absolute voorkeur weg.

FRéDéRIc vAn QuAeTheM
ReSTAuRAnT BReScA In keRkSken (hAALTeRT)

Frédéric Van Quaethem (34) heeft zich nog niet zo 
lang gesetteld in Kerksken, waar hij zijn zaak Bresca 
uitbaadt. Met de fiets en vespa verkent hij naarstig 
de verborgen landelijke plekjes in en rond Haaltert 
om daarna gelukzalig te verpozen op het terras van 

’t Horlogeken, zijn stam-
café. De dorst lest hij er 
met een Witkap Tripel, 
een lekker abdijbier 
dat slechts een hand-
vol kilometers verder-
op wordt gebrouwen 
bij Slaghmuylder in 
Ninove. Het museum 
van de brouwerij 
staat bekend om 
zijn honderd jaar 
oude stoommachi-
ne en koperen brouwketels. Frédéric houdt het niet 
bij een streekbier. Zo neemt hij de Canaster Winter-
scotch van brouwerij De Glazen Toren in Erpe-Mere 
op in zijn Jong Keukengeweld-menu. 
Ook deze jonge chef studeerde aan hotelschool 
Ter Groene Poorte om nadien ervaring op te doen 
in gastronomische restaurants als De Lijsterbes in 
Berlare en Jan Van den Bon in Gent. Met Bresca 
schrijft Frédéric nu aan zijn eigen geschiedenis. "De 
klanten omschrijven onze keuken als een natuurlijke 
gastronomische keuken. We besteden veel aandacht 
aan seizoensgebonden streekproducten en brengen 
met nieuwe technieken relatief traditionele 
gerechten op een geraffineerde manier naar voor."

"Spring eens in je jeans, 

en kom genieten van een 

lekker 'triootje' ... 

van Wetterse streekbieren"

Frederic Van Quaethem
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WouTeR vAn DeR vIeRen
ReSTAuRAnT cLAnDeSTIno 
In TeMSe 

Voor hoeveel chefs blijft 
een Michelinster enkel 
een natte droom? Alvast 
niet voor Wouter Van der 
Vieren (33), nu al een 

jonge topkok met naam. Zijn restaurant Clandestino 
kan uitpakken met een Michelinster en een 15/20 
in de Gault Millau-gids. De zaak is te vinden aan de 
Cauwerburg, waar Wouter een ideale locatie vond 
in een statig herenhuis dat vroeger dienst deed als 
directeurswoning van de steenbakkerij.
Wie van zijn menu gaat smullen, vindt een 
Franse keuken met een hedendaagse, lichte 
en verfrissende toets. De groenten krijgen een 
toegewijde behandeling. Wouter werd niet voor niets 
uitgeroepen tot de Beste Groentekok van 2009: "Ik 
vertrek van streng geselecteerde seizoensproducten 
en tover die met nauwkeurige technieken aromatisch 
en smaakvol op het bord." Maar het moeten uiteraard 
niet altijd groenten zijn. De kok die de stiel leerde 
in het Leuvense Sire Pynnock bij meester-groentekok 
Frank Fol en werkte voor tweesterrenrestaurant 
Pastorale in Reet, is ook niet vies van een lekker 
biertje uit Scheldeland. Een Vicaris Tripel van 
brouwerij Dileweyns uit Dendermonde zal hij niet 
laten staan. Wanneer Wouter zijn pannen en potten 
van het vuur haalt, maakt hij graag een uitje aan 
de kaai van Temse waar hij een schitterend uitzicht 
krijgt op de Schelde.

Ook in Mechelen en Gent kan je 
kennismaken met de nieuwe gene-
ratie topchefs. Michl Timmermans 
van het Mechelse restaurant Frida 
& De Henri’s mag zich met zijn 
21 jaar zeker tot dat kransje re-
kenen. Hij liep stage bij sterren-
restaurant Folliez in Mechelen 
en leerde de zuiderse kook-
kunsten kennen in Valencia. 
Op zijn menu vinden we onder 
meer Vlaamse seizoensgroenten 
en zijn geliefde Gouden Carolus 
bier.
Bernard Baudewijns, de 31-jarige 
chef van het Gentse Steendam 
66 kan met passages in een hoop 
sterrenrestaurants al heel wat adel-
brieven voorleggen. Als chef 'Bolle' 
maakt hij zijn droom waar: mensen 
verrassen met gastronomische berei-
dingen in een open keuken.

SuRF en WIn

Stop met likkebaarden, ga proeven! Surf naar  
www.vlaanderenlekkerland.be voor meer informatie 
over de jonge koks, hun menu’s én voor reservatie.
Neem via de website ook deel aan de wedstrijd via 
Facebook! en win elke dag een gastronomisch diner 
voor twee personen bij een topchef.

Michl Timmermans
Wouter Van d

er Vieren

Bernard Baudewijns

Scheldeland Wandelen&Tafelen


