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steps CULINAIR

H-Eat maakt zijn naam meteen waar wanneer je binnenkomt. Niet

alleen ruikt het er dankzij de halfopen keuken lekker in de zaal, de lam-

penkappen in de vorm van vuurballen zorgen voor een warme, huiselij-

ke sfeer. “Dat warme gevoel zit ook in het team achter de zaak”, verze-

kert chef Glenn De Cock, die samen met zijn schoonouders Ellen en

Koen de Biestro openhoudt. “Dat is geen tikfout, maar we geven door

die spelling aan dat we ergens tussen een bistro en een restaurant

zitten qua keuken. We brengen gastronomie met een erg lage drempel.

Sinds dit jaar hebben we ook onze eigen foodtruck, de ‘B-East’. Een

afgedankte marktwagen bouwden we om tot mobiele keuken die op

dezelfde manier is ingericht als de zaak. Onze burger en tortilla met

pulled chicken vielen afgelopen zomer al goed in de smaak op verschil-

lende evenementen in de buurt.” In de zaak zelf vind je ingrediënten van

over de hele wereld op de kaart. “We koken graag Aziatisch, Zuid-

Amerikaans of mediterraans. Behalve onze menu’s kan er ook steeds à

la carte besteld worden.” (mgb)

BIESTRO EN FOODTRUCK
Bornem Biestro H-Eat
....................................................................................................................................

Het team van H-Eat wil zijn gasten een op-en-top fijne culinaire ervaring bieden. (foto MGB)

WAT Met een huiselijke aanpak en een gevarieerde kaart is 

H-EAT op drie jaar tijd uitgegroeid tot een succes. Reserveren is

nodig, want de dertig plaatsen zijn in het weekend al volzet tot

het einde van het jaar. 

PRIJS Lunchmenu / Plat du jour (2 gangen) vanaf 15,10 euro.

Maandmenu (3 gangen) vanaf 37 euro.

OPEN Lunch van dinsdag tot en met vrijdag van 12 tot 13.30 uur.

Diner van dinsdag tot en met zaterdag van 18 tot 20.30 uur.

Biestro H-EAT, Hingenesteenweg 48 in Bornem, 

03 501 30 01, www.h-eat.be 

Sinds zes maanden is Lokeren een waar pareltje rijker. De familie Sche-

pens toverde het oude vredegerecht om tot een culinaire droom. In het

geklasseerde gebouw huist nu een klasserestaurant, ginlounge, tea-

room, ijssalon, chocolaterie en geschenkenwinkel. Zaakvoerster Gene-

viève Schepens droomde al lang van een eigen koffiehuisje, maar dat

viel een beetje groter uit dan verwacht. Vandaag runt ze onder meer

Het Gerecht, een stijlvol restaurant in het prachtig gerenoveerde Kas-

teel Van Duyse waar je voor intieme dinertjes terecht kan, maar even-

goed voor zakenlunches. Het keukenteam werd recent versterkt met

een extra chef zodat deze zakenlunches zo efficiënt mogelijk kunnen

verlopen in de beste culinaire omstandigheden. Geen snelle hap, maar

ware pareltjes op je bord die er niet alleen prachtig uitzien, maar ook

voor een feestje in je mond zorgen. De chefs zijn thuis van alle culinaire

markten. Wat dacht je bijvoorbeeld van huisgebakken brood met roze-

marijnboter, tataki van rund met misocrème, sorbet van mojito en

roodbaars in beurre blanc met rigatoni en courgette? (INSE)

LUNCHEN IN STIJL
Lokeren De Zoete Uitspraak
....................................................................................................................................

De Zoete Uitspraak verrast op meerdere vlakken. (foto GF)

WAT Ontbijt, lunch, diner, pralines, tearoom, ginbar. Bedrijfsfeest-

je of -vergadering? Het team van De Zoete Uitspraak verwel-

komt je graag op de bovenverdieping van het kasteel.

PRIJS Lunch 19 euro. Businesslunch 39 euro.

OPEN Dinsdag en zaterdag: 9 tot 18 uur. Woensdag, donderdag,

vrijdag: 9 tot 22 uur. Zondag en maandag gesloten.

Het Vredegerecht ‘De Zoete Uitspraak’, Vredegerechtstraat 1 in

Lokeren, 0498 21 42 84, www.facebook.com/Dezoeteuitspraak
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