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EEN STAD VAN CONTRASTEN

Na onze reis naar Thailand, besloten we om het wat
dichter bij huis te houden voor onze volgende trip.
Fotograaf David wilde al lang eens naar Kroatië, maar
had aanvankelijk vooral het uitgaansleven en de stranden van de zuidelijke regio’s in gedachten… en dus
besloten we om daarmee te wachten: het was té voor
de hand liggend en bovendien heeft het land heel wat
andere pareltjes om te ontdekken, met als belangrijkste
LOCATIE

hoofdstad Zagreb, dat met zijn een miljoen inwoners
vier keer groter is dan de stad met het tweede hoogste
aantal burgers, Split. Omdat zoveel toeristen voor zon,
zee en strand kiezen en Zagreb eerder in het noorden
van Kroatië ligt, wordt die stad echter vaak over het
hoofd gezien en wij vroegen ons af of dat terecht is.
Het antwoord? Een eensluidend ‘neen’! We leggen je
graag uit waarom.

Zagreb ligt in het noordwesten van Kroatië en
heeft een eigen luchthaven die onder andere
wordt bediend door goedkope vliegtuigmaatschappijen als Ryanair. Het is maar 20 kilometer
of een busrit van een half uurtje van de luchthaven tot het stadscentrum.

Bijna alle regeringsinstellingen en grote
Kroatische bedrijven hebben hier hun thuisbasis, maar dat is niet alles: Zagreb is ook het belangrijkste binnenlandse transportknooppunt
voor centraal Europa, zuidoostelijk Europa, en
de landen in en rond de Middellandse Zee,
waardoor ze ook economisch erg belangrijk is.

De stad strekt zo’n 30 kilometer uit in de lengte
en 20 kilometer in de breedte, en is verdeeld
in 17 stadsdistricten, waarvan de meest aan
de Savevallei liggen, terwijl enkele aan de
voetheuvels van de – naar Belgische maatstaven indrukwekkende – Medvednicaberg gesitueerd zijn, waardoor ze geografisch behoorlijk
divers is.

Hoewel Zagreb nog ‘maar’ sinds 1094 onder
haar huidige naam bekend is, was er tussen
de eerste en vijfde eeuw al een Romeinse nederzetting in de buurt. Die is nu bekend als
het kleine Ščitarjevo, maar de nabijheid van de
Latijnse cultuur heeft zeker een invloed gehad
op de latere ontwikkeling van Zagreb zelf, al
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De schoonheid van natuurlijke imperfectie,
emotie, rust, warmte en vergankelijkheid.

GESCHIEDENIS

is die bij het rondwandelen minder duidelijk
dan wanneer je in Dalmatië steden als Zadar
of Split bezoekt.
Wat zich wel laat gevoelen, is het feit dat de
hoofdstad tot hun unificatie in 1851 uit twee
verschillende centra bestond: Kaptol in het
oosten, waar ook de kathedraal nog steeds
staat en Gradec in het westen, waar je meer
ambachtelijke winkels vindt. Beide werden ontwikkeld door de Hongaarse koning Ladislaus,
die er op zijn terugweg van zijn campagne
tegen Kroatië en diocese stichtte, en werden in 1242 aangevallen door de Tataren. De
Kroatisch-Hongaarse koning Béla IV werd in die
periode veilig gehouden in Gradec, wat hem

www.stefart.be

Residentieel schilderwerk - behangwerken - exclusieve Italiaanse plafond-, wand- en vloerafwerkingen.
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noopte tot de uitvaardiging van zijn befaamde Gouden Stier – een edict dat de stad een
verregaande autonomie én een eigen rechtssysteem gaf.
Het duurde nog tot 1557 voor Zagreb zou gekozen worden als Kroatische hoofdstad en in
de eeuwen daarop zijn een paar rampen die
typisch waren voor die periode, waaronder
een verwoestende brand en de plaag, veruit
de markantste gebeurtenissen. Na de vereniging van Kaptol en Gradec volgde er een
periode van structurele en economische bloei
die duurde tot de Eerste Wereldoorlog. Tegen
de jaren twintig was de bevolking van Zagreb
met 70% gegroeid, maar daarna tekende
Zagreb ook voor een gitzwart hoofdstuk uit
de Kroatische geschiedenis. Ze werd tijdens de
Tweede Wereldoorlog immers de hoofdstad
van de door Nazi-Duitsland en Italië gesteunde
Onafhankelijke Staat van Kroatië.
paviljoenen, goed onderhouden tuinen,
talloze cafés en heel wat cultureel diverse restaurants. Ook de verlichting met gaslampen
draagt bij tot de sfeer, die eigenlijk meer doet
denken aan Boedapest of Praag dan aan andere grote Europese hoofdsteden. Vooral de wijk
rond de kathedraal – die momenteel wordt
gerenoveerd – kent een aantal interessante
historische trekpleisters én een restaurantstraa
tje waar je allerlei verschillende keukens kunt
aantreffen, allemaal binnen wandelafstand van
Dolac Markt, die soms nogal toepasselijk ‘de
buik van Zagreb’ wordt genoemd.
Zagreb is ook wel een stad van contrasten,
van de oude straatjes met Romaanse en gotische architectuur vol ambachtelijke winkeltjes die het middeleeuwse Gradec kenmerken
tot het in de jaren 1800 gebouwde lagere
stadsgedeelte, waar de bochten en steegjes
plaatsmaken voor brede straten, prestigieuze
Ere wie ere toekomt: Zagreb werd evenzeer
getekend door de invloed van de asmogendheden als door haar zeer aanwezige verzet(sstrijders). Duizenden tegenstanders van het
extreemrechtse gedachtengoed werden geëxecuteerd voor de oorlog voorbij was. Zagreb
werd de hoofdstad van een der zes onderdelen
van de Socialistische Federal Republiek van
Joegoslavië tot 1990 en overleefde de onafhankelijkheidsoorlog tussen 1991 en 1995
zonder al te veel schade, waardoor ze kon
uitgroeien tot wat ze nu is.

TREKPLEISTERS
Hoewel Zagreb een miljoen inwoners telt,
heeft ze ontegensprekelijk de charme van een
kleinere stad en die is veruit het meest aanwezig in het oude stadsgedeelte, dat wordt
gemarkeerd door kasseistenen, verschillende mooie pleintjes, negentiende-eeuwse
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de kruidtuin; en de twee prachtige overdekte Oktogonpassages. Ook uniek in Zagreb:
het Museum van Gebroken Relaties (dat
exact is wat je denkt) en het Museum van
Oorlogsfotografie, al word je van beide weinig vrolijk.

VOLG ONS OP INSTAGRAM
DESPERTWIJNEN

ONZE HOTELAANBEVELINGEN

musea, groene plekken, knappe winkels en
chique hotels. In het Mimara Museum vind je
kunstwerken van Canaletto, Rubens, Holbein,
Velazquez, Goya, Monet, Renoir en Degas
(naar verluidt aangevuld met een aantal vervalsingen) terug, terwijl ook het Archeologisch
Museum een stevige internationale reputatie
geniet. De prachtige architectuur is kenmerkend voor het Habsburgse rijk, waardoor een
wandeling door de straten zelf op zich al de
moeite waard is.
Het bovenste en onderste stadsgedeelte
wordt onder andere verbonden door een
van de kortste kabelspoorwegen ter wereld.
De kabeltram gaat in exact 64 seconden 66
meter naar omlaag of omhoog voor je jouw
bestemming bereikt en er is tussen 6 uur 30 ’s
ochtends en 10 uur ’s avonds elke 10 minuten
een rit – al kan je natuurlijk gewoon de trap
ernaast nemen of via de historisch belangrijk
Stenen Poort passeren.

vertegenwoordigd. Ze staan op flyers, in
folders, op ramen, op uithangborden en op
zowat elke andere plek binnen de stad en vormen een soort symbool voor Zagreb. De Licitar
– hartvormige, roodgeverfde en gedecoreerde
koekjes – maken zelfs zo sterk deel uit van de
noord-Kroatische cultuur dat ze erkend zijn
door de UNESCO.
Andere aanraders zijn de Gričtunnel die tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd als
schuilplaats voor bommen; de graffiti en alternatieve kunst in en rond de universiteitswijk;

Esplanade Hotel + Le Bistro
Het Esplanade Hotel – gelegen vlakbij het
station in een prachtige buurt vol musea en
groene stroken – is ontegensprekelijk een van
de knapste dat Zagreb rijk is en dat heeft gedeeltelijk te maken met zijn rijke geschiedenis,
die teruggaat tot 1925. Dat is natuurlijk de tot
de verbeelding sprekende periode van de
Amerikaanse Drooglegging, de Orient Express,
en de invloedrijkste horrorschrijver aller tijden,
H.P. Lovecraft. Verwacht dus een erg stijlvol interieur met veel aardekleuren en art deco-elementen die ondanks een renovatie in 2004 en
de nodige modernisering de sfeer van weleer
blijven uitademen. Zo word je al meteen vrolijk
bij het betreden van de prachtige grote lobby
(inclusief grootse trap, glinsterende kandelaars,
ramen van gekleurd glas en ijzeren rails) en
ook een bezoekje aan de aan het oude Parijs
refererende bar is meer dan de moeite waard.
Hier verbleven vroeger grootheden als Alfred
Hitchcock, Elizabeth Taylor, Orson Welles, en de
prins van Monaco, en het is meteen duidelijk
waarom.
In onze ruime deluxe kamer troffen we buiten
een mooi welkomstpakketje ook grote handdoeken, mooi marmer en een uitstekende koffiemachine terug. Ook erg welkom: de vloerverwarming in de badkamer, een ruimte die
in andere, goedkopere hotels vaak eerder een
onwelkome noodzaak is dan een plezier om
in te vertoeven. De Health Club biedt verder
degelijke faciliteiten, maar heeft helaas geen
zwembad.

OPENDEURDAGEN
vrijdag 18 maart 2022
zaterdag 19 maart 2022
zondag 20 maart 2022
maandag 21 maart 2022

ACTIE 5 + 1 GRATIS*

Zagerijstraat 25
2960 Sint-Job-in-’t-Goor
Tel : 03 238 05 84
www.despert.be

IN AANWEZIGHEID VAN VERSCHILLENDE WIJNPRODUCENTEN

Uber- en taxichauffeurs hebben hier veel werk,
maar ook het openbaar vervoer mag er wezen:
op het naar een militair strateeg genoemde vrij
drukke Jelačićplein komen zelfs 7 tramsporen
samen. Niet elk stadsgedeelte wordt even
goed bediend, maar de meest bezienswaardige plekken liggen grotendeels op wandelafstand, wat navigeren vrij gemakkelijk maakt.
Ook overal aanwezig: hartjes. Die zijn
ook buiten de Valentijnsperiode sterk
Esplanade Hotel
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zijn of haar terras komt verorberen. Overigens
extra punten voor de groenten en de honing
op de markt zelf.

Hachicook – zoveel meer
dan een gewone BBQ…

BELLO

Dit is het soort foodtour waarop je vooral waardevolle uitleg krijgt bij proevertjes die je ook
zelf aan de kraampjes kunt krijgen, maar Samia
laat ons ook even kennismaken met haar Food
and History Tour, die je onder andere via de
kathedraal doorheen Kaptol naar het bovenste
stadsgedeelte voert. Interessant!
Meer info: www.bestofzagreb.com

Westin

Het hotel kent twee restaurants: Zinfandel’s
(een van Zagrebs allerbeste eetadresjes) en
Le Bistrot. Helaas liet het eten op die tweede
plaats geen overweldigende indruk op ons
na. Goed zonder meer, maar Zinfandel’s past
toch beter bij de geweldige uitstraling van dit
tophotel.
Meer info: www.esplanade.hr
Westin Zagreb
Net als het Esplanade Hotel, bevindt het
Westin zich op zo’n 20 minuutjes stappen
van het oude stadscentrum, in het nieuwere
gedeelte van Zagreb, vlakbij de meer trendy
cafés en winkeltjes van de stad. In tegenstelling tot de hiervoor vernoemde verblijfplaats,
is het Westin langs buiten niet bepaald indrukwekkend te noemen: het lijkt eerder op
een behoorlijk generische blok zonder enig
karakter, maar dat verandert al snel bij het binnenkomen. Het interieur is niet zo chique of
smaakvol als dat van het Esplanade, maar het
veelvuldig gebruik van marmer onderstreept
wel de nodige aspiraties. Wat het Westin ontbeert aan uitstraling, wordt echter ruimschoots
goedgemaakt door de aanwezige diensten. Zo
zijn de fitness- en saunaruimtes immens en uitstekend uitgerust, terwijl er ook een zwembad
aanwezig is. Zelfs het ontbijt is heel erg uitgebreid, met enorm veel keuze – zowel gezond
als iets minder gezond. Hoewel er hier en daar
misschien wel een facelift nodig is, zorgen die
uitzonderlijke (bij de prijs inbegrepen) voorzieningen ervoor dat het Westin gemakkelijk
naast chiquere rivalen kan staan.

ONZE GASTRONOMISCHE
AANBEVELINGEN
Best of Zagreb
Er zijn een aantal interessante foodtours beschikbaar in Zagreb en ‘Best of Zagreb’ is zeker
een aanrader tussen die uitstapjes. De tour
wordt geleid door de sympathieke Samia, die
ons kennis laat maken met de Dolac Markt –
en gelukkig maar. Eerder hadden we de markt
namelijk al op een iets te laat tijdstip bezocht,
waardoor veel van de plaatselijke handelaars
hun kraampjes al een het sluiten waren en
bovendien hadden we de ingangen naar de
overdekte voedingshal en visruimte volledig
gemist. Die zijn nochtans de moeite, met
erg veel verse producten, waaronder typisch
Kroatische melkbereidingen en lokaal geteelde lekkernijen. Er is wel niet zoveel ruimte om
er ook bij te gaan zitten en te degusteren, al
zijn er boven wel verschillende eetplaatsen
beschikbaar en vindt geen enkele cafébaas
het lastig als je het eten dat je hier koopt op

Bistro Apetit
Toprestaurant Bistro Apetit mag dan wel buiten het centrum van Zagreb zijn gelegen, het
gastronomische niveau ligt er ver boven wat
je gemiddeld in de stad kunt vinden en is daarom de kleine omweg meer dan waard. Aan het
hoofd staat sinds enkele jaren de in driesterrenrestaurants als Noma en Arzak opgeleide
Marin Rendić, die in zijn thuisland bekend(er)
is geworden in tv-reeksen als Masterchef en
Grill Boss: een stevige en ietwat imposante
persoonlijkheid die zich van jongs af aan heeft
laten inspireren door zijn grootvader, een visser
die de dagelijkse kost altijd op een creatieve
wijze probeerde klaar te maken.
Dit prachtige restaurant ligt aan villastraat
Jurjevska en ook de gerechten zelf worden
prachtig gepresenteerd, met onder andere
sashimi en carpaccio van sushikwaliteit, maar
dan met fantastische krokantjes erbij. De tartaar van ribeye die 45 dagen gedroogd werd
is erg gebalanceerd en wordt geserveerd met
een van de beste getoaste focacciabroodjes
die we ooit hebben gegeten, terwijl de zoete
aardappelen, donkere kers en gekarameliseerde rode biet het hele smaakpallet verder
uitbuiten… en wat gezegd van dat andere signatuurgerecht, de inktvisragout met polenta
waar basilicum in verwerkt zit en schuim van

Bezoek onze showgarden

Het hotelrestaurant wordt geleid door een
heel ervaren duo dat het klappen van de
zweep duidelijk kent. Hier wordt traditioneel
Kroatisch eten geserveerd, maar dan wel erg
goed gebracht, met de nodige aandacht voor
kwalitatieve ingrediënten. Mooi.
Meer info (te vinden op): www.marriott.com
Bistro Apetit, Amuse Bouche
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burgers, waaronder de Avocado Vegan, de
Superfood Vegan Burger, en de Truffle Vegan
Burger aanbiedt.
Meer info: www.thegarden.hr

The Garden Brewery

grana padano? Erg rijk van smaak en perfect
afgekruid. De runderwangetjes zijn dan weer
traag gegaard en erg mals, met drie verschillende spreads die elk apart én samen bijdragen tot het geheel: eentje van wortel, eentje
van pistache en eentje van vleesjus. Als je dan
ook nog een absoluut, met vloeibare stikstof
overgoten, topdessert voorgeschoteld krijgt en
de wijnselectie erg uitgekiend blijkt te zijn…
tja, dan kan je dit door de Gault&Millau met
16 op 20 gequoteerde restaurant alleen maar
gloeiend heet aanbevelen.
Meer info: www.bistroapetit.com
The Garden Brewery
Dat we Kroatië een van de meest onderschatte
wijnlanden ter wereld vinden, kom je hieronder te weten, maar dat betekent natuurlijk
niet dat er geen lekker bier wordt gebrouwen.
Onze favoriete verantwoordelijke? The Garden
Brewery, een in 2016 opgerichte microbrouwerij met een tapruimte die ons doet denken aan het beste wat steden als Chicago en
Indianapolis te bieden hebben. In België vallen
we nogal vaak ten prooi aan bierchauvinisme,
maar in The Garden Brewery durft men wel
‘out of the box’ te denken. Tijdens ons bezoek
staan er maar liefst 10 verschillende bieren met
een alcoholpercentage van 4,5 (voor de pils)
tot 10,5% (voor de Imperial Maraschino Cherry
& Tonka Bean Stout, die wordt gekenmerkt
door marinokersen, cacao, vanilla en pikante
tonkabonen) op tap, maar het is vooral de vrij
zure (en gelukkig niet al te zoete) Imperial
Raspberry & Coconut Stout die met zijn framboos- en kersenstoetsen gecombineerd
met kokossmaak een onuitwisbare indruk
op ons achterlaat. Eten kan aan een standje
van Submarine, een trendy biologische burgerketen uit Zagreb die buiten burgers als de
Smokehouse, de Italian Burger, en de Monster
ook een bijna even uitgebreide selectie vegan

MOJO Bar
MOJO Bar is een eclectische cocktail- en wijnbar in het stadscentrum die – net als de heel
wat andere bars in die buurt – op een érg groot
terras kan rekenen. Eenmaal via enkele treden
naar beneden en binnen wordt de brede
smaak van eigenaar Marin Levaj (een van de
vier Marins die we tijdens onze eerste 2 dagen
in Zagreb interviewen) echter nog duidelijker
geëtaleerd, met onder andere kleurrijk beschilderde muren en veel referenties naar een
aantal pop- en rockiconen van weleer, waaronder The Doors – een van Marins favoriete
bands. MOJO Bar heeft altijd ingezet op live
muziek, maar kon tijdens de coronaperiode
de bar binnenin niet altijd openhouden. Toch
heb je ook op het terras uitgebreide keuzemogelijkheden, met onder andere een degelijke
wijnselectie en heel wat (vaak zoete) Kroatische
sterke dranken, zoals biska van Aura (maretaklikeur), Golfer Original, en Liker Viljamovka (een
brandewijn van peer). We onthouden ook de
harmonieuze cabernet sauvignon (een donkere, aromarijke rode wijn met rijpe tannine)
en de robuuste merlot (vol aroma’s van rijp
rood fruit, kersen, en framboos, gebalanceerd
met pikante toetsen) van Korlat uit Dalmatië.
Overigens organiseert Marin zelf (stads)festivals
en een café-eigenaar die van wanten weet, is
natuurlijk half gewonnen.
Meer info: @MojoBarZg
Program Bar
Koffie in Zagreb, die drink je in een van de
twee Progam Bars. Je kunt kiezen tussen
eentje op Petrova 21, waar je een meer op
zaken gericht publiek kunt terugvinden, en de
oorspronkelijke Program op Martićeva, die in

2017 nogal toepasselijk is opengegaan tijdens
Design Week. De eerstgenoemde bar is visueel
volledig in een neoklassiek jasje gestoken en
ietsje minder eclectisch dan de tweede, waar je
onder andere kaders zonder bijhorende foto’s
of schilderijen en stoelen aan de muur kunt
verwachten. De mix tussen huiselijk, klassiek en
industrieel is uitzonderlijk geslaagd en verrassend gezellig, en vooral in de nieuwe, ruimere
Program, kan je verschillende eilandjes vinden,
met onder andere een hele ruimte die half verborgen gaat achter een zwaar gordijn. Met een
rasechte barista als Marin (sympathiek en met
zowel tatoeages als gekleurd haar waar heel
wat cosplaymeisjes van in zwijm zullen vallen)
aan de koffiemachine en iemand als Ivana (die
ons ook uitnodigt voor haar verjaardag) aan
het spreekwoordelijke stuur, kan je moeilijk
verkeerd gaan, en zelfs de paar cocktails en
de verschillende theetjes op het menu blijken
trouwe fans aan te trekken. Ook leuk om te
weten: dit is een van de weinige plaatsen in
Zagreb waar je lekkere veganistische cakes,
taarten, en melkalternatieven kunt vinden.
Gezellig, gezond, én lekker, dus.
Meer info: @programbar
Pupitres
Hoewel wijnbar Pupitres in principe wordt
uitgebaat door een koppel, is het toch vooral gastvrouw Jelena die haar stempel op het
geheel drukt, en dat is niet verwonderlijk:
de dame kent immers meer van wijn dan de
meeste sommeliers uit haar stad, is erg joviaal, én is erin geslaagd om naam en faam te
maken met wijnworkshops en een eigen boek
waarin ze kort wat vertelt over haar favoriete
drank en vervolgens veel pagina’s aflevert
die bedoeld zijn om nota’s te maken over de
wijn die je aan het proeven bent. Als je dan
ook nog zo slim bent om een razend knappe voedingsdeskundige aan te nemen die je
perfect weet te complementeren en die met

#tipvanElien:
ORGANISCHE TAPIJTEN
Geef je interieur de warmte en gezelligheid van
een vloerkleed. Met de nieuwste woontrend in het
achterhoofd waarin organische vormen in opkomst zijn,
scoor je met een kei-vormig tapijt hoog. Haal de natuur
binnen en creeër de rust die de organische vormen
teweegbrengen. Leg de natuurlijk gevormde tapijten
op elkaar of naast elkaar en maak zo unieke, zachte
eilanden in je ruimte. Ze zorgen gegarandeerd voor een
verrassingseffect in je woonkamer en verzekeren je van
comfort!
Kom de nieuwe collectie bij ons bekijken.

www.interieurpuntRenders.be

ALLE SOORTEN RAAMDECORATIE • KLEURADVIES AAN HUIS
BEHANG & VERF • TAPIJTEN (OP MAAT) • DECORATIE

Pupitres Wine Bar
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in een oude lampenfabriek. Binnen refereert
alles in het industriële pand dan ook aan het
verleden, terwijl ook het terras er mag wezen.
Het geheel bevindt zich echter in een enorme,
prachtig ingerichte eclectische tuin, mét een
eigen (cocktail)bar… en een eigen slagerij!
Hier is over nagedacht: zelfs de muziek knalt
op verschillende geluidsniveaus uit de speakers: wat luider waar de jongeren vaak zitten en
wat zachter waar de ouders doorgaans op de
kinderen letten, die er hun eigen openluchtspeelruimte hebben. Gezelligheid troef hier,
tot in de late uurtjes.

Rougemarin

eenzelfde aanstekelijke begeestering over
wijn kan praten, is ook jouw selectiepolitiek
moeilijk slecht te noemen, natuurlijk. Hier
proef je niet alleen wijn, je leert er ook iets
over bij – dat Kroatië 300 wijndistricten en
vier vrij duidelijk afgelijnde wijnregio’s (Istria
en Kvarner; Slavonië en Podunavlje; Dalmatië;
en de Kroatische ‘Uplands’) kent, bijvoorbeeld,
of dat er momenteel nog zo’n 130 druivenvariëteiten zijn (waarvan vele familiaal gebruikt
worden, terwijl een dertigtal commercieel
worden verbouwd). Natuurlijk kan je hier ook
typisch Kroatische charcuterie en kaas krijgen
bij de wijnen. Dat die ook nog eens bijna perfect accorderen, hoeven we wellicht niet eens
meer te vermelden. De beste wijnbar van de
stad? We denken het wel.
Meer info: www.pupitres.hr

genoten onder andere van een heel creatief
bedachte geroosterde ossenhartconcasse
met geitenkaasroom en geroosterde pineoli
die verrassend evenwichtig en uitstekend afgekruid was. De lekkere tartaar (toch een erg
gewild gerecht in Kroatië, zo lijkt het) met aioli
en dijonmosterd is zowel met rundsvlees als
met Adriatische tonijn beschikbaar en verder
konden we onder andere proeven van een
uitstekende crumble. Alle gerechten waren
bovendien uitstekend afgekruid – zeker een
aanrader, dus.
Meer info: www. vinodol-zg.hr
Rougemarin
Gatver, wat een gezellige boel, zeg!
Rougemarin is eigendom van – hoe kan het
ook anders – Marin, maar is ondergebracht

ZELFS DE MEEST DELICATE OPPERVLAKKEN
ZOALS STUCWERK, KALEI, HOUT ENZ.

Een internetzoektocht laat je vermoeden
dat hier gefocust wordt op gourmet hamburgers, maar dat is eigenlijk geen terechte
vaststelling (meer), wat dit restaurant kan
echt wel buigen op een volwaardige kaart.
De smaakvolle tartaar met spiegelei en érg
lekkere zelfgemaakte toast kon rivaliseren
met die van een klasse restaurant als Bon
Apetit, terwijl de noedels met gelakte, zelf
gepekelde zalm en sesamzaadjes ons terug
deden denken aan de geweldige ‘black cod’,
een kabeljauwgerecht van het Antwerpse
Roji. Ook vermeldenswaardig: de zwarte
noedels met scampi’s, een niet al te doordringende en erg evenwichtige bisquesaus,
mascarpone, pijnboompitpesto, gedroogde
tomaten, basilicum, grana padano en erwtenscheutjes. Een vrij zwaar gerecht waar veel in
aan het gebeuren is, maar dat toch erg lekker
blijft. Dat we ook het varkensvlees moeten
aanraden, heeft niet alleen te maken met de
uitstekende cuisson, maar ook met de geweldige marinade en knapperige groentjes.
Rougemarin, dat staat niet enkel voor goeie
cocktails en lekker eten, maar ook voor een
uitzonderlijk kader. Tof.
Meer info: www.rougemarin.hr

GEEN HOGEDRUK = GEEN
BESCHADIGDE OPPERVLAKKEN
Waarom Softwash?
•
•
•

Duurzaam alternatief voor hogedrukreiniging
Lage druk (max. 9 bar) dus geen beschadigde oppervlakken
Uiterst geschikt voor de meest delicate oppervlakken zoals natuurleien, stucwerk…
Betere, gezonde leefomgeving
Hogere meerwaarde van uw eigendom
Oppervlakken worden gereinigd en behandeld
Gebruik van 100% biologisch afbreekbare producten
Gecertificeerde en betrouwbare uitvoerders
Werken uitgevoerd met respect voor uw eigendom en de omgeving

•
•
•
•
•
•

DE KRACHT VAN DE REINIGING ZIT IN ONZE METHODE, NIET IN DE DRUK

Tekst: Dirk Vandereyken / Beelden: Unsplash; Pexels, Pixabay, Dirk Vandereyken

Restaurant Vinodol
We weten het wel: de meeste toprestaurants
zijn niet al te groot, omdat het moeilijk is om
steeds dezelfde topkwaliteit voor tientallen
gasten tegelijkertijd te serveren en zelfs wanneer je een kleinere culinaire trekpleister uitbaat, is een voldoende groot keukenteam vaak
essentieel – wij rekenen meestal op minstens
1 persoon in de keuken per 20 couverts. Dat je
ook gastronomisch kunt excelleren voor een
groot aantal gasten, wordt dagelijks bewezen
in Vinodol, dat met twee grote eetruimtes,
een binnenterras én een (kleiner) buitenterras
een van de grootste restaurants van de stad is.
Wanneer de covid-maatregelen dat toelaten,
wordt het menu hier wekelijks aangepast, al
blijven er natuurlijk heel wat klassiekers op de
kaart staan. Dat je dan toch nog een geweldige score van 14 op 20 haalt in een toonaangevende restaurantgids als de Gault&Millau,
is niet iedereen gegeven. Wij kozen voor de
volgens ons gezelligste (gewelfde) ruimte en

Early birds – 10% korting voor uw
gevelreiniging – actie geldig tot 10/04
Maak vandaag nog een afspraak:
VOOR

+32 (0)472 704 608 • info@prosoftwash.be

WWW.PROSOFTWASH.BE

NA

Heb jij zin om onze
nieuwe collega te
worden? Contacteer
ons voor meer info!

Rougemarin
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Ook B2B voor de reiniging en behandeling van sandwichpanelen, white roofs, parkings, enz.
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