Belgen in Praag

Belgen met een bed and breakfast in het buitenland: er zijn er wel wat. Terwijl in België b&b's zoals chocolade- en absintbar Jour/Nuit en het als gezellig gastronomisch
restaurantje doublerende Vertes Feuilles al jaren hoge ogen gooien, doen Filip Dewartes en zijn Tsjechische vrouw het in Praag, waar ze twee appartementen in de stad
en een ranch op zo'n 30 kilometer van Praag uitbaten. Wij gingen een kijkje nemen en volgden de suggesties van Filip.

Achtergrond
Om de ontstaansgeschiedenis van Villa Gineta echt te kunnen begrijpen, moeten we terug naar de periode van januari tot augustus 1968, toen er steeds meer werd
geprotesteerd tegen het centrale (communistische) bewind in Praag. De belangrijkste aanleiding: een grote landbouwcrisis. Op 5 januari 1968 werd partijleider Antonin
Novotný vervangen door de veel gematigdere Alexander Dubček, die de Russen echter al snel in het harnas wist te jagen met zijn steeds progressievere stellingen. Het
zou het begin betekenen van wat bekend zou worden als de Praagse Lente.

Het verklaart misschien waarom Filip met zoveel begeestering over Praag praat. Ja, de man
is Belg (net als zijn vader), maar de passie die
de man voor de natuur en de mensen van zijn
adoptiestad lijkt te voelen, is ongetwijfeld onder andere aan de begeesterende verhalen van
diens mama en de roots die ze er achterliet te
wijten. Dat Filip er ook een gezin heeft gesticht,
is dan ook niet meer dan begrijpelijk.
Appartementen

Het was in hetzelfde jaar dat Janetta de latere vader
van Filip ontmoette en uiteindelijk naar België verhuisde. Pas na het vallen van de Berlijnse Muur en
het opdoeken van het Ijzeren Gordijn keerde ze –
gevolgd door haar kroost – terug naar haar geboorteland.

Hoewel Filips uithangbord, Villa Gineta, zich op
zo’n 20 kilometer en een busrit van 45 minuten
buiten het centrum van Praag bevindt, zijn er
ook twee appartementen in de stad zelf beschikbaar die allebei door ‘s mans moeder werden ingericht. Het appartement waar wij eerst
enkele dagen verblijven, zou bijna niet beter
kunnen gelegen zijn: in U Obecniho Dvora, een
erg rustig straatje dat zich desondanks op nauwelijks 300 meter van het oude stadplein bevindt. Dat betekent dus dat het hart van Praag
slechts een paar minuten wandelen verder
klopt, maar dat je ondanks de aanwezigheid
van een taverne en een pub weinig risico loopt
om ’s nachts wakker te worden gemaakt door
feestvierende jongeren of voorbijrazende motorfietsen. Het beste van twee werelden.

Het appartement is misschien niet zo knap ingericht
als sommige gelijkaardige verblijfplaatsen die we al
hebben besproken, maar wel veel knapper dan wat
de gevel van het gebouw doet vermoeden, erg func-

tioneel en behoorlijk gezellig. Er is een slaapkamer
met een groot bed (inclusief uitstekende matras),
terwijl de zetel in de leefruimte ook kan omgebouwd
worden tot tweede (dubbel)bed. De goed ingerichte
keuken is natuurlijk een enorme troef, net als de
aanwezigheid van zowat alles wat je nodig hebt om
hier heel wat tijd te spenderen.
Het tweede appartement is overigens nog ruimer,
maar wordt tijdens ons bezoek gehuurd door de
sympathieke Chris Rachel Spatz, een Belgische dame
die voor uitgeverij Lannoo het populaire boek 100x
Praag heeft geschreven. Je moet er wel voor naar
een ander gedeelte van Praag, namelijk Na Bojusti in
‘Praag 2’, vlakbij het museum van Antonín Dvořák,
een van de grootste Tsjechiste componisten ooit.
Overigens blijkt Filip een echte (klassieke) muziekliefhebber te zijn, een passie die in Praag meer dan
voldoende gevoed wordt. Tijdens ons bezoek begint
het theaterseizoen overigens net opnieuw en zien
we overal affiches hangen waarop klassieke concerten worden voorgesteld. Hier is ook een veilige, afgeschermde parking aanwezig – altijd handig.

Restaurants in Praag
Over enkele van onze favoriete eetplaatsen, zoals het Buddha-Bar Hotel, SaSaZu, Kampa Park en het Golden Well Hotel, kon je al eens eerder lezen. Hier enkele nieuwe aanraders:
Blue Wagon: Toen de eetcultuur in Praag een sprong voorwaarts nam, was restaurantmanager Daniel Mucha er als de kippen bij om als een van de eersten een
restaurant te openen met een erg modern interieur. Hout, glas en planten overheersen hier het decor, terwijl de gerechten een goede weerspiegeling zijn van de omgeving. Zo zijn er de perfect gemarineerde sint-jakobschelpjes, lekkere kaazen, gevogelte, uitstekend gegaard lam, soep en meer. Blue Wagon is een van de nieuwere
restaurants die tonen dat de stad snel aan het groeien is op gastronomisch vlak. In een nog niet zo ver verleden waren bijwijlen nauwelijks eetbare gehaktballetjes hét
gerecht om te bestellen in een doorsnee Praags restaurant, maar dat is dus aan het veranderen. www.bluewagon.cz

La Finestra: La Finestra is niet alleen een uitzonderlijk gezellig restaurant, het vormt samen met de
daarnaast gelegen delicatessezaak La Bottega di Finestra ook een mooi geheel. Ondrej Rakosnik en zijn
zakenpartner zijn verantwoordelijk voor Il Mercato,
Gastronomica La Bottega di Aromi, La Bottega
Bistroteka en La Bottega Express, die allemaal op
andere locaties gelegen zijn. Wij worden onmiddellijk hartelijk ontvangen en krijgen het erg lekkere
degustatiemenu voorgeschoteld, dat kan rekenen op
kraakverse, grotendeels uit de eigen zaak afkomstige
gerechten. Na de amuses-bouche verrast de chef
met een gemarineerde tomatensla met ansjovis en
buffelmozarello waarin de smaken zo goed gebalanceerd zijn dat ook mensen die een van die ingrediënten doorgaans minder graag mogen er gelukkig van
zullen worden. Hetzelfde geldt voor de zoete maïssoep met tomaat en heerlijke stukjes octopus. De
tagliarini die daarop volgt wordt zelf gemaakt, terwijl
er voldoende kwaliteitsvolle truffel wordt gebruikt
om het gerecht volledig tot zijn gerecht te laten komen. Daarna krijgen we malse, traag gegaarde biefstukribbetjes met puree van zoete wortel en gember, gesauteerde spinazie en een perfect afgekruide
gerookte pepersaus, een uitgekiende selectie kazen
en een ronduit fantastisch amandelrolletje met vanilleroom, aardbeientartaar en kokosnotsorbet. Ook de
wijnselectie is trouwens top. Een echte aanrader, dit
restaurant! www.lafinestra.cz

V Zátiší: We hebben het wel voor restaurants met
verschillende hoeken die elk anders ingericht zijn en
dus ook een eigen sfeer met zich meedragen. V Zátiší
is daarvan een goed voorbeeld. Drie jaar geleden
trok de eetplaats de creatieve Indische chef Mahavir
Kanswal aan en dat blijkt een goed idee geweest te
zijn. We krijgen twee menu’s: een typisch Boheemse
degustatie en eentje dat bestaat uit Indische lekkernijen. De traditionele Tsjechische soep van zure
room, aardappelen, paddenstoelen en dille zet de
toon erg goed, maar het zijn de geroosterde kwartelborst, de dichtgeschroeide baarsfilet en de lekkere
eend die indruk maken. De oosterse gangen worden
heel wat moderner gepresenteerd dan dat in het
gemiddelde restaurant uit die regio het geval is, met
onder andere een leuk yin-yangsausje en heerlijk
gemarineerde gerechten. Ook voor de desserts komen we hier zeker eens terug! www.vzatisi.cz

Zlý Časy: Bierliefhebbers kunnen het best terecht bij Zlý Časy, een authentieke bierkroeg die op enkele jaren tijd van een verdieping naar drie
verdiepingen groeide. Op elke etage kan je een aantal biertappen vinden,
in het totaal zo’n 46 verschillende. Eigenaar Jan Charvát spreekt geen
Engels, maar een van zijn vaste stamgasten is een beleerde Argentijn annex bierrecensent die hier haast elke dag te vinden is. Beide heren barsten van passie voor hun gouden drankjes en bovendien slaagt Jan erin
om unieke bieren te vinden die je op weinig andere plaatsen kunt proeven en die hij vaak ook verkoopt in zijn klein winkeltje naast het café. Er
zijn ook simpele snacks beschikbaar, waaronder een lekkere maar vettige
hamburger met vers vlees en broodjes die speciaal voor de zaak zelf worden gemaakt. Gerookt bier met baconsmaak? We hadden het nooit gedacht, maar ook hiervoor keren we zeker terug! http://zlycasy.eu

Tours in Praag
Biertour: Praag kent buiten een van de grootste brouwerijen ter wereld ook heel wat minibrouwerijen en cafeetjes. Martin Plas en zijn gidsen nemen je langs 3 verschillende minibrouwerijen om minstens 9 plaatselijke bieren te proeven, waarvan de meeste echt de moeite waard zijn. Martins teamleden zijn behoorlijk joviaal, dus
moet je er zeker niet van opkijken als je achteraf nog een tijdje met hen op stap gaat. O, ja: tussendoor leer je natuurlijk ook iets over het brouwproces zelf en kan je
genieten van Praags ‘fingerfood’. Kwestie van ook de innerlijke mens te voeden. www.beerprague.com

Ebike Prague: Geen betere manier om Praag te verkennen als op een elektrische fiets! Ebike wordt uitgebaat door Britten die hun hart hebben verpand aan Praag en
er meer commerciële mogelijkheden zagen dan in hun thuisland. Oorspronkelijk werd er meer gedaan met andere vervoersmiddelen, zoals de Segway, maar al snel begreep men dat ebikes nog ondervertegenwoordigd waren. Bovendien heb je er minder leertijd voor nodig. Wij maken een rondje om en doorheen het park, stoppen om
te smullen van onze lunchboxes, krijgen een bierdegustatie en bezoeken het paleis. Het is een toffe ervaring die zeker zal bijblijven! Luister overigens ook naar de suggesties van de – veelal Praagse - gidsen. www.ebikeprague.com

Villa Gineta
Ondanks die toplocaties binnen de stadsgrenzen, zijn
Filip en zijn familie het meeste bekend omwille van
hun bed & breakfast Villa Gineta, een in het oog
springende ranch in Štechovice. Die ligt in de Boheemse groene gordel rond Praag, met in de buurt
ook nog cultureel interessante stadjes als Kutna Hora, Tabor, Melnik, tal van kastelen en burchten, wouden, stuwmeren en rivieren. De belangrijkste daarvan: de Moldau.
Wie in Villa Gineta verblijft, kan kiezen tussen vier
gastenkamers, een knappe suite, een uitstekend ingericht en erg ruim appartement, en een Tsjechische
chalet. Elk van deze verblijven heeft overigens een
eigen charme. Zo kunnen gasten die voor de suite
zijn gegaan ook genieten van een sauna en bubbelbad, maar die faciliteiten zijn mits aanvraag en beschikbaarheid ook te gebruiken door andere bezoekers. Het appartement kan ons dan weer bekoren
omwille van de zeer grote woonruimte en het uitzicht op de paardenstallen, terwijl de iets kleinere
chalet gewoonweg enorm gezellig is en omgrensd
wordt door een prachtige tuin met prieel.
Wie wil, kan hier paardrijden of daar lessen in krijgen. Ironisch genoeg rijdt Filip zelf niet, maar de man
laat zich omringen door experts die perfect lijken te
weten waar ze mee bezig zijn. Het is misschien een
van de enige dingen waar zijn hand niet meteen duidelijk in is, want daarbuiten laat Filip zowat overal de
virtuele handtekening van zijn familie achter. Wel
houdt hij ervan om punctueel te zijn – iets waar we

door ons drukke schema of door vermoeidheid niet
altijd even goed in slagen.
Villa Ginetta heeft een gezellig terras en een buitenzwembad, maar Filip vertelt ons dat de meeste gasten vooral veel op excursie gaan. Niet verwonderlijk,
want de b&b-uitbater heeft een boek samengesteld
met daarin 50 uitstapjes waaruit je kunt kiezen. Wij
laten ons naar de Moldau voeren, waar Filip het ene
na het andere weetje afvuurt over de huizen, de
mensen die er wonen, de dam en veel meer. Zijn
stokpaardje blijkt trouwens Vltava (‘de Moldau’) te
zijn, het tweede symfonische gedicht in de zesdelige
cyclus Má Vlast van de Tsjechische componist
Bedřich Smetana, die het stuk componeerde aan een
plekje dat we samen met Filip bezoeken. Ook brengt
hij ons naar een toren die een mooi uitzicht biedt op
het omliggende gebied, maar jammer genoeg is het
een beetje te koud om ten volle van het tafereel te
kunnen genieten. Niet dat het onze gids deert: hij
lijkt weinig last te hebben van de iets lagere temperatuur en blijft vrolijk verder vertellen. Wij vinden
het alvast spijtig dat we niet meer tijd kunnen spenderen in Štechovice, vooral omdat we als rollenspelers erg graag een aantal kastelen hadden bezocht.
We beloven onszelf om dat binnenkort wél te doen.
Er is echter meer: Filip brengt ons naar zijn lokale
stamkroeg, waar iedereen hem (en elkaar) kent. Onze gastheer deelt leuke inzichten over de andere bezoekers met ons en laat ons proeven van de geweldige en geneeskrachtige nationale kruidendrankjes die
er geserveerd worden.

Ook gaan we twee keer met Filip eten. De eerste
keer is dat in het Braziliaanse eethuis Barabizna, een
restaurant dat ook al wordt uitgebaat door een familie, met de razend knappe dochter als exponent van
vriendelijkheid (ja, we begrijpen waarom Filip hier
graag naartoe komt). Het meisje is duidelijk begeesterd door cocktails en maakt ons enkele lekkere
drankjes klaar, maar is zelf van plan om hogere studies aan te vatten en de zaak op termijn wellicht te
verlaten. Nog veel belangrijker is natuurlijk het eten
en dat is dik in orde: traditioneel, maar lekker.
www.barabizna.cz

bedoeling is om de Tsjechische keuken wat te diversifiëren. Ondrej merkt immers terecht op dat die wat
‘vast’ zit, maar ook dat het menu niet te modern
mag zijn omdat het cliënteel zelf erg traditioneel is.
Ondrejs chef heeft in Frankrijk gewerkt en brengt
‘slow food’, waarbij het de bedoeling is om de ingrediënten zo dichtbij als maar mogelijk is te gaan halen
en dus enkel met streekproducten te werken. Omdat
we in een land zijn waar mensen meestal weinig
(kunnen) uitgeven aan dure etentjes en waar een
pint bier gewoonlijk maar 1 tot 2 euro kost, kan het
menu natuurlijk moeilijk nog verfijnder worden,
maar het eten is zeker meer dan degelijk en bovendien ligt het restaurant vlakbij het water, is het gemakkelijk te bereiken met de auto en biedt het een
mooi uitzicht. Wij eten een geslaagd traditioneel
soepje om de spits mee af te bijten, maar Frenetta is
nog meer gekend omwille van zijn schwiskoba.

De avond voor we vertrekken bezoeken we ook restaurant Frenetta, dat wordt geleid door de 29-jarige
Ondrej Vlk (Tsjechisch voor ‘Wolf’). Het restaurant
bestaat nog maar sinds 2006 en begon ooit als confectiewinkel, maar Ondrej en zijn moeder hadden
reeds ervaring met horeca en zijn ouders beslisten
dan ook om boven de winkel een restaurant te beginnen. Dat bleek zo succesvol te zijn dat er al snel
een tweede verdieping aan werd toegevoegd. De

Villa Gineta is een leuke verblijfplaats die wordt uitgebaat wordt door iemand die écht een hart voor de
regio heeft en bovendien kan fungeren als uitstekende gids. Wat wij aanraden, is om zowel enkele nachten in de stad als in de b&b door te brengen. Op die
manier leer je zowel de interessantste plekjes in de
stad als die op het platteland.
Meer info: www.villagineta.cz
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