
Restaurantrecensie: De Kleine Zavel 

Dat jouw eerste lief altijd speciaal blijft, is een gekende volkswijsheid die ongetwijfeld niet voor ieder-

een geldt. Waar we echter wel zeker van zijn, is dat het handjevol restaurants die deze journalist in het 

begin van zijn carrière als recensent heeft besproken een plaatsje in zijn hart hebben veroverd. Zo 

duikt de herinnering aan de sublieme bouchotmosseltjes die in De Kleine Zavel – genoemd naar de klei 

en het zand uit de vlakbij gelegen Schelde en dankzij voormalige chef Carlo Didden een begrip in Ant-

werpen – nog met de regelmaat van een klok op. Dit toonaangevende eethuisje leed in het post-

Diddentijdperk aan het daaropvolgende komen en gaan van chefs, maar sinds Jeremie Landweer in 

2014 de drijvende kracht achter het voormalige badhuis werd, lijkt De Kleine Zavel (omgedoopt naar 

‘De Kleine Zavel 2.0’) weer veranderd te zijn in een echte Antwerpse trekpleister. 



Interieur & ontvangst 

De Kleine Zavel 2.0 ligt op een hoek van de Stoofstraat. Het 

woord ‘stoof’ verwijst naar het soort badhuizen dat in het verle-

den vaak door zeelui werd aangedaan. Het pand doubleerde als 

eerste bordeel van Antwerpen en werd later ook nog een hotel. 

De tijden zijn veranderd, maar de gezelligheid die het interieur 

uitstraalt niet. De zaal heeft een rechthoekvorm zonder tussen-

muurtjes of aparte hoeken, waardoor het achtergrondlawaai 

nauwelijks wordt gedempt, maar Landweer wist dat potentiële 

nadeel om te buigen tot een onmiskenbare troef door hier ’s 

weekends vanaf 22 uur live muziek aan te bieden. Wanneer wij 

langskomen, wordt de muzikale omkadering verzorgd door N8N 

& Dennis J. The Menace, die vanavond duidelijk wat zieltjes voor 

zich weten te winnen. Er wordt immers enthousiast meegeklapt, 

gezongen, gefloten en geroepen. Het werkt allemaal aanstekelijk, 

behalve voor het koppeltje aan de tafel naast ons, dat haast 

doorlopend ruzie zit te maken. Het personeel blijft echter profes-

sioneel en spreekt man noch vrouw erover aan.  

Jeremie kwam voor het eerst in De Kleine Zavel werken in 2012, 

maar sinds hij twee jaar later ook het gezicht van de zaak is ge-

worden, heeft hij ook wat het interieur betreft eigen accenten 

aangebracht. De basis werd behouden, inclusief authentieke 

toog, houten balken, witte muren en bruine, ongedekte tafeltjes, 

maar kleine details als de kunst die Jeremie heeft uitgekozen om 

alles wat kleurrijker te maken zorgen voor een persoonlijkere 

toets. De ‘look en feel’ blijft die van een traditionele brasserie, 

maar op het bord is daar veel minder sprake van, want daarop 

zijn culinaire bereidingen te vinden die het gemiddelde brasserie-

niveau moeiteloos overstijgen. 



We hebben wel pech: de twee trendy geklede 

mannen die de zaalbediening voor hun rekening 

nemen zijn (vrij) verse krachten en op een druk-

ke avond als deze lijken ze weinig tijd te hebben 

om de gerechtjes of wijnen uitgebreid te pre-

senteren, maar aan de andere kant past dat ook 

wel binnen de ongedwongen sfeer die De Kleine 

Zavel 2.0 ontegensprekelijk uitstraalt en dat 

geldt ook voor de aanwezigheid van Jeremie’s 

moeder in de zaal, naast verschillende bekende 

gezichten (leuk, trouwens, als Boogie Boy je een 

compliment komt geven over de snelheid waar-

mee je een interview uittypt). Leuk! 

 

Het menu 

Weg zijn de gangen van 30 euro: op het mo-

ment dat wij de zaak komen bespreken, prijken 

er telkens 4 koude, lauwe en warme gerechten 

van elk 18 euro op de kaart, aangevuld met vier 

desserts van 10 euro. Gastronomen kunnen à la 

carte bestellen of voor 55 euro een eigen menu 

van 3 verschillende gerechten en een dessert of 

kaas uitkiezen, een concept dat geïnspireerd is 

door de Amsterdamse Ron Gastrobar, waar elke 

bereiding (zoals ook oorspronkelijk in De Kleine 

Zavel 2.0 het geval was) 15 euro kost. Hoe goed 

Ron Gastrobar ook is, wij herinneren ons nog 

hoeveel indruk Ron Blauw wist te maken toen 

we zijn sterrenrestaurant kwamen recenseren, 

voor hij het roer omgooide en ‘simpeler’ begon 

te koken. Het is dus aan Jeremie Landweer om 

Eerste gang 

Voor de eerste gang krijgen we een bord met 

daarop drie verschillende bloemkoolbereidin-

gen, grijze garnaal, vanille en tuinbonen. Het 

bloemkoolsausje is erg luchtig, terwijl het zalfje 

wat steviger is en de derde bereiding eigenlijk 

dienst doet als een rijstvervanger. Het gerechtje 

is niet sterk gekruid en daardoor erg subtiel. We 

kunnen ons voorstellen dat een chef als Jeroen 

Meus hier zijn neus voor zou ophalen, maar 

diens zoutrijke en vettige creaties staan dan ook 

mijlenver af van wat Landweer en zijn keuken-

team (samen drie koppen groot) hier bedenken. 

De grijze garnaaltjes liggen net iets te veel aan 

een kant, maar zijn essentieel voor de extra 

smaak en textuur, terwijl ook de verse boontjes 

heel wat extra ‘beet’ verlenen aan het geheel. 

Ook met de vanille is overigens zuinig omge-

sprongen, waardoor die het gerecht niet gaat 

overheersen en je nog steeds beseft dat je hier 

met een voorgerecht zonder enige dessertallu-

res te maken hebt.  

Voor onze collega heeft Jeremie oesters uit de 

Marennes d’Oléron gekozen. De oesterputten in 

die regio worden gebruikt om oesters te raffine-

ren. Ze worden een tot vier maanden op smaak 

gebracht in een claire en dat is ook te merken 

aan ons gerechtje, want het vlees is heerlijk vol 

en stevig geworden. Door het feit dat tegelijker-

tijd het zilte wat verdwijnt en de andere smaken 

worden versterkt, maakt deze manier van wer-

net als zijn inspiratiebron ook met een toegan-

kelijker concept indruk te maken. Jammer ge-

noeg is de wijnkaart wat beperkt, maar Jeremie 

weet ons al snel te verzekeren dat dit maar tij-

delijk is en dat er binnenkort een bredere selec-

tie zal worden voorgesteld. 

Het begint allemaal met het brood dat ons 

wordt voorgeschoteld. Een amuse-bouche krij-

gen we niet, maar de sublieme boter, waarvan 

een gedeelte op voorhand is gerookt, maakt dat 

in een klap goed.  



ken de oesters ook veel toegankelijker, waar-

door heel wat mensen die deze schaaldieren 

normaliter niet lusten voor een aangename ver-

rassing komen te staan. Ook op het appel: mey-

ercitroen (een Chinese citroenvariant met si-

naasappeltoetsen) en Royal Dragon Superior 

Vodka, een heerlijke, vijfmaal gedistilleerde 

wodka van wintertarwe. De drank zit vervat in 

een uitgekiend gedoseerd zalfje dat onze oes-

minerale inslag – zeker niet de duurste wijn ooit, 

maar wel een uitstekende partner van oesters 

en zeevruchten, die bij beide gerechtjes past.  

Tweede gang 

Als tweede gang mogen we een vegetarisch aan-

bieding proeven: geroosterde bietjes met gei-

tenkaas, bergamot en pecannoot. De rode biet 

is erg lekker, maar het is vooral de combinatie 

met de geitenkaas die verrassend goed werkt. 

We blijven vooral biet proeven, terwijl de berga-

mot voor het noodzakelijke verfrissende zuurtje 

zorgt. Jammer dat we slechts een paar stukjes 

pecannoot vinden, want die zorgt meteen voor 

veel meer textuur en smaak. Meer noten zou-

den het gerecht uit balans brengen, maar wat er 

nu is kleiner hakken en de rest van het gerecht 

ermee besprenkelen lijkt ons een verfijnd en 

elegant alternatief. 

We spraken eerder al over de bouchotmosselen 

die we hier ooit aten en daarom laten we ook 

mosseltjes in een luchtige mousseline (of hollan-

daisesaus) met gekonfijte selder en wilde bies-

look aanrukken. De saus heeft niet veel meer te 

maken met wat je in een traditionele keuken bij 

asperges geserveerd krijgt wegens veel lichter, 

terwijl het een uitstekend idee was om de selder 

te konfijten. Het zorgt ervoor dat de saus iets 

zoeter smaakt – een mooi tegengewicht voor de 

bieslook, dat je als kruid natuurlijk voor de 

meeste vettere sauzen op basis van ei kunt ge-

bruiken.  

ters net dat tikkeltje meer geven, zonder dat 

hun eigen smaak gemaskeerd wordt. Een topge-

rechtje! 

De begeleidende wijn is een erg frisse Cal Y Can-

to van 2014, een witte verdejo met een neus 

van witte abrikoos en witte perzik. In de mond 

valt vooral de hoge aciditeit op, met zowel ci-

troen als limoen, maar in balans gehouden door 

opnieuw perzik en een erg duidelijk aanwezige 



De wijn is deze keer een Pukina uit de Casablan-

ca Valley, een koele vallei vlakbij de kust van 

Santiago. Het is een typische Chileense, behoor-

lijk minerale chardonnay uit 2014, wat betekent 

dat de zuurtegraad gemiddeld is en dat ook de 

toetsen van tropisch fruit erg duidelijk in de 

mengeling zitten, samen met witte bloemen en 

vers hooi. Chileense chardonnaywijnen lijken 

vaak meer op een Franse sauvignon blanc, maar 

dan fruitiger, en dat is bij deze Pukina niet an-

ders. Knap dat de sommelier een vrij goedkope 

witte wijn wist te vinden die zowel bij onze gei-

in stand weet te houden. De Jamaicapeper zorgt 

voor een iets scherpere smaak, terwijl de honing 

alles wat zoeter maakt en de basilicum meer 

diepgang geeft aan de hondshaai, die in moten 

is verwerkt en op het been is gebakken, waar-

door er veel smaak behouden blijft. Uitstekend! 

Als wijn viel het kennersoog op een strogele, 

Siciliaanse Feura Cosura Bianco die ook al uit 

2014 afkomstig is. De kleur is een beetje wazig, 

maar de neus is erg duidelijk, met vooral veel 

exotische fruiten als papaja, ananas en mango. 

Ook lijken we wat gele bloemen te ontwaren. 

De smaak is echter verrassend zurig, met vooral 

pompelmoes en limoen. We begrijpen de keuze, 

maar vinden dat de buikspek en de tomaten-

smaak minder accorderen met deze wijn, terwijl 

de hondshaai er misschien beter bij zou passen 

als die niet gelakt was.  

 

 

tenkaas als de mosseltjes past, al kan je in een 

hogere prijsklasse natuurlijk nog betere keuzes 

aantreffen.  

Derde gang 

Als derde gang volgt een heerlijk stukje buikspek 

met daarnaast een paar langoustines. Het dik 

sausje is gemaakt van de vlezige, paarszwarte 

‘noire de crimée’-tomaat en op smaak gebracht 

met alweer een erg gezond kruid: ijzerkruid. De 

barbecuebereiding zorgt voor een krachtige, 

overheerlijke smaakbom, die de smaak van de 

langoustines en in mindere mate die van het 

buikspek wel lichtjes maskeert. De saus over-

heerst het gerechtje een beetje, maar is aan de 

andere kant wel zo lekker dat je er moeilijk om 

kunt treuren, al zouden we zelf misschien iets 

minder saus gebruiken. 

Aan de overkant van de tafel: gelakte hondshaai 

met bloemenhoning, piment en basilicum, een 

balansoefening die zich moeiteloos op het koord 



Desserts 

Ja, we vinden het altijd super als een chef ons 

een moelleux durft voorschotelen. Het gaat im-

mers om een echte klassieker, die evenwel niet 

zo gemakkelijk te maken is omdat er een perfec-

te harmonie moet gevonden worden tussen de 

chocoladekoek aan de buitenkant en de lopende 

chocoladesaus binnenin. Wij vinden dat er mis-

schien iets meer vloeibare Belgische chocolade 

zou mogen zijn in dit gerecht, maar dat is mis-

schien wel muggenziften omdat het geheel wel 

erg lekker is – iets wat overigens ook kan gezegd 

worden van het geweldige bolletje koffieroomijs 

We zijn bezig met een gastrobar. Ik zeg niet dat 
we de nieuwe Ron Blauw zijn, of Te Kook van 
Johan Segers, of L’Ateluer van Joel Robuchon. Ik 
heb 18 jaar geleden nog bij Alain Ducasse ge-
werkt en heb al op veel stations gestaan. Vroe-
ger is echter niet belangrijk, het gaat over het 
nu. Wat vandaag belangrijk is, is de blackbox en 
De Kleine Zavel zelf. Door de jaren heen is de 
zaak verbrand geweest omdat de vroegere eige-
naars haar uitgemolken hebben. We zijn nu wel 
volzet, maar het heeft echt bloed, zweet en tra-
nen gekost om dat te realiseren. Het is immers 
moeilijker om met een verbrande zaak te begin-
nen dan met een nieuwe. Gelukkig heb ik links 
en rechts contacten die ik heb uitgenodigd om 
te kunnen bewijzen wat ik hier heb gerealiseerd. 
 
Was het moeilijk om een eigen stempel op het 
restaurant te drukken? 
 
Toen ik overnam, was de vraag die ik mezelf 
stelde: ‘Wat is de identiteit van De Kleine Zavel’? 
Ik kwam echter tot de constatatie dat dit restau-
rant geen identiteit meer had, het was hier 
groezelig en onguur. We hebben alles gewoon 
opgefrist, er een likje verf op gedaan, kunst ge-
hangen, de juiste tafels uitgezocht… Alle leuke 
mensen die we kennen, kennen ook andere leu-
ke mensen en we moeten het van hun mond-op
-mondreclame hebben. In deze straat wonen er 
niet zoveel potentiële klanten, want we zijn niet 
mainstream. We hebben marketing nodig, ons 
sociale mediaverhaal is superbelangrijk.  
 
De Gault & Millau quoteert De Kleine Zavel mo-
menteel met een 13, terwijl je een vorkje hebt 
in de Michelingids. Wil je nog verder naar bo-
ven? 

met karamel dat de moelleux begeleidt. Dat al-

les toch nog net luchtig genoeg blijft en niet op 

de maag gaat zitten, is haast verwonderlijk. 

Het andere dessert is een glas chaud & froid met 

warme chocolademousse (met extra cacoa) en 

daarin vet roomijs van gerookte karamel en ge-

zouten boter. Wie al eens een ijsje heeft gege-

ten bij een filiaal van Australian Ice Cream, kent 

te structuur wel. Het is een leuk gerechtje waar-

van de doseringen nog niet helemaal op punt 

zijn, waardoor nog niet alle smaken mooi in el-

kaar overvloeien.  

De moelleux vonden we iets beter geslaagd, 

maar eenmaal deze chaud & froid op punt staat, 

raden we hem zeker aan bij liefhebbers van cho-

colade en, bijvoorbeeld, sabayon.  

 

Interview met Jeremie Landweer 

Dirk: Je was er al snel bij met de blackbox, 
niet? 
 
Jeremie: We waren een van de eersten om een 
blackbox te installeren. Als ik meer personeel 
heb, heb ik echter te veel handelingen nodig, 
dus moet het team beperkt blijven. Of ik moet 
alle prijzen omhoog doen. Als ik een menu van 
55 euro wil aanbieden, kan dat echter wel met 
de blackbox. 
 
Hoe zou je het concept van jouw zaak beschrij-
ven? 
 



 
Het is niet mijn ambitie om een ster te halen, 
maar ik heb vroeger wel de Pazzo avant la lettre 
opgestart. Daar hing een heel drukke, jazzy 
sfeer. We hadden geen tafellakens en zo, zonder 
dat daar veel kritiek op kwam. Ik denk dat mijn 
eten eerlijk is, al zijn er wel te veel mensen die 
naar mijn borden kijken en denken dat ze recen-
sent zijn. Er is hier elke avond muziek, het is ge-
zellig en al onze gerechten kosten 18 euro. Het 
is een totaalverhaal, met daarin ook plaats voor 
een beetje kunst. Daar aan de muur hangen nog 
de twee portretten van de madammen die hier 
het oorspronkelijke bordeel uitbaatten, hierbo-
ven zijn de douches. Als je dan ook nog lekker 
eten krijgt, op het juiste bord… Dat is wat ik pro-
beer te bereiken: ervoor zorgen dat je hier een 
fijne avond kunt beleven en er even tussenuit 
kunt. 
 
Ik heb zoveel dingen gedaan waar ik niet over 
heb verteld, maar voor mezelf heb ik de aan-
dacht niet nodig. De enige reden waarom ik nu 
iets meer naar buiten kom in de media, is om De 
Kleine Zavel te promoten, meer niet. We zijn het 
eerste restaurant in Antwerpen met een Smiley 
[een kwaliteitslabel dat wordt uitgereikt door 
het Federaal Agentschap van Voedselveiligheid 
om aan te tonen dat de restaurantuitbater een 
geloofwaardig autocontrolesysteem rond voed-
selveiligheid en kwaliteit heeft opgezet en dat 
drie jaar geldig is – red.], alles is geoptimali-
seerd. Je moet een visitekaartje hebben, hè. Ik 
ben creatief, niemand hoeft me te vertellen hoe 
of wat. Ik ken veel sterrenzaken waar het min-
der goed lopen. Wat voor mij het belangrijkste 
is, is het aantal mensen dat in de zaal zit. Een 
tijdje geleden was ik op de Concours Prosper 

geklasseerd, benieuwd naar de plaats tussen dat 

vorkje en een Michelinster die deze ‘gastropub’ 

uiteindelijk zal bekleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montagné [waar elk jaar de beste chef en de 
beste sommelier van België worden bekroond – 
red.] met Peter Goossens aan het babbelen… Die 
man heeft stress. Als er maar 12 mensen komen 
eten en je met een hele ploeg van dertig man 
moet werken, wordt het heel moeilijk. 
 
De huidige wijnkaart is ietwat beperkt, slaag je 
erin om met de huidige selectie telkens bijpas-
sende wijnen te vinden? 
 
William Wouters [van Pazzo, in het verleden 
uitgeroepen tot ’s lands beste sommelier – red.] 
kiest de wijnen, dat zegt genoeg. Ik laat mijn 
chef gewoon de keuken doen. Tot twee maan-
den geleden hadden we een uitgebreide wijn-
kaart, maar we hebben die afgeschaft omdat we 
merkten dat de meeste mensen liever per glas 
bestelden in plaats van telkens een hele fles te 
laten aanrukken. Ik heb nu een andere huisstijl 
klaar: een gazetje met daarop een twintigtal 
‘zotte’ wijnen! Als er dan mensen komen die 
een specifieke wijn willen hebben, dan kan dat, 
maar wijnen van tachtig, negentig euro zijn hier 
niet aan de orde. 
 

Conclusie 

De gerechten van De Kleine Zavel 2.0 horen bij 

het betere werk in de culinaire subtop, maar 

eigenlijk ga je niet enkel naar dit restaurant om 

te eten: je gaat ook om de sfeer op te snuiven, 

om te genieten van de live ambiance en om ge-

woonweg eens ergens ongedwongen te gaan 

eten. Met 13 op 20 in de Gault & Millau staat De 

Kleine Zavel 2.0 nog lichtjes onder zijn waarde 

De Kleine Zavel 2.0 

Stoofstraat 2 

2000 Antwerpen 

Website: www.dekleinezavel.be 
 

E-mail: info@dekleinezavel.be 
 

Telefoon: +32 (0)3 231 96 91 

http://www.dekleinezavel.be
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