
Vertes-Feuilles 
Als reisjournalist bespreek je vaak grote steden, terwijl je geregeld door pr-bureaus wordt uitgenodigd om naar resorts te trekken waar je soms geïsoleerd zit van de 

culturele rijkdom in de buurt. Dat je ook in België nog heel wat interessante plekjes kunt vinden die middenin de natuur liggen, ontgaat je dan ook wel eens. Om 

onszelf eraan te herinneren dat het mogelijk is om er lekker tussenuit te gaan en te genieten van een groene omgeving zonder al te ver te reizen, trokken we naar 

Vertes Feuilles, de bed & breakfast waar ‘Slow Food’-gastronoom Pascal Martens en zijn vriendin de plak zwaaien. We leerden er heel wat bij. 

Ligging en gastenkamers 

Als je culinair recensent bent en weet dat je een tijdje zult verblijven in 

een regio die bekend staat om haar streekproducten, neem je best een 

collega mee die daar erg veel van weet. Dat onze fotografe dubbelt als 

biologisch iingenieur, is dus handig meegenomen.  

Al tijdens onze taxitocht van Ronse naar Saint-Sauveur wordt duidelijk dat 

we het drukke stadsleven ver achter ons zullen laten. Het toepasselijk 

genaamde Vertes Feuilles is immers gelegen in een erg rustig gedeelte 

van Henegouwen, aan een straatje dat zachtjes een heuvelrug oploopt. In 

de buurt bevinden zich verrassend genoeg nog een aantal andere 

restaurants en herbergen, wat meteen duidelijk maakt dat toeristen dit 

plaatsje niet links laten liggen en dat er een toekomst is voor dit soort 

initiatieven. Gelukkig maar, want de eigenzinnige Pascal Martens is een 

fervente aanhanger van de Slow Food-beweging en heeft een duidelijke 

visie. Dat hij daarbij ook eens dingen durft te zeggen die niet politiek 

correct zijn, is misschien een beetje on-Vlaams in tijden waarin het 

bestaan van Zwarte Piet in vraag wordt gesteld en winkelmascottes 

leggings moeten dragen omdat ze anders teveel bloot zouden tonen, 

maar het is ook een verademing voor kritische journalisten die vaak moeten vaststellen dat chefs en hoteleigenaars hun boodschap in een wel erg diplomatisch kleedje 

proberen te verpakken. 

Dat Pascal ons ondanks een voorafgaand auto-ongeluk waardoor we te laat komen toch warm begroet, is een opluchting. Dat we voor het eten even de tijd krijgen om 

onze verblijfplaats te leren kennen, ook. Het uitzicht buiten is fantastisch en het terras ligt er een beetje verlaten maar gezellig bij. In de hoek staat een hoogwaardig 
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barbecuetoestel opgesteld, maar onze aandacht gaat eerst naar de kamers 

waar we de komende paar nachten zullen doorbrengen. Er kunnen een 

dertiental personen verblijven in Vertes Feuilles, verdeeld over twee 

gerenoveerde hoevegebouwen die nog niet zo lang geleden ook nieuwe 

badkamers kregen. Ons gebouw telt twee verdiepingen en beschikt over 

erg ruime kamers met het soort voorzieningen dat je verwacht wanneer je 

op vakantie bent, zoals een tv, een minibar en natuurlijk ook WiFi. De 

inrichting is netjes, maar erg klassiek, waardoor de nadruk komt te liggen 

op de ruimte die je hier geniet. Wie lang in bed wil liggen, zorgt er wel best 

voor dat hij of zij diep slaapt, want ’s ochtends word je al snel wakker 

gemaakt door een haan of tsjilpende vogels, maar dat maakt de hele 

beleving natuurlijk ook een stuk intenser. 

Een padje brengt ons van het hoofdgebouw naar onze verblijfplaats en 

terug. De jacuzzi staat ook buiten en is lichtjes afgeschermd van de rest, 

net als de sauna. Vanzelfsprekend maken we al onmiddellijk plannen om 

beide te gebruiken, maar na twee dagen komen we tot de constatatie dat 

we ons uiteindelijk hebben geconcentreerd op andere dingen en 

verrassend genoeg geen tijd hebben genomen om eens in het letterlijk 

bruisende water te ontspannen. Een goed teken, wellicht. 

Gastronomie en bezoekjes 

Pascal Martens genoot een opleiding aan de toonaangevende hotelschool 

Ter Duinen in Koksijde en werkte nog in ’t Oud Konijntje in Waregem (dat 

van 1980 tot 2008 twee Michelinsterren had, maar drie jaar geleden de 

deuren sloot omdat de opvolging niet verzekerd kon worden) en Byblos in 

Saint-Tropez (een luxueus hotel waarvan het restaurant werd opgericht 

door niemand minder dan Alain Ducasse). Dat het restaurant van Saint-

Sauveur het middelpunt vormt van ’s mans bed & breakfast, hoeft dus 

geenszins te verbazen.  



Het restaurant staat 

garant voor het 

modernste gedeelte van 

de bed & breakfast. De 

keuken loopt gewoon 

over in de eetkamer (of 

omgekeerd) en ziet er 

heel erg proper uit, 

waardoor het erg 

aangenaam is om hier te 

vertoeven. Ondanks het feit dat Pascal bijna letterlijk naast ons aan het 

koken is, krijgen we geen moment de indruk dat dit ten koste gaat van 

onze privacy. Dat er veel tijd is om met elkaar te keuvelen, wordt ervaren 

als een pluspunt, maar tegelijkertijd voelen we ook dat onze chef en 

gastheer ook goed weet wanneer hij zich wat meer afzijdig moet houden. 

Erg markant is het aperitief, ‘Sureau de la Vallée’, een lekker drankje op 

basis van wijn en vlierbloesem. De lengte van dit artikel laat niet toe om 

erg diep in te gaan op wat we zoal voorgeschoteld krijgen, maar Martens 

ontpopt zich wel als een creatieve chef die hier en daar met verrassende 

smaakcombinaties op de proppen durft komen. De keuze van ingrediënten 

verraadt in ieder geval Pascals voorliefde voor streekproducten en 

biologische ingrediënten, van de lekkere amuses-bouche tot de  

handgepelde garnalen en de room bij ons hoofdgerecht.  

Martens blijkt ook een zwak te hebben voor een plaatselijk gebrouwen 

streekbier, Quintine, dat wordt vervaardigd in brouwerij Ellezelloise, waar 

ook Goliath, Gouyasse, Ducassis, Urchon, Saison Voisin en Hercule vandaan 

komen. Tijdens een bezoek aan de brouwerij is de aanpalende brasserie 

jammer genoeg dicht, maar wordt het wel duidelijk dat men hier met 

verstand van zaken werkt en dat doet Pascal ook. De man is duidelijk erg 



 duidelijk aangegeven op de vele wegwijzers die overal te vinden zijn, wat 

het navigeren een stuk handiger en leuker maakt. 

Conclusie 

Martens zal niet iedereen voor zich weten te winnen – daarvoor heeft hij 

wellicht een iets te uitgesproken mening – maar heeft een mooi concept in 

handen waar we onszelf met veel plezier hebben in ondergedompeld. De 

aandacht voor de regio en de plaatselijke landbouwers ga je zelden op deze 

duidelijke manier aantreffen in een traditioneel restaurant, dus wie houdt 

van plattelandstoerisme, een verblijf in de rustige natuur (al komen 

sommige klanten volgens Martens ook voor de bekende parenclub in de 

buurt), een gastronomische ervaring waarbij veel producten erg dicht bij 

het omliggende land staan of een interessant gesprek met de behoorlijk 

belezen eigenaar, weet hierbij alvast waar naartoe! 

 

bezig met wat de plaatselijke zaken en boeren aan te bieden hebben, blijkt 

bereid om verre verplaatsingen te maken om de beste producten te 

kunnen vinden en brengt ons ook naar een plaatselijke landbouwer en het 

hoofdkwartier van het Parc Naturel du Pays des Collines, het 23.327 

hectare grote natuurpark dat aan de Vlaamse Ardennen grenst. Daar 

blijken geregeld allerlei activiteiten te worden georganiseerd die 

plaatselijke landbouwers en andere producenten van streekproducten bij 

elkaar brengen. Ook Pascal Martens zelf, die overigens ook kookworkshops 

organiseert in zijn eigen Vertes Feuilles, is er een graag geziene gast.  

De bezoekjes geven ons een beter beeld van wat Saint-Sauveur en de 

omliggende gemeenten zoal te bieden hebben, waardoor we het niet eens 

erg vinden dat er geen tijd meer is om meer voor de hand liggende 

toeristische trekpleisters als de vele kapelletjes, hoeven en kastelen te 

bezoeken. De meeste interessante gebouwen en zaken staan overigens 

 



 
starten. Dat was een verdoken poging om alle kaasmeesters van België 

samen te brengen onder het mom van Slow Food, zijn leden zijn heel 

toevallig allemaal kaasmeesters. Er is toen ook een boek uitgebracht, 

samen met de persvoorstelling en alles wat daarbij hoort, maar hij is toen 

tot de conclusie gekomen dat het allemaal veel werk was voor weinig 

resultaat.  

Wat activiteiten rond Slow Food betreft, organiseer ik niet zoveel, maar ik 

hou het idee wel levend door met lokale boeren en seizoensgebonden 

producten te werken, waaronder een aantal uit mijn eigen tuin. Ik maak 

mijn eigen brood, confituur, choco, huisaperitief en in de toekomst 

waarschijnlijk ook worsten. Ik werk ook goed samen met het Parc Naturel 

du Pays des Collines en Isabelles Baufays, die samen met Claire Pierson 

verantwoordelijk is voor het natuurpark. Zij proberen alle plaatselijke 

producenten een beetje wakker te krijgen en aan te moedigen door elke 

eerste vrijdag van de maand in een zaal in Ellezelles een lokale markt en 

Tussendoor nemen we de tijd om samen met onze gastheer en zijn 

vriendin op het terras aan tafel te gaan zitten en tijdens het nuttigen van 

een drankje een interview af te nemen... 

Dirk: Hoe ben je precies begonnen met Slow Food? 

Toen ik in Antwerpen werkte, ben ik lid geworden van het eerste 

convivium van België, dat gesticht is geweest door De twaalf smaken du 

Midi. Die mensen hebben hun zaak verkocht. Ik geloof dat ze vertrokken 

zijn naar Frankrijk, waar ze nu een bed & breakfast hebben, maar de eerste 

Slow Foodbeweging is niet van de grond gekomen. Ik heb er nog een artikel 

over liggen in een nummer van Knack Weekend. Er werden toen al 

degustaties georganiseerd, bijvoorbeeld van asperges. Aangezien ik ’s 

zondags werkte, kon ik er niet naartoe en is mijn betrokkenheid een beetje 

verwaterd. Een paar jaar later heeft Dirk Martens, president van Slow Food 

Vlaanderen, terug de draad opgenomen door een nieuw convivium te 
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een ruilbeurs voor zaden en planten te organiseren. Daar kan je 

rechtstreeks producten van de boeren kopen en ook investeren. Elke 

maand stelt een chef er ook een paar gerechtjes voor die met ingrediënten 

uit deze streek bereid zijn. Deze maand is dat een collega van mij en vorige 

maand was ik aan de beurt. We doen dat om de lokale bevolking te 

sensibiliseren over wat hier allemaal beschikbaar is. Zo zijn er aardbeien, 

kippen, kazen, enzovoort. Ik heb zelfs net boter gekocht van een boer die 

hier dichtbij woont en voor het eerst ook yoghurt. Het probleem ligt in de 

afstand. Het natuurpark is niet klein, het omvat zeven of acht gemeentes 

en van de drie producenten van boter en kaas is er eentje dichtbij, maar de 

twee anderen bevinden zich op twintig minuten rijden van hier.  

Ik werk ook met een aantal groenteboeren. Ronald, waar we morgen 

naartoe gaan, woont en werkt op een kwartiertje van hier. Hij heeft 

vroeger gewerkt voor de fytofarmaciesector – de meststoffensector, dus – 

en zijn filosofie is nu volledig richting ‘biogebeuren’ gedraaid. Zo lopen er 

wel een paar rond en dat zijn bij wijze van spreken de meest gedreven 

mensen, degenen die hebben ervaren hoe het aan de andere kant is, die 

het verhaal van Monsanto [een Amerikaans multinationaal 

biotechnologisch bedrijf dat zware kritiek heeft moeten slikken omwille 

van het patenteren van zaden en het gebruik van genmanipulatie) 

meegemaakt hebben en zich dan resoluut op het biogebeuren werpen. Dat 

zijn de heel strijdlustigen, de overdrijvers. Dat vind ik ook niet goed. 

Vanaf wanneer vind je dat de grens is overschreden? 

‘Ik noem dat de “gasten met de  

geitenwollen sokken”.’ 
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Ik noem dat de ‘gasten met de geitenwollen sokken’.  

Dus wanneer je bijvoorbeeld rekening houdt met de maanstand en de 

sterren? 

Ja, er zijn al sommige wijnboeren die daar rekening mee houden. Naar wijn 

toe, tja... We zeggen altijd dat de ouderen van vroeger wel gelijk hadden. 

Zo zeiden ze altijd dat je jouw planten nooit moet buitenzetten voor de 

vijftiende mei, totdat de ‘ijsheiligen’ voorbij zijn, en dat is inderdaad zo. Na 

een tijdje leer je dat ook. 

Murielle: Dat is om er zeker van te zijn dat ze gevrijwaard worden van 

een mogelijke vorst. 

Klopt. Er zijn veel dingen geëvolueerd en er zijn ook veel dingen waar we 

naar terugkeren. Er waren vroeger overal beken en krotwilgen. Sinds de 

beken werden dicht gesmeten en de knotwilgen zijn verwijderd, zijn er 

overal overstromingen. De mensen van vroeger steunden wel degelijk op 

een soort logica. Nu, wat probeer ik precies met mijn restaurant te doen? 

Ik gebruik een aantal producten die lokaal zijn of uit mijn eigen tuin komen, 

maar daarmee kan je geen restaurantkaart vullen. Daarom werk ik ook wel 

eens met producten die uit een groothandel komen, die bewaarmiddelen 

bevatten of die uit de diepvries komen. Omdat we niet anders kunnen. Je 

moet ergens een gulden middenweg bewandelen. 

Ik neem aan dat je wel kunt afwerken met ingrediënten uit jouw eigen 

tuin? Dat maakt ook wel een verschil. 

Ja, dat probeer ik inderdaad te doen.  

Je hebt hier vers gemaakt brood, dat is er dan ook. Je kunt moeilijk alles 

zelf maken.  

Ik maak wekelijks zestig of negentig kleine broodjes en wat niet gebruikt 



 
kreeftenbouillon, die is zelfbereid, maar bewaar ik wel ingevroren. Ook 

voor  de bouillon van mijn kippen en ganzen – samen met iemand anders 

hebben we ganzen gekweekt, die we wel naar een volledig volgens de 

normen werkende lokale veeslachterij brengen om geslacht te worden – 

zorg ik zelf. We krijgen die beesten terug en verwerken ze dan: we koken 

de afval af, trekken er bouillon uit en vriezen die dan in. Je kunt dat niet 

bewaren en frigovers houden. Ik heb een diepvriezer, maar er zitten goede 

producten in. Ook als we teveel fruit hebben, vriezen we het in, zoals de 

rabarber die ik hier teelt. De vlierbloesems waar ik mijn aperitief van maak, 

bloeien maar een tot twee weken lang. Je moet die een week lang intensief 

plukken, er een siroop van maken en die dan invriezen.  

Je doet dat omdat het ecologisch is, maar als je elke keer naar de 

plaatselijke boer zou moeten rijden om een verse kip te gaan halen... 

...Is dat niet ecologisch. We hebben die discussie ook gevoerd in 

wordt, gaat in de diepvries. Als ik die later in de week dan wil gebruiken, 

moet ik ze terug opwarmen, maar ze zijn wel met biologische bloem 

gemaakt. Invriezen kan voor mij, maar je moet dat vers doen. Als we 

bijvoorbeeld tien kippen kopen bij de lokale boer, zitten we met dertig kilo 

kip. Dat krijg je niet op twee dagen weg, dus ben je verplicht om in te 

vriezen. Je kunt niet dagelijks ‘verse’ kip in de supermarkt gaan halen, maar 

daar zijn ze eigenlijk wel maar zes weken oud, hè [dat klopt: kuikentjes van 

50 gram worden in erbarmelijke condities op nauwelijks anderhalve maand 

tijd vetgemest tot giganten van 2 kilo – red.]. ‘Plofkippen’, noem ik dat. De 

kippen die ik hier koop, zijn misschien drie maanden oud, of ouder. 

Beter dus iets uit de diepvries nemen dat oorspronkelijk vers was dan iets 

in de Carrefour kopen dat op een erg onnatuurlijke manier tot in de 

rekken geraakte. 

Voilà. Mijn bouillons maak ik ook allemaal zelf. Ik heb nu een menu met 
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Kopenhagen. Daar hebben we onder andere drie Italiaanse restaurants 

van dezelfde groep besproken: Era Ora, Ché Fè en l’Altro. Die staan 

allemaal in de Michelingids en Era Ora heeft zelfs een ster. In Ché Fè is 

alles biologisch en in de andere twee is dat voor negentig procent zo, 

maar ze gebruiken alleen echte Italiaanse gerechten... 

In Italië gebruiken ze veel gassen en benzine... 

Je moet ook een vliegtuig inzetten, containers verplaatsen, enzovoort. 

Dat betekent dus dat je wel biologische producten gebruikt, maar toch 

een grote ecologische voetafdruk nalaat omdat de ingrediënten van zo 

ver moeten komen. Nu begrijp ik hun redenering wel, want ze hebben 

meerdere restaurants en kunnen alles in een enkele container laten 

aanrukken, terwijl ze op die manier ook authentieke Italiaanse producten 

kunnen aanbieden. Ze hebben niet veel andere keuze, maar het wringt 

ergens wel. 

Dat is inderdaad tegenstrijdig, hè. Wat ik heb meegemaakt met mijn 

biogroentenboer: wij hadden drie tot vier weken geen voorraad meer 

omdat er simpelweg niets meer was.  

Dat kan inderdaad gebeuren... 

Dan zit je zonder producten en kan je niet anders dan naar een ‘gewone’ 

winkel te gaan en daar inkopen te gaan doen. Wat de asperges betreft, zijn 

er enkele mensen in de streek die zich daarmee bezighouden, maar ik ben 

niet tevreden van de kwaliteit.  

Jullie hebben toch niet de juiste bodem voor asperges? 

Nee. Ze zijn krom, onregelmatig en slecht van structuur.  

Wat voor bodem hebben jullie hier? 

Ik denk leem. 

Dat is toch een vruchtbare bodem? 

Jullie hebben hier toch leemgrond, hè? 

Leem. Klei en zand. Beenhard. 

Dat is door de klei, hè. Leem is in principe goed, dat is wat er rond mijn 

thuisstad – De Pinte – ligt.  

Asperges ga ik dus halen in Oostrozebeke, da’s 35 kilometer van hier, 

boven Waregem. Ik heb nu allerlei dingen geprobeerd, ik betaal de volle 

pot bij Kris Bossuyt. Die geeft geen korting, maar heeft wel asperges om ‘u’ 

tegen te zeggen. Het bewijs is dat Peter Goossens zijn asperges ook daar 

aankoopt.  

Een restaurant zonder asperges... 

Dat kan niet in België, hè! Ik maak ze op verschillende manieren klaar, 

maar ook met bier. Ik maak een reductie, een blanke botersaus met blonde 

Quintine, verse garnalen en bieslook, en dat is een ander verhaal. 



 
Is het vlees dat je inkoopt ook lokaal gekweekt? 

Nee, we zijn daarin beperkt. Er is een boer hier beneden die een beenhouwerij heeft in zijn boerderij, maar het is moeilijk om te onderhandelen met hem. 

Hij kweekt een Frans ras, la parthenaise [een robuust ras van middelmatige grootte dat gekend staat omwille van zijn uitstekend vlees – red.]. Dat zijn 

bruine koeien, maar de kwaliteit is wat onregelmatig. Let op: er zijn sommige dingen die bij hem supergoed zijn, met zijn américain préparé keer je vijftig 

jaar terug in de tijd. Die is echt super! Zijn biefstuk is echter iets minder indrukwekkend. Misschien snijdt hij zijn vlees gewoon verkeerd, dat is mogelijk. 

Hij heeft ook een ongelooflijk goeie vol-au-vent die gemaakt is van geweldige kippen. Die koop ik aan voor eigen gebruik, maar niet voor het restaurant. Ik 

werk nog steeds grotendeels met een zaak uit Gent. 

Jouw ganzen kweek je wel zelf? 

We hebben ganzen gekweekt. Dat is eigenlijk bij toeval gebeurd. We kregen een telefoontje van een dame die ons vertelde dat ze een dertigtal kleine 

gansjes had waarvan ze niet wist wat ze ermee moest doen. Ze vroeg of ik er iets mee kon aanvangen. Daarop heb ik een vriend gebeld die ook een 

restaurant heeft en ook de zoon is van een boer om hem te vragen wat we zouden doen. Hij stelde voor om de ganzen op te halen en naar zijn vader te 

brengen. Die kon ze dan vetmesten. De afspraak was om na een aantal maanden dan elk de helft van de slachthuiskosten te betalen en daarna de 

opbrengst te verdelen. Ik moet zeggen dat we daar heel goede resultaten mee hebben gehad. 



Heb je er ook foie gras van gemaakt? 

Nee, want ze zijn niet gegraveerd, ze zijn gewoon op een normale manier 

opgebracht. Om vette levers te krijgen, moeten ze door gravage [een 

mooier woord voor het gedwongen voeren van ganzen – red.]. 

Ja, de mensen die zeggen dat hun foie gras op een volledig andere manier 

wordt geproduceerd, liegen meestal. Jammer genoeg. 

Je gebruikt daar ook een bepaalde soort gans voor, niet [klopt, meestal 

gaat het om Toulousegans – red.]? 

Het probleem is dat er veel gefoefeld wordt. Als je ziet hoeveel 

eendenlever Upignac in België verkoopt en dat vergelijkt met het aantal 

eenden die bij hem rondlopen, kan je nooit het aantal ton foie gras dat hij 

op de markt brengt produceren. Trouwens: zo’n industriële foie gras vind ik 

niet te vreten.  

Dat klopt. 

Mijn bio gamba’s uit Madagaskar zijn uiteraard diepgevroren, maar het 

gaat wel om een biolabel. Ze hebben allemaal voldoende water om in te 

zwemmen en als je erin bijt, hebben die een heel andere structuur dan een 

gewone scampi. Er zit veel meer smaak in en wanneer ze op jouw bord 

liggen, ruiken ze lekker. Dat is onwaarschijnlijk. Je kunt ‘domme’ scampi’s 

hebben die noch geur, noch smaak hebben als je ze bakt... 

Als je in een restaurant gamba’s eet, zijn die altijd veel beter dan wat je in 

de supermarkt krijgt. 

Het hangt van het restaurant af, hè. Het probleem is gewoon de 

rubberachtige structuur die je krijgt wanneer het om een lagere kwaliteit 

gaat. Bij gamba’s is er wel iets minder kans dat ze zoveel aan smaak 

verliezen omdat ze groter zijn en meer structurele integriteit hebben, 

maar voor grote ketens zijn ze moeilijker om te verkopen. Als we 

tenminste de traditionele definities hanteren, want er zijn plaatsen waar 

ze ‘gamba’s’ zeggen tegen ‘scampi’s’ en andere plaatsen waar het net 

omgekeerd is.  

Ja, maar vind je daar ergens uitleg over?  

Neen! 

Niet. Nergens. In geen enkel boek. Ik heb er ook al naar gezocht, maar ik 

vind het niet.  

Je gaat ervan uit dat gamba’s groter en scampi’s kleiner zijn, maar is er 

een officiële definitie? Ik denk het niet. 

Dat is toch gewoon een ander type? 

Het komt gewoon omdat er in verschillende landen andere benamingen 

worden gebruikt. Zoals in Spanje, daar zeggen ze ‘gamba’s’ tegen 

‘scampi’s’, geloof ik. 

Nee, ‘langoustinas’. ‘Langoustinas’ tegen ‘scampi’. Het hangt ervan af waar 

precies. 



 

In verschillende delen van het land worden verschillende benamingen gebruikt, denk ik. Het gaat niet om dezelfde soorten schaaldieren, maar ze 

worden wel in de ene streek anders genoemd dan in de andere.  

Experimenteer je met smaken of baseer je jezelf vooral op bioproducten? 

Nee, af en toe doe ik rare dingen.  

Heb je zaken zoals een roner, een pacojet of een thermomix in jouw keuken staan? 

Nee, omdat ik er momenteel geen budget voor heb.  

Maar als je het geld ervoor hebt, ga je ze toch kopen? 

Ja! Natuurlijk! Het is vooral gemakkelijk om te werken, hè. Als je ziet hoe snel alles klaar is... Vorige week heb ik zondagmiddag een viergangenmenu 

verzorgd voor tweeëntwintig mensen. Mijn vriendin stond samen met een ander meisje in de zaal en dat is dan wel zwaar werken. Ik probeer wel 

interessante smaakcombinaties te vinden. Mijn vriendin zegt ook vaak dat ze niet altijd begrijpt waar alles vandaan komt, maar meestal klopt het wel. 

Als chef moet je soms eens kunnen verrassen.  

Het moet smaak hebben. Het moet kloppen, eigenlijk! 

Bij deze! 

Vertes Feuilles 

Avenue des Hauts 18 

7912 Saint-Sauveur 

België 

www.vertes-feuilles.be 

info@vertes-feuilles.be 

Tel +32 (0)475 46 17 56 
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