Restaurantbespreking: Hemgie’s
Hemgie’s klinkt Amerikaans, net als het gerecht waar dit nog vrij nieuwe
Brusselse restaurant om bekend is (hamburgers), maar eigenlijk gaat het
om een woordspeling rond de namen van de twee eigenaars: de ‘Hem’
van Mathias Vosswinkel en de ‘Gie’ van Grégory Van Loock. Mathias
wist al hoge ogen te gooien met ‘Raconte-moi des Salades’, dat meer
gericht was op gezonde voeding, maar toen hij Grégory ontmoe e in
Phuket (Thailand), ontstond er al snel een band die zou leiden tot het
oprichten van een nieuw restaurant dat op een totaal andere ﬁlosoﬁe
zou steunen. Het werd dus Hemgie’s, dat vlakbij de wereldvermaarde
Rue des Boucher ligt, tegenover de uitgang van de Galerie des Princes.

Ah, herinneringen! Toen het Brussels Interna onal Fantas c Film Fes val
nog plaatsvond in de Passage 44, trokken we geregeld nog naar Cinema
Nova, de kleinere zusterzaal waar heel wat cul ilms werden vertoond.
Daarna passeerden we vaak de kleine Rue des Dominicains waar Hemgie’s
sinds vorig jaar gehuisvest is.
Eten kan op het terras of in de rechthoekige zaal, die mooi en redelijk
modern is ingericht. Op het raam prijkt het mooie logo (een ges leerde ‘H’
in een cirkel), daarachter vinden we twee rijen zwarte tafeltjes en stoelen,
met aan de linkerkant een bar en aan het uiteinde de open keuken. Niet
wat je zou verwachten in een hamburgerrestaurant, maar Hemgie’s is dan
ook meer dan dat.
Net als Brasserie Hamburg in Antwerpen staan er ook in Hemgie’s salades
en andere gerechten (entrecôte, ﬁlet pur, scampi en desserts) op de kaart,
maar wordt er duidelijk gespecialiseerd in hamburgers. Een groot verschil
ligt echter in de kwaliteit van de gebruikte ingrediënten. Die zijn immers
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besteld
bij
Alec
Jarret, een bedrijf dat
behoorlijk
goede
papieren hee in het
restaurantwezen. De
broodjes
worden
volledig zelfgemaakt
en de hamburgers
zelf
zijn
redelijk
inven ef. Verwacht
dus geen dunne plak
vlees
met
komkommer, mosterd en ketchup daarbovenop, maar bijvoorbeeld wel
een Miss Daisy, met buiten rundvlees ook nog Franse camembert, een
chutney van uien en shiitakepaddenstoelen, slascheuten en huisbereide
mayonaise met truﬀelaroma.
Jammer genoeg zijn er buiten bruche a’s en een schotel met serranoham
geen
echte
voorgerechten en dus
kiest de chef ervoor
om ons meteen twee
hamburgers
te
presenteren:
de
Paradoxx Burger en
de Tex-Mex.

van een veel hoger niveau dan in de havenstad het geval is. Het Britse
rundvlees van met graan gevoederde koeien wordt zelfs rechtstreeks

Tussen het huisbrood
van de Paradoxx
Burger vinden we een
uitstekend,
dik
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zoethout. Deze elegante en evenwich ge rioja past zowel bij het
kippenvlees als bij de foie gras en is dus een goede keuze van het huis.
stukje gehaktvlees, gekarameliseerde appeltjes, in porto gekonﬁjte
ajuintjes, bacon en foie gras terug. Het is een har ge hap en natuurlijk
helemaal niet gezond, maar wél erg lekker. Zelfs de kwaliteit van de foie
gras is zeker niet slecht voor een burger die zo’n 15 euro kost. De Chicken
Tex-Mex Burger is iets gezonder en wordt voor 9,90 euro aangeboden als
lunch. Hij bestaat zoals de naam al zegt uit kippenvlees, gekuid met komijn
en koriander en aangevuld met cheddarkaas, guacamole, zure room en
nacho’s.
Beide burgers worden geserveerd met een kommetje dikke frieten. Lekker,
maar natuurlijk ook weer een dikmaker. Gelukkig hee Mathias zijn roots
duidelijk niet verraden en staan er ook acht salades op het menu – twee
keer meer dan de ‘signature burgers’. Verder is het natuurlijk een zegen
voor coeliakepa ënten dat er glutenvrije broodjes beschikbaar zijn en komt
men voortdurend met nieuwe hamburgercrea es op de proppen. Onze
Paradoxx en Tex-Mex Burgers staan zelfs niet op de gewone kaart!
Als wijn krijgen we een banda azul rioja, een soepel, robijnrood drankje met
in de neus rijp fruit, specerijen en vanille, aangevuld door een toetsje
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Als dessert kiezen we voor de ananascarpaccio met ijs. De ananas is
inderdaad dun gesneden, maar door de combina e met zuivel wordt hij
buiten zoet met een zurige nasmaak ook bi erder en of je daarvan houdt,
is vooral een kwes e van persoonlijke smaak.
Hemgie’s is een leuk restaurantje voor wie eens een speciale hamburger
die gemaakt is met uitstekende ingrediënten wil proberen. Aangezien
Mathias zoals hierboven reeds beschreven al ‘Raconte-moi des Salades’
bezat, vermoeden we dat ook de salades de moeite waard zullen zijn en dat
is ook nodig als je gezond wilt tafelen.
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