Restaurantrecensie: Brasserie Appelmans
Door Dirk Vandereyken

We wezen er al vaak op: gastronomen pur sang hoeven zich niet meer te laten afschrikken door de noemer ‘brasserie’. De scheidingslijn tussen
brasseries en restaurants is immers zo dun geworden dat we ons soms afvragen of het nog wel nuttig is om over eventuele verschillen te spreken.
Een goed voorbeeld is het Antwerpse instituut Brasserie Appelmans, dat nu al elf jaar het mooie weer maakt in de schaduw van de bloedmooie
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.
Sinds we Antwerpen leerden kennen toen we nog net iets jonger waren, vormt de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal een nuttig navigatiepunt. Of je nu op het dak van Divani of in het midden van de Groenplaats staat: het imposante bouwwerk is gemakkelijk te zien, al geldt dat eerlijkheidshalve niet voor elke plek in wat Antwerpenaren met een foutief lidwoord ’t Stad noemen.

Achtergrond
Brasserie Appelmans zelf is gehuisvest op de hoek van het nauwe
Papenstraatje, in een twaalfde-eeuws pand dat in de negentiende
eeuw volledig werd heropgebouwd. Hier werden vroeger nog
koorheren gehuisvest, maar de oudst overlevende ruimte is wellicht de kloosterkelder uit de zestiende eeuw. Horecaduo Kasper
Stuart en Danyelle van Thoor kochten het gebouw in 2004 aanvankelijk om er hun Chilli Club in onder te brengen, maar besloten om
eerst proef te draaien als Brasserie Appelmans & Absinth Bar. Uiteindelijk werd er beslist om gewoon door te gaan met die naam.
Een juiste beslissing, want het concept lijkt in Antwerpen duurzamer te zijn dan Chilli Club, dat de deuren sloot in 2007, al kan je de
vestigingen in Hamburg en Bremen anno 2015 wel nog bezoeken.
Met WokAway en Josephine’s zijn Stuart en van Thoor verantwoordelijk voor nog meer interessante zaken, maar die horen hun
eigen artikels te krijgen. Laten we ons hier dus maar concentreren
op Appelmans!

Interieur & ontvangst
Het oorspronkelijke interieur van Brasserie Appelmans werd bedacht door toparchitect Jo Peeters, maar in 2012 mocht designer
Kurt Hereygers van Not Before Ten er op de bovenverdieping de
‘Private Bar’ aan toevoegen. Het resultaat is een knappe brasserie
waar het ondanks de grootte toch gezellig toeven is. Dat heeft niet
alleen te maken met de prachtige combinatie van authentieke stenen muren en modernere, lichtjes industriële toetsen, maar ook
met het feit dat de verschillende ruimtes voor een uitgekiende
verdeling zorgen.

Vooral de geel oplichtende afbeeldingen die een volledige muur op de benedenverdieping als de knappe, uitstekend gestockeerde bar trekken in positieve zin de aandacht, terwijl het feit dat er met (stevige) papieren servetten gewerkt wordt en er geen tafellakens over de zwarte tafeltjes zijn gedrapeerd duidelijk maakt dat men
hier ongedwongen kan komen eten en drinken.
Wij krijgen een tafeltje in de hoek, net achter de grote deurramen en het terrasje, waar heel wat mensen van een cocktail aan het slurpen zijn. Onze kelner komt heel
erg zelfzeker over, is een vlotte babbelaar en staat middels een microfoontje constant in verbinding met de rest van het personeel, dat duidelijk erg goed op elkaar is
ingespeeld.
Wie nood heeft aan meer intimiteit, verkiest misschien een ander type restaurant, maar wij vinden dat de tafels net voldoende uit elkaar staan (verder dan op de
Champs-Élysées, dichter dan in La Truffe Noire) en keuvelen ook nog wat met het sympathieke koppeltje naast ons, maar het belangrijkste blijft natuurlijk het eten
zelf…

Menu
Toegegeven: we houden altijd ons
hart vast als ons wordt voorgesteld
om een cocktail te drinken als aperitief. Een goed aperitief zorgt er immers voor dat de smaakpapillen niet
overbelast geraken, zodat je alle
smaken in jouw voorgerecht kunt
ontwaren, en cocktails zijn nu eenmaal vaak te zoet of te sterk, waardoor de eetervaring te veel wordt
beïnvloed. Als je echter ook verantwoordelijk bent voor een boekje als
Bar & Food (dat Stuart samen met bekroond culinair
journalist Marc Declercq heeft gepend), wordt er
natuurlijk ook van jou geacht dat het personeel een
gepaste cocktail kan kiezen en dat gebeurt ook tijdens ons bezoek.
Onze Sprizzo Italiano is gemaakt met Bombay Dry,
Bols Maraschino (een kersenlikeur), Martini Rosso,
citroensap en bitters van rabarber, gemengd met
Santa Margherita prosecco. De gin heeft minder
botanicals dan zijn populairder broertje, Bombay
Sapphire, maar heeft daarom ook iets meer weg van
oude jenever en is minder overweldigend, waardoor
hij beter past in een aperitief. Aanvankelijk vrezen
we wel dat de Bols Maraschino alles te suikerig zal
maken, maar dat valt eigenlijk heel goed mee, niet
in het minst omdat alles mooi in evenwicht wordt
gebracht door de bittere toetsen van de nochtans
vrij complexe Martini Rosso en de bitters, al is het

vooral de prosecco en de zalvende werking van de bubbels die
ervoor zorgt dat deze Sprizzo
Italiano een uitstekend alternatief voor champagne vormt.
Eenzelfde observatie bij de Ginillicum, die ook gebaseerd is op
Bombay Gin, maar dan met basilicum, gembersiroop, honing,
limoensap en peper. Vooral die
twee laatste gerechten zorgen
ervoor dat dit een goede aperococktail is, al verkiezen we zelf
iets met minder suiker.
Als eerste gang krijgen we een mooi gepresenteerd
bordje met daarop een assortiment van minivoorgerechtjes.
Daartussen onder andere een
frisse gazpacho met knapperige
garnituur die het geheel ook
textuur geeft en twee lekkere
garnaalkroketten van grijze
Noordzeegarnalen met daarop
wat citroengel en rouille – een
leuk alternatief voor het uitpersen van een citroen bovenop de
kroketjes. Die hebben trouwens
een vrij stevige, maar erg lekkere korst en bevatten een genereuze hoeveelheid garnalen,
waardoor we niet eens meer

verlangen naar een extra hoeveelheid gefrituurde
peterselie.
Heel wat lekkerbekken denken dat bereidingen op
teppanyaki (een ijzeren plaat) typisch Japans zijn,
maar dat is slechts half waar: eigenlijk gaat het om
een vrij moderne manier van koken die door Japanners werd uitgevonden in… de Verenigde Staten, maar dat maakt de gamba’s die we voorgeschoteld krijgen niet minder smakelijk. Zonder
kopje worden gamba’s gewoonlijk scampi’s genoemd, maar door ze in hun geheel op een teppan klaar te maken, behouden ze meer smaak en
dat geldt nog meer als de kwaliteit, zoals nu, ook
op punt staat.

Ook leuk om te zien dat er werd gekozen voor
een mayonaise op basis van soja om alles wat
meer punch te geven, terwijl de roodloof extra
textuur verleent en de mango-limoencombinatie
een fris toetsje toevoegt. Hier hebben we duidelijk met een chef te maken die graag verschillende smaken in een gerechtje combineert (zoals
het zoete van de mango, het zurige van de citroen en het zoute van de kruiding) zonder dat
een ervan gaat overheersen. Een simpel, maar
lekker gerechtje waar ook behoorlijk veel umami
in aanwezig is.
Dat er ook volledig glutenvrije alternatieven zijn,
wordt geïllustreerd door de gegrilde courgette
en aubergine, de geroosterde paprika en de kort
gekookte bloemkool en broccoli op het midden
van ons bord. De verschillende kookwijzen verraden
opnieuw visie, aangezien de texturen van de verschillende groenten zo vrij dicht bij elkaar komen te
liggen en toch voldoende van elkaar verschillen om
telkens iets toe te voegen aan deze eerste gang. Het
wordt allemaal begeleid met een scheutje olijfolie
en het hart van burratakaas, een Italiaanse verse
kaas die is gemaakt van mozarella en room. Er werd
gekozen voor de binnenkant omdat de rest van de
kaas eigenlijk uit pure mozarella bestaat, terwijl het
midden erg smeuïg en zelfs bijna lopend is. De romige kaasspecialiteit combineert perfect met de
groenten en eerlijk gezegd hebben we zelfs in thuisregio Puglia geen betere burata gegeten op restaurant. Alweer geldt hier: simpel en perfect passend in
de moderne brasseriesfeer, maar ook verfijnd en

wicht, waardoor deze chenin blanc wat ons
betreft vooral past bij de gamba’s, al valt de
combinatie met de andere hapjes wel mee.

interessant genoeg om als restauranteten geserveerd te worden.
De begeleidende wijn is een monocépage: een droge chenin blanc van wijndomein Delheim uit Stellenbosch. Buiten het feit dat Delheim een van de eerste
duurzame Zuid-Afrikaanse wijngaarden is, doet de
wijn ons in sommige opzichten meer denken aan
een Portugese vinho verde uit de Dourostreek dan
aan een Afrikaanse chenin blanc, al zullen niet alle
wijnkenners het met ons eens zijn. In de neus ontwaren we vooral frisse zuren (met veel citroen) en
rijp tropisch fruit, waarbij perzik de boventoon
voert, maar toch is het allemaal niet te scherp. In de
mond vinden we naast alweer perzik ook mandarijn,
bloemen en zelfs een vleugje honing terug. Net als
de gerechten zijn de smaken heel mooi in even-

Als eerste hoofdgerecht krijgen we pluma de
Ibérico, een stukje vlees van het matzwarte
ibéricovarken dat tussen de rug en de schouders wordt uitgesneden en is vernoemd naar
de pluimvorm die je daardoor krijgt. De kwaliteit herken je trouwens aan de poten: hoe
meer de hoeven zijn afgesleten, hoe meer
het scharrelvarken heeft rondgelopen en
(doorgaans) ook hoe lekkerder het vlees.
Door het roosteren heeft het een lichte barbecuesmaak meegekregen die wordt geaccentueerd door de gebrande uiensaus. Een
vleugje dragon zorgt voor wat meer speelsheid, terwijl de linzen en de daarnaast gelegen
groentjes alles erg gepast begeleiden.
Het aspergeseizoen is eigenlijk voorbij, maar ons
tweede hoofdgerecht is een doradefilet die ook
nu nog op het menu aangeprezen staat met asperges. We krijgen er sugarsnaps (een dikke, vlezige peulvrucht die je in haar geheel kunt eten) en
aparte doperwten bij. Die maken de schotel iets
aardser, maar de dashi (een Japanse bouillon die
meestal getrokken wordt van wier en tonijn, al
kunnen er ook andere vissoorten en zelfs shiitakepaddenstoelen gebruikt worden) zorgt ervoor dat
de distinctieve vissmaak goed behouden en zelfs
verstevigd wordt, terwijl gember voor extra pittigheid en citroengras voor meer smaak zorgt.

Vaak wordt er te veel citroengras gebruikt en dat is
gewoonlijk nefast voor het evenwicht in een gerechtje, maar daar is in dit geval zeker geen sprake
van. Wel vinden we dat de dorade bijna te ver en
daardoor ietwat aan de droge kant is, maar de grens
van het culinair toelaatbare wordt zeker niet overschreden. Lekker, dus.
Er worden ons twee wijntjes voorgesteld: een carménère van domein Luis Felipe Edwards en een syrah van domein Luc Pirlet – onze Belgische trots uit
de Pays d’Oc in het zuiden van Frankrijk.
De carménèredruif is een onvervalste Chileense specialiteit waarvan de Chilenen jarenlang hebben gedacht dat het om merlot ging en het wijntje uit de
Colchague Valley heeft zowat alles wat je van een
goeie carménère verwacht: een diepe, donkerrode
kleur en een complexe neus waarin we kersen,
aardbeien, zwart fruit, vanille en zowel groene als
zwarte peper ontwaren. In de mond vinden we
vooral bramen, pruimen, bessen en rijpe, maar
zachte tannines terug.
Onze rosé is dan weer een monocépage van syrah
met een diepe, heldere robijnkleur en aroma’s van
verse aardbeien en frambozen. Deze wijn mag een
tot vijf jaar in roestvrije stalen vaten blijven en er is
– in tegenstelling tot de carménère – dan ook geen
houttoets te bespeuren. Het is een erg levendig, fris
drankje met een karakter dat net voldoende mineraal is om ook bij delicate vissoorten te passen.
Het is allemaal maar een voorbode voor de apotheose van ons menu: een geweldig dessert van tapio-

caparels in kokosmelk, geïnfuseerde komkommer
met gin en limoen, begeleid door komkommersorbet en een enorm smakelijke sesamcracker.
De (overigens glutenvrije) tapioca zorgt vooral voor
textuur, terwijl de smaak grotendeels bepaald wordt
door de kokosmelk. Het idee om de komkommer
met gin en limoen te infuseren is daarbij een voltreffer omdat de komkommersmaak op die manier
niet gaat domineren en beter past bij de rest van het
nagerecht, terwijl de stevige cracker dankzij het sorbet een mooi tegengewicht krijgt. Dit is een dessert
dat je nauwelijks nog simpel kunt noemen, hier zijn
modernere kooktechnieken en een patissier op niveau voor nodig.
We mogen nog afsluiten met een geslaagde cocktail:
een espresso martini. Die cocktail zou voor het eerst
gemaakt zijn in de jaren tachtig, toen cocktaillegende Dick Bradsell door een knappe dame gevraagd
werd om haar een drankje te bereiden dat haar tegelijkertijd wakker zou maken en… zin zou doen krijgen in seks. De mengeling van wodka, espresso en
koffielikeur is zeker niet licht te noemen, maar is
natuurlijk wel een goeie afsluiter voor een geslaagd
etentje.

Conclusie
Brasserie Appelmans is een goeie locatie om een
heel avondje te spenderen. Dankzij de Absinth Bar,
de Private Bar en het brasseriegedeelte kan je gemakkelijk van de ene naar de andere ruimte verhui-

zen en toch telkens een lichtjes andere belevenis
hebben. Aperitieven, eten en nakaarten, gewoon
een cocktail komen drinken of een snel hapje komen nuttigen kan allemaal en bovendien kan het
restaurant nauwelijks centraler liggen. Wie slim is,
reserveert of komt op een moment waarop hij of
zij nog zelf kan kiezen waar zitten. De keuken is
geen gastronomische top, maar de gerechten zijn
allemaal smaakvol en evenwichtig, met hier en
daar een echte verrassing, waardoor Appelmans
gemakkelijk bij de brasserietop of bij het restaurantpeloton mag gerekend worden. Natuurlijk zal
iedereen wel een favoriete (of te mijden) kelner of
dienster hebben, maar die kan je pas leren kennen als je Appelmans minstens enkele keren hebt
bezocht. Toch?
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