Restaurantrecensie: Brussel — l’Orchidée Blanche
Door Dirk Vandereyken

A

ls journalist word je geregeld uitgenodigd voor speciale evenementen. Vaak is de ervaring best wel aangenaam, maar niet noodzakelijk onvergetelijk. Een van
de uitzonderingen is de viering van het Vietnamese Nieuwjaar die we een paar jaar geleden mochten meemaken in het Brusselse l’Orchidée Blanche. In 2015
werd de eettempel uitgeroepen tot ‘beste Aziatische restaurant’ en dus drong een hernieuwd bezoek in 2016 zich op. Wij trokken naar l’Orchidée Blanche in de hoop
dat we de oorkonde die sinds het binnenhalen van die titel aan de muur prijkt kracht zouden kunnen bijzetten.

Ontvangst & interieur

Z

oek l’Orchidée Blanche op Google Maps en je merkt al snel dat het restaurant zich
pal in het midden van twee campushelften van de ULB en het kerkhof van Elsene
bevindt. Een bruisende studentenbuurt waar grauwe, weinig uitnodigende straten een
hoek verder transformeren in gezellige winkelwijken waar het leuk toeven is. Eenmaal
binnen, reveleert l’Orchidée Blanche zich als een sober ingericht restaurant waar Vietnamese decorstukken harmonieus samengaan met modernere stijlelementen. Her en
der refereert authentieke kunst naar het land van herkomst, terwijl de bediening volledig in handen is van Oosterse dames in áo dài (als ‘awjaaj’ of ‘awzaaj’ uitgesproken),
het nationale kostuum, dat bestaat uit een strakke zijden tuniek die over een broek
wordt gedragen. De zaal beneden kan 40 couverts aan, maar boven is er een tweede
zaal die eerder koloniaal is ingericht, met nog eens 35 zitplaatsen.

Ook nu weer is de ontvangst erg hartelijk, al is het meisje dat ons bedient het Frans niet helemaal machtig. Ook om de wijnkennis hoef je hier niet te komen, want die is
bij het grootste gedeelte van het zaalpersoneel eerder beperkt. Echte gastronomen zullen echter wel zelf hun drank kunnen kiezen zonder zich te storen aan het feit dat
niet elke druivensoort hier gekend is. Minpuntje is dat er maar een paar wijnen beschikbaar zijn per glas, al kan je wel kiezen uit een degelijke selectie flessen. De perfect passende wijn bij elk gerecht vinden lukt dus enkel als je met een grote groep langskomt (of héél veel drinkt). L’Orchidée Blanche pretendeert dan ook geen sterrenrestaurant te zijn, maar is de nieuwe ‘claim to fame’ hier nu wél terecht of niet? Lees hieronder wat wij vinden.

Het menu

Het duurt niet lang voor de supersympathieke
eigenares ons aan de tafel komt verwelkomen. Ze
herkent ons onmiddellijk – er komt geen fake gedoe aan te pas – en neemt de tijd om even een
babbeltje te slaan. Onze gastvrouw biedt aan om
ons de Vietnamese fondue te serveren waar haar
restaurant, dat zijn dertigste verjaardag viert, om
bekend staat, maar we hebben eerder al beslist
om voor twee menu’s te gaan en houden ons aan
dat voornemen. Voor de fondue zullen we een
andere keer eens moeten terugkomen.

Nadat ons aperitief wordt geserveerd, krijgen we
vooraf gepaneerde garnalen als amuses-bouche.
De hapjes zijn gefrituurd, maar het garnaalvlees is
van uitstekende kwaliteit en domineert nog
steeds in de mond. Bovendien is het deeg vrij
luchtig, waardoor we niet het gevoel krijgen dat
we al meteen te vettig aan het eten zijn.

Ons voorgerecht bestaat uit een selectie van gerechtjes die samen op een bord worden aangeboden. De scampi’s baden in een goed uitgebalanceerde zoetzure saus, proeven vers en zijn besprenkeld met gefrituurde ajuin, waardoor ze een
krokant extraatje hebben gekregen. Jammer genoeg krijgen we met de nem (‘keizerlijke kroket’)
en de gefrituurde wan tan alweer twee gefrituurde gerechtjes opgediend. Het vlees van het lenterolletje is echter erg lekker afgekruid en goed gemixt. Lekker is het zeker wel, maar gezond is natuurlijk anders, zeker na de ook al gefrituurde
amuses-bouche. Wie zelden vettig eet en zichzelf

toelaat om op restaurant te zondigen, zal echter
weinig kunnen aanmerken op de goed gevulde
lekkernijen. In de vullingen ligt de nadruk overigens op vlees en niet op groenten, maar toch
wérkt het allemaal wel. De bijgeleverde Saigonese salade is, ondanks de zoete dressing, trouwens een voorbeeld van een erg smakelijk, gezond alternatief, dat vernoemd is naar de oude
benaming van Ho Chi Minhstad. Met de smaken
is alvast niets mis en dat geldt ook voor de biefstukbrochette op ons bord.

Als tweede gang krijgen we lichtjes krokant gebakken eend in rolletjes, met daarover een
streep bruine saus waar je ook mee zou kunnen
lakkeren. De eend is heerlijk gekruid en het
vlees is van een uitstekende kwaliteit, maar
vooral de saus draagt heel sterk bij tot de rijke,
volle smaak.

Een andere gang die bijblijft: de gemarineerde
kippenbrochette met een frisse salade van onder andere komkommer, tomaat, sla, koolsla en
wortel, besprenkeld met gehakte nootjes. De
blikvanger is hier de marinade zelf, waar zoet en
zuur het zoute beter in balans houden dan het
geval is bij sommige andere gerechten.

Vergeet overigens ook niet om een dessert uit
te kiezen. Na een paar bezoeken kunnen we
immers zeggen dat de croustillon met kokosnoot en vanille-ijs een echte voltreffer is, terwijl
ook de soufflé met Grand Marnier en de bananenbeignets een verdedigbare zonde vormen.

Afsluitend: in l’Orchidée Blanche is misschien niet écht
het allerbeste Aziatische restaurant dat ons land rijk is,
maar je kunt er wel heel lekker eten. Wie op de gezondheid let, doet er echter wel best aan om zelf een
selectie te maken uit de vele lichte, gestoomde, rauwe, gekookte of gebakken gerechten op de vrij uitgebreide menukaart. Smakelijk!

Meer info
L’Orchidée Blanche

Boondaalsesteenweg 436
1050 Elsene

Website: www.orchidee-blanche.com
Telefoon: +32 (0)2 647 56 21

