
Restaurantbespreking: Le Char d’Or — Brussel 

Dirk Vandereyken 

Op de Brusselse Kruidenmarkt, enkele meters van de Grote Markt, bevindt 

zich de Char d’Or, een oerklassiek restaurant dat in 2013 werd overgenomen 

door de Brussels Grill-keten. Niet onlogisch, want een betere locatie is in de 

hoofdstad moeilijk denkbaar. Het gebouw werd in 1695 opgericht na de 

Franse bombardementen en is nog steeds uit duizenden herkenbaar. Wij 

vroegen ons af of ook het eten zal kunnen rekenen op een even rijke ge-

schiedenis en namen de trein naar Brussel om enkele gerechten te proeven. 

Interieur & bediening 

Ondanks het feit dat de Char d’Or zich op een van de drukste pleinen van de 

stad bevindt, is het er best wel gezellig. Dat heeft alles te maken met het erg 

ruime interieur en de door rode accenten gedomineerde bovenverdieping, 

van waaruit je een mooi zicht hebt op de Kruidenmarkt. Volgens het zaalper-

soneel willen de uitbaters die bovenverdieping binnenkort ook vaker gebrui-

ken en daar zal de piano die er staat opgesteld mogelijk bij helpen. Gelijk-

vloers wordt de zaal gedomineerd door een grote open haard, wat natuurlijke 

en enorm pluspunt is. 

Onze kelner doet zijn uiterste best om het naar onze zin te maken en stelt 

meer dan voldoende vragen. Hij is vlot en lijkt echt begaan te zijn met onze 

ervaring, misschien wel omdat er op het internet toch heel wat reacties prij-

ken van klanten die niet erg tevreden waren over de bediening. Buiten de iet-

wat beperkte wijnkennis (maar er staan sowieso al niet zo gek veel wijnen op 

het menu) weet de man op ons in ieder geval een goede indruk achter te la-

ten. Wat een personeelswijziging niet allemaal kan doen! 



Menu 

We beginnen met correct klaargemaakte gefrituurde scampi’s en calamares. Niet slecht, 

maar een ontzagwekkende kookkunst is er zeker niet voor vereist. Vervolgens krijgen we 

twee hoofdgerechten. Omdat de zaak zoals reeds aangestipt deel uitmaakt van Brussels 

Grill, vragen we voor een keer eens biefstuk en die wordt goed gegaard op ons bord ge-

presenteerd. Het is een heel zachte filet pur van goede kwaliteit, al zorgt het grillen er-

voor dat de het stuk vlees iets te zwart is uitgevallen en dat is zowel ongezond als iets 

minder smakelijk. Overigens wordt er verrast gereageerd als we pasta of rijst bij de bief-

stuk vragen – frietjes zijn hier blijkbaar de enige orde van de dag als je geen spaghetti als 

hoofdgerecht bestelt. 

Is ons biefstukgerecht erg typisch voor een Belgische brasserie, dan is de selectie mosse-

len (marinières, met room, met witte wijn of met look) dat ook. Zelf hebben we geweldi-

ge herinneringen aan sommige mosselgerechten, zoals de bouchotmosseltjes die we 

enkele jaren geleden tijdens een restaurantrecensiebezoek als voorgerecht in De Kleine 

Zavel kregen. De mosselen van Le Char d’Or zijn lang niet van hetzelfde niveau, maar 

verdienen wel hetzelfde predicaat als de andere schotels die we mochten proeven in Le 

Char d’Or: correct en klassiek, maar niet meer dan dat. Een eigen stempel weet de chef 

nergens te drukken (of misschien wordt hij wel verplicht om zich te beperken), maar 

alles wordt wel correct klaargemaakt.  



Hetzelfde verhaal met de crème brûlée die ons wordt aangeraden: goed, maar iets te dik, te 

weinig textuur van de vanille en niet uitzonderlijk, net als het ijs. 

Le Char d’Or is een degelijk brasserierestaurant dat een fantastische ligging kent en op de 

juiste momenten zeker voldoende gezelligheid uitstraalt. Goed voor een tussenstopje of een 

snelle lunch en ook mensen die niet graag op culinaire ontdekkingstocht trekken zullen hier 

aan hun trekken komen. Avontuurlijke zielen die topgastronomie verwachten en schilderij-

tjes op hun bord verwachten, kiezen echter beter voor een andere zaak. 

Meer info: http://www.brussels-grill.be/fr/nos-restaurants/grand-place-bruxelles 
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