
Restaurantrecensie: Bulthaup 

Ja hoor: sinds ons bezoek aan Bulthaup op de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe, mag het 

restaurant gerust toegevoegd worden aan onze lijst ‘opmerkelijke eetadresjes’. Niet alleen omwille van 

de 13 op 20 in de Gault & Millau (waarmee chef Pierre Godart misschien zelfs nog een puntje onder zijn 

waarde geklasseerd staat), maar ook omwille van het bijzondere concept: als designrestaurant voor het 

luxueuze Duitse label. 



Ligging & Interieur 

Bulthaup ligt aan een belangrijke industriezone, maar is gemakkelijk 

bereikbaar. De Leuvensesteenweg wordt immers bediend door ver-

schillende bussen, terwijl er voor het restaurant behoorlijk wat par-

keergelegenheid is voor wie met de auto komt. Het moderne industri-

ële interieur binnenin trekt echter nog veel meer de aandacht: strakke 

stoelen en tafeltjes, metalen kokers, papieren lampenkappen, belich-

ting die doet denken aan een metalen Indiaanse tent en – vooral – een 

lange open keuken. Hier kan je de chef voor jouw ogen zien koken met 

de hoogtechnologische apparatuur van Bulthaup zelf, terwijl ook de 

showroom boven indruk maakt. Het geheel bevindt zich in een glazen 

structuur die enorm veel licht binnenlaat, zodat je hier vooral in de 

zomer nog tot in de vroege avonduren kunt genieten van zonlicht. 

Omwille van de ligging, doet Bulthaup het vooral tijdens de middag 

goed, waardoor het restaurant omstreeks lunchtijd vaak volzet is. ’s 

Avonds is er vaak minder volk, waardoor het interieur misschien iets 

killer lijkt dan anders. Aan de andere kant is het doorgaans gemakke-

lijk boeken of kan je meestal zelfs bij het voorbijrijden even een stop 

maken om enkele lekkere hapjes te komen eten. 

Ook leuk: we worden bediend door de zoon van de chef, wat meteen 

betekent dat de man uitstekend op de hoogte is van elk gerecht dat 

we mogen degusteren. Een enorm voordeel, zeker als je zoveel vragen 

hebt als wij! 



Het menu 

Met een selectie van 11 gerechtjes worden we van-

daag uitzonderlijk goed verwend, te beginnen met 

een heerlijke crème brûlée van asperges. We bezoe-

ken het restaurant dan ook tijdens het aspergesei-

zoen en deze bereiding is dan ook meteen een vol-

treffer: de kwaliteit van de asperges is zeker op het 

appel. Tel daarbij ook nog eens een perfect uitge-

kiende gaartijd en je weet gewoon dat de combinatie 

met crème brûlée heel erg goed werkt. 

Er wordt gevolgd met een carpaccio van tonijn met 

teriyakisaus. Ook deze keer is het hoofdbestanddeel 

goed uitgekozen. Meer, zelfs: enkel in de beter sushi-

bars en toprestaurants krijgen we doorgaans tonijn 

van een betere kwaliteit. De teriyakisaus is ook niet 

te suikerig of zout, waardoor de smaak van de vis zelf 

blijft overheersen, wat toch wel erg belangrijk is voor 

een carpaccio. 

De vitello tomato (kalfsvlees met tonijn) ligt helemaal 

in dezelfde lijn als de carpaccio en moet zeker niet 

onderdoen voor het authentieke gerecht dat we al in 

het om delicate witte asperges, terwijl vooral de pad-

denstoeltjes extra kruiding verlenen en de boontjes 

dan weer voor de nodige textuur zorgen. Ook de pe-

perige kruiding past heel mooi in het geheel, al had 

er wat ons betreft misschien net iets minder zout 

moeten gebruikt worden. 

Daarna is het opnieuw de beurt aan vis: prachtig ge-

rookte roggenvleugel met aardappelpuree, groene 

kool, witte boter en komijn. Misschien iets minder 

creatief en vetrijker dan de voorgaande gangen, 

maar wel een echte smaakbom! 

Volgende gang: een entrecote van simmentalrund en 

pommes fondants. Het gebeurt niet vaak meer dat 

we ‘smeltende aardappelen’  voorgeschoteld krijgen, 

maar de volgorde in ons menu zet wel nog maar eens 

in de verf dat de chef serieus nadenkt over zijn ge-

Italië geregeld hebben gegeten. Alles zit goed, met 

een lekkere kruiding en leuke, frisse accentjes die het 

geheel nog meer diepgang geven. 

Daarna volgen er opnieuw asperges, maar deze keer 

gaat het om een pannetje met daarin dagverse groe-

ne asperges, Parmezaanse kaas en hesp. De gaartijd 

werd opnieuw mooi gerespecteerd, wat ervoor zorgt 

dat de asperges geen spoor vertonen van bitterheid 

of vlezigheid. Omdat ze ook wat sterker en pittiger 

proeven dan witte asperges, is de combinatie met de 

andere smaakvolle ingrediënten erg geslaagd. We 

hebben dit seizoen al iets betere asperges gegeten, 

maar dit behoort toch weer bij de betere. Lekker! 

Er wordt gevolgd met kabeljauwrug, een ragout van 

morilles, snijbonen en alweer asperges. Er begint zich 

duidelijk een rode draad af te tekenen en dat appre-

ciëren we wel, vooral omdat de asperges telkens 

weer anders worden klaargemaakt. Deze keer gaat 



rechten. Pommes fondants worden immers geblan-

cheerd en dan goudbruin gebakken in boter, waar-

door ze passen bij hartigere schotels. Nadat de rog-

genvleugel ons heeft klaargestoomd voor het iets 

zwaardere werk, is het dan ook een goed idee om de 

entrecote net nu aan te bieden. Simentalrund is bo-

vendien erg mals en heel intens van smaak, met een 

fijne, gemarmerde structuur die het te danken heeft 

aan het feit dat er enkel koeien van minstens 3 jaar 

oud worden gebruikt die tweemaal of vaker hebben 

gekalfd. Ons stukje vlees is bovendien mooi rosé ge-

bakken, al is de presentatie ditmaal wel iets ruwer 

dan bij de andere gerechtjes het geval is. 

De lekkere, à la minute bereide tartaar van biefstuk 

die op onze entrecote volgt, zorgt direct voor de no-

dige verfrissende toets voor onze desserts eraan ko-

men.  

We krijgen een trio van dessertjes: een overheerlijke 

brisure van meringue (gedroogd schuim van stijfge-

klopt eiwit en suiker), een crème brûlée van rijstepap 

en smoothies van rood fruit. Vooral de crème brûlée 

is fantastisch: de rijstepap heeft een perfecte textuur 

(niet te zompig, niet te hard) en het dessert maakt de 

cirkel ook rond. We begonnen immers met een crè-

me brûlée van asperges… 

 

Conclusie 

Door de ligging en misschien wel een gebrek aan 

informatie over het eten zelf op de eigen website, 

dreigt Bulthaupt ’s avonds door veel gastronomen 

vergeten te worden, maar dat zou volkomen onte-

recht zijn. Niet iedereen is fan van de industriële ar-

chitectuur waaruit het pand is opgetrokken, maar 

laat je zeker niet om de tuin leiden: chef Pierre kookt 

met veel verstand, ziel en gevoel, terwijl uitbater 

Bruno de zaak duidelijk goed beheert. Dit is een top-

pertje waarvan we vermoeden dat het – mits vol-

doende steun van het publiek – nog verder kan groei-

en. Zeker eens bezoeken, dus! 
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