
Restaurantrecensie: L’auberge de l’Isard 
Toegegeven: we hadden op voorhand een beetje schrik toen we naar L’ auberge de l’Isard vertrokken. Niet omdat het restaurant zich aan de Romeinsesteenweg 
bevindt (op dezelfde plaats waar Julius Caesar tweeduizend jaar geleden zijn leger doorheen leidde), maar wel omdat de website van deze eetplaats er een beetje 
gedateerd uitziet. Zowel het logo als de design en de kleuren komen er een beetje bekaaid van af, maar gelukkig blijkt de website al snel helemaal niet representa ef 
te zijn voor L’auberge de l’Isard zelf. 

knusse armstoelen, sierkasten met flessen sterke drank en spots met opvallende 
kappen. Niet echt modern, dus, al werden er hier en daar ook wat hedendaagse 
toetsen aangebracht.  

Onze maître d’hôtel laat weten dat we eender wat mogen kiezen, maar steigert 
toch een beetje wanneer onze fotografe vraagt of ze een van de gerechten die op 
het menu prijken mag vervangen met oesters. Ook over het aantal gangen dat we 
kiezen laat hij even zijn ongenoegen blijken, maar eenmaal besteld, verloopt de 
bediening vlot en correct, al krijgt onze metgezel maar vier holle oesters uit 

L’ auberge de l’Isard ligt vlakbij zowel de Heizel als het industrieterrein van 
Wemmel, wat betekent dat het een van de restaurants is waar het ’s middags 
soms even druk of drukker is dan ’s avonds. Chef Roland Taildeman is een echte 
Brusselaar die al meer dan drie decennia ervaring achter de kiezen hee . Dat de 
man goede gerechtjes kan maken die toch niet te duur zijn, bewijst de Bib 
Gourmand die hij toegewezen kreeg van de Michelingids en ’s mans liefde voor 
tradi onele bereidingen wordt ook gereflecteerd in het interieur van deze mooie, 

in 2005 gerenoveerde villa: een keramische vloer die eruit ziet als parket, 
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de op lage temperatuur gegaarde fazantenborst met cantharellen en fijne 
champagnesaus of de kalfszwezerik met aceto di modena en verse pasta.  

L’auberge de l’Isard serveert goede, ietwat tradi onele gerechten aan erg 
democra sche prijzen. In de buurt vind je onder andere ook een trendy 
loungebar, maar die moet in zowat alle geledingen onderdoen voor dit restaurant. 
Topgastronomie is het allemaal niet, maar betaalbaar lekker tafelen is hier 
absoluut geen probleem. 

 

Meer info: www.isard.be  

 

Tekst: Dirk Vandereyken 

Foto’s: Auberge de l’Isard 

Copyright Dirk Vandereyken 2013 

A2 

Frankrijk in plaats van de zes die op het menu prijken. Onze gastheer legt echter 
uit dat dit de laatste oesters zijn waarvan de chef de kwaliteit goed genoeg vindt 
en dat kunnen we zeker appreciëren. Het is immers veel beter om wat minder te 
geven waarvan de kwaliteit gewaarborgd is dan een grote schotel met minder 
lekker eten op tafel te moeten ze en. 

Tussendoor geraken we aan de praat met een paar gasten die aan een andere 
tafel zi en. Ze laten ondergetekende journalist een paar keer snel proeven, 
waardoor we een beter beeld kunnen krijgen van wat er zoal beschikbaar is. Zo 
vinden we de hedendaagse varia e van perfect gepelde 0grijze 
Noordzeegarnaaltjes zeker de moeite waard, terwijl de quinoa heel erg goed past 
bij de misschien iets te lang gebakken goudbrasemfilet met quinoa, 
schaaldierensap en champagneoester die we zien voorbij komen. Tussen de 
voorgerechten ontdekken we onder andere ook een ‘samenstelling van boontjes 
met eendenlever en gerookte eendenborst’ en een lekkere javanais van 
eendenlever en wildterrine met ananaschutney. Andere markante gerechten zijn 


