
Restaurantrecensie: La Soeur du Patron 

Wees er maar zeker van: de betere restaurants stralen vaak de persoonlijkheid van hun eigenaar uit. In het beste geval voelen ze haast aan als een verlenging 

van hem of haar, met vooral wat visie, inrichting en allerlei grote of kleine details betreft. Als iemand dan zo’n bonte achtergrond heeft als Carl Dos Santos, de 

sympathieke uitbater van de twee Brusselse restaurants La Soeur du Patron, kan het haast niet anders of je merkt dat wanneer je beide zaken binnenstapt. Dos 

Santos heeft immers niet alleen een Portugese vader en een Braziliaanse grootmoeder,  zijn moeder is van Deense en Noorse origine, terwijl de man zelf hotel-

school heeft gevolgd in Waver en zijn stiel heeft geraffineerd in bekende huizen als Le Caraquin du Lac, l’Orangeraie, Le Repos de la Montage, Le Crabe Fantôme 

en La Trèfle à Quatre. Wij gingen alvast een kijkje nemen op het adres in Ukkel. 



Ontvangst & interieur 

De zus van de baas, dat is Vanessa, maar haar krijgen we van-

daag niet te zien. Ze bevindt zich op het moment van ons bezoek 

immers in het zusterrestaurant te Audergem. Haar aanwezigheid 

is echter absoluut niet nodig om een leuke ervaring op te doen, 

want we worden erg hartelijk ontvangen en Dos Santos reveleert 

zich ook al snel als de warme man die we verwachtten.  

De ietwat simpele façade herbergt een gezellig restaurant, waar 

rode muren en een mooie harmonie vormen met bruine aarde-

tinten en met steen betegelde grijze vloer. De leren fauteuils 

zitten erg lekker, allerlei kleine accenten maken alles nog wat 

boeiender en de koperen kunstwerkjes die smaakvol zijn opge-

hangen herbergen meteen ook de lichten. Jammer genoeg be-

zoeken we het restaurant bij druilerig weer, waardoor we niet 

kunnen genieten van het mooie, erg ruime terras. 



Menukaart 

In La Soeur du Patron kan à la carte gegeten worden, maar er is ook telkens 

een maandmenu. De kaart oogt enorm eclectisch, met zowel typisch Frans-

Belgische gerechten als garnaalkroketten (met gefrituurde peterselie en ci-

troen, zoals het hoort), terrine van foie gras (met porto, vijgenconfituur, 

grenadine, briochebrood en toast) en gegrild tussenribstuk (met boter, ge-

mengde salade en frietjes) als Thaise (tom kha kaisoep of pad thai), Afri-

kaanse (kippenpastille met komkommersalade en yoghurt), Braziliaanse 

(casquinha de Siri of Braziliaanse scampi’s met tagliatelle), Italiaanse (de 

vele carpaccio’s en pasta’s), Indische (kip massala) en zelfs Amerikaanse 

(burgers) gerechten. 

Vooral de ruime keuze aan (negen) salades, (vijf) burgers en carpaccio valt 

op. Dat laatste gerecht kan je trouwens zelf samenstellen. Je begint aan een 

prijs van 14 euro voor een voorgerecht en 17,50 euro voor een hoofdge-

recht, waarna je simpelweg nul tot tien ingrediënten toevoegt, van 

prosciutto tot koriander, foie gras en truffelolie. Super! 

Wij kiezen voor een salade die misschien net iets verser had kunnen zijn, 

maar vrij puur wordt geserveerd, zonder ongezonde ingrediënten, en een 

heer-lij-ke casquinha de Siri. Vooral dat laatste gerecht is een absolute reve-

latie, een kleine gratin van krabvlees met kokosmelk en caipirinha. De uit-

voering is simpel, maar o zo mooi gebalanceerd, met een perfecte combina-

tie van zowat elk mogelijke smaak. Een absolute aanrader! 

Wat je best kiest als voorgerecht? Wij stellen voor om zeker eens een eigen 

carpaccio samen te stellen, terwijl we vooral fan zijn van de Braziliaanse spe-

cialiteiten. Zo zien we de moqueca de Bahia op de kaart (kabeljauw met tij-

gerscampi’s, kokosmelk, uitjes, tomaat, zachte peper, koriander en garni-

tuur), een uitstekend gerecht dat je niet elk ander restaurant voorgescho-

teld zult krijgen. 

 



Conclusie 

La Soeur du Patron in Ukkel is een leuk eetadresje met een ietwat eclectisch ka-

der waarin zowel de persoonlijkheid van de chef als het ruime aanbod aan zowel 

binnenlandse als exotische gerechten prima in gereflecteerd wordt. De bereidin-

gen zijn doorgaans niet al te moeilijk, maar wel erg correct, zowel wat kwaliteit 

als prijs betreft. Wie een Michelinsterkeuken verwacht, kan elders naartoe. Wie 

daarentegen een paar aangename en ongedwongen uurtjes wil spenderen vlak-

bij het station van Ukkel Sint-Job, weet bij deze waar naartoe. 

Meer info:  

 

La Soeur du Patron Uccle 

Jean et Pierre Carsoel 5 

1180 Ukkel 

 

Website: www.lasoeurdupatronuccle.be 
Telefoon: +32 (0)2 374 08 80 

http://www.lasoeurdupatronuccle.be

