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Soms wéét je gewoon wanneer het goed zit met de keuken van een restau-

rant. Een voorbeeld: Sapori, dat onder leiding staat van chef Tom Geerts. 

Geerts, een vroegere adept van onze favoriete Antwerpse chef, John Ver-

beeck, durfde het aan om zijn restaurant onder te brengen in een prachtig 

pand dat net weggedoken is achter de hoek van de Mechelsesteenweg en 

de Britselei. De vorige uitbaters wisten ondanks een uitstekend concept – 

een luxueuze ontbijtlounge – niet voldoende klanten binnen te lokken, 

maar Geerts heeft daar uitstekend op geanticipeerd door zijn restaurant als 

opstapje te gebruiken naar een ongetwijfeld baanbrekende cateringdienst. 

Voorlopig kan je echter ook nog in de zaak zelf terecht en dus vonden we 

het dringend tijd om eens langs te gaan. 



Interieur & ontvangst 

Nee, aan ontvangst laat Sapiro niet te wensen over: we worden onmiddel-

lijk hartelijk begroet, onze jassen worden aangenomen en ook chef Geerts 

komt uit zijn keuken om een kort babbeltje te slaan voor hij weer naar de 

oven terugkeert.  

Het interieur is vrij strak en luchtig, met een lange bar aan de rechtermuur. 

Aan het einde van de zaal schermen mooie ramen het kookgedeelte af van 

de rest, maar gastronomen die interesse hebben in het reilen en zeilen van 

een keukenteam kunnen hier ruimschoots aan hun trekken komen. Niet dat 

Geerts een grote ploeg moet leiden: de man verzorgt zijn restaurant groten-

deels zelf, al heeft hij natuurlijk ook mensen die voor hem werken. Het is in 

ieder geval een gezellig onderkomen, waarvan ook opvalt dat de occasione-

le voorbijrijdende wagen amper te horen is. Leuk! 



Het menu 

We beginnen met een aperitief en een 

mediterraan schoteltje met onder ande-

re heerlijke sneetjes vlees die richting 

betere pata negra neigen. Een heerlijke 

zelfgemaakte pesto en krokantjes maken 

het geheel compleet. Moeilijk koken is 

dit niet, maar er zitten interessante nu-

ances in de sausjes die nu al het beste 

doen verhopen: tof hoe de chef erin slaagt om dankzij een evenwichtige 

mengeling van ingrediënten toch al een kleine virtuele handtekening ach-

ter te laten op dit in wezen simpel voorgerechtje. Ook de begeleidende 

gebakken aardappelen wijken af van de typische, gefrituurde patatas bra-

vas die op zowat elk tapasmenu ter wereld prijken. Met een heerlijk con-

sistente binnenkant en een heel lichtjes krokante buitenkant weten ze 

een behoorlijk goede indruk achter te laten. 

Als begeleidende wijn houden we het bij de heerlijk frisse Noord-

Italiaanse prosecco: een La Jara Frizzante, die voor 90 procent wordt ge-

maakt uit witte gleradruiven – een oude variëteit waarvan gedacht wordt 

dat de Romeinen haar al kende. De overige 10 procent bestaat uit robo-

so, een rode druif die voornamelijk nabij Veneto wordt aangetroffen en 

die zowel wat aciditeit als body toevoegt aan deze rosé. Aanvankelijk vre-

zen we op basis van de erg fruitige neus en aroma’s van perzik, frambo-

zen en aalbes dat de La Jara te sterk gaat doorsmaken bij het eten, maar 

de fijne parels en de uitgesproken minerale toetsen zorgen ervoor dat 

alles mooi in balans blijft. 



We hebben al vaak geschreven dat we het fantastisch vinden als een 

chef ons risotto – een ogenschijnlijk simpel gerecht dat echter moeilijk 

perfect klaar te maken is – durft geven, maar Geerts lijkt meer dan vol-

doende zelfvertrouwen te hebben om ons een risotto met griet en 

boschampignons voor te schotelen. De rijst zelf is perfect afgekookt: 

niet te stevig, niet te zompig. Griet is dan weer samen met zijn neefje, 

de tarbot, een van de meest smaakrijke (plat)vissen, maar is zachter 

dan zijn familielid. De filet werd op zijn vel gebakken en de uitstekende 

cuisson heeft ervoor gezorgd dat ook het vlees mooi wit is gebleven. 

Bovenop en rond het stukje vis vinden we boschampignons. Die maken 

dit gerechtje meteen wat aardser, waardoor het iets zwaarder dreigt uit te vallen dan nodig. Gelukkig lijkt ook 

de chef dat te weten en heeft hij gecompenseerd met een witte wijnsaus waar ook een toetsje limoen in is ver-

werkt. Die toevoeging is cruciaal, want op die manier is Geerts erin geslaagd om het gerecht de nodige frisheid 

te verlenen, waardoor alles toch mooi in balans komt. 



De bijpassende wijn is deze keer een vrij 

droge Evidência branco Dão van 2013 uit 

Portugal. Daarin vinden we trouwens ook 

karakteristieke Portugese druiven terug, 

zoals de portodruif touriga nacional, de 

vaak gebruikte tinta roriz en encruzado. 

Vooral die laatste druif zorgt voor een 

welkome extra dosis complexiteit – een 

goeie en heel erg betaalbare keuze! 

Het tweede hoofdgerecht is een stuk 

côte à l’os (de rundsvariant van een kote-

let, die wordt gesneden uit de zesrib) en 

hoewel juni al een tijdje achter ons ligt, is 

Geerts erin geslaagd meer dan degelijke 

groene asperges te vinden waarvan hij 

samen met verse jonge spinazie een 

heerlijk bedje heeft gemaakt. De beslis-

sing om het vlees vanbinnen redelijk 

rood te houden, maar niet saignant te 

maken, is overigens de goede, aangezien 

het bloed de smaak van de choronsaus 

teveel zou veranderen. Choronsaus lijkt 

wat op béarnaise, maar maakt ook ge-

bruik van tomatenpuree, waardoor het 

een zomers tintje krijgt. Meestal wordt 

deze saus met witte wijn en azijn ge-

maakt, waardoor er ook een rode draad 

is met het vorige gerecht. Toch is het de 

gekonfijte look die de meeste indruk 

maakt, vooral omdat dit laatste ingredi-

ënt alles weer naar een net iets hoger 

niveau tilt. Een kleine eigen toets toevoe-

gen om een gerecht interessanter te ma-

ken: het lijkt wel iets waar Geerts erg 

bedreven in is!  

Ook nog geproefd: een fantastische Karl 

Pfaffmann Walsheim riesling van 2009, 

een bleke, licht minerale wijn die perfect 

past bij gekonfijt fruit en zelf ook aro-

ma’s van citrusvruchten en appel ont-

hult.  

Klap op de vuurpijl: de Angostura 1919, 

een prijzenwinnende Caribische premi-

um rum die grote indruk op ons maakt: 

fluweelzacht en lichtjes zoet, maar met 

een volle, gekruide neus. Omdat de rum 

minstens 8 jaar in eiken whiskyvaten 

wordt gerijpt, heeft hij interessante va-

nille- en karameltoetsen meegekregen, 

samen met geroosterd hout. Ook detec-

teren we heel wat gember en tropisch 

fruit. Samen met de goede thee die in 

Sapori wordt geserveerd een meer dan 

waardige afsluiter! 



Conclusie 

Sapori is een uitstekend restaurant dat kan rekenen op een onbevangen 

sfeer, een strak maar gezellig interieur en een enthousiaste, sympathieke 

chef die duidelijk gepassioneerd is door de mediterrane keuken, maar die ook 

geregeld Frans-Belgische accenten meegeeft. Erg complex zijn de gerechten 

niet, maar ze zijn wel uitstekend klaargemaakt met kwalitatief goede gerech-

ten. Nog belangrijker is dat chef Tom Geerts kleine persoonlijke toetsen weet 

toe te voegen die de fijnproevers zeker zullen weten te appreciëren. Zeker 

meerdere malen te bezoeken voor Geerts zich volledig begint toe te leggen 

op zijn cateringdienst! 
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