Restaurantrecensie: Brussel — Table de Mus
Door Dirk Vandereyken

Soms is de cirkel nu eenmaal écht rond. Voor deze journalist, bijvoorbeeld, die jaren geleden Jaloa besprak en nu mocht terugkeren naar de allereerste plaats waar
het restaurant was gehuisvest. Maar zeker ook voor ‘Mus’ (bijnaam voor ‘Mustafa’), die er nog bij was toen chef Gaëtan Colin in 2004 Jaloa opende en nog meemaakte hoe de zaak een Michelinster ontving. Dat de stijlvolle maître d’hôtel er later zijn eigen restaurant in zou onderbrengen, had hij toen wellicht niet vermoed,
maar het is wel precies wat er is gebeurd. Wij gingen een kijkje nemen.

Ligging & interieur

T

able du Mus bevindt zich op
de Place Vieille Halle aux
Blés – Oud Korenhuis, dus –
te midden van een hoop
andere horecazaken. Dat hier overal
restaurants, bars en koffiehuizen te
vinden zijn, is geen toeval: welke kant
je ook uitloopt, je stuit binnen 2 minuten wandelen wel op een of andere
belangrijke locatie of bezienswaardigheid. Manneken Pis, de Grote Markt,
de Kunstberg, de Koninklijke Bibliotheek van België en natuurlijk station
Brussel Centraal liggen allemaal bijna
letterlijk op een steenworp afstand.
Dat de steen dan wel moet geworpen
worden door Goliath en niet door David, maakt die uitdrukking niet minder
accuraat.
Ondanks de hoeveelheid aan eetplaatsjes in de buurt, valt La Table de
Mus wel op – niet vanwege de façade,
maar wel omwille van het feit dat hier
duidelijk een gastronomische tempel
staat die culinair wat hoger mikt dan
de (over)buren. Dat wordt overigens
ook weerspiegeld in het klassevolle
interieur, met knusse banken tegen

de muren, mooie stoelen (zonder
armleuningen) aan de andere kant
van de tafels en een trapje naar een
iets hoger gelegen gedeelte. Warme
stenen, spiegels, een uitgekiende belichting en een venster naar de keuken maken alles compleet.

Ontvangst & menu

W

einig gastheren die
zo strak in het
maatpak zitten als
Mus. Het zelfvertrouwen dat de man uitstraalt, grenst
nergens aan arrogantie en hij presenteert zowel zijn restaurant als het menu met een onmiskenbaar charisma
dat normaliter is voorbehouden aan
toppers als Luigi Ciciriello van La
Truffe Noire. Mus is van Turkse
afkomst, maar presenteert een keuken die voornamelijk op Franse leest
is geschoeid en onder leiding staat
van chef Khaled Bouhamidi. Dat de
eigenaar veel in de pap te brokken
heeft, staat echter vast.
We starten met een heel correcte
champagne: Dufournuy brut nature.

Vanwege het suikergehalte (‘brut’ is
een zeer droge champagne en heeft
met minder dan 15 gram het laagste
suikergehalte van alle champagnesoorten) en de fijne parels, die de
smaakpapillen goed voorbereiden op
de eerste gang, een uitstekende keuze.
De focaccia die we als hapje vooraf
krijgen, is klaargemaakt met verse
olijfolie en lekker gekruid, waarna het
de beurt is aan gedroogde rundscarpaccio met kruiden, gerookte schelvis
en een glazuur van parmesankaas.
Het is een interessante combinatie die
je goed moet kunnen doseren, zodat
het romige van de vloeibare parmesankaas niet gaat overheersen. De
kleine wending die er aan deze klassieker is gegeven, maakt deze eerste
gang boeiender, maar ook de kwaliteit van het vlees is helemaal in orde.
Onze collega krijgt geroosterde sintjakobsnoten met een aardappelcrème, olie en crumble van chorizo op
haar bord. De chorizo gaat goed samen met de bereidingswijze van de
sint-jakobsnoten en geeft alles een
aardsere smaak die net niet te sterk
aanwezig is, waardoor je de individue-

le ingrediënten nog voldoende blijft
proeven. De aardappelcrème versterkt de aardse kant van het gerecht,
maar is ook lekker smeuïg. Zonder de
knapperige textuur van de crumble
zou er wat te weinig beet zijn aan dit
gerecht – goed bedacht, dus!
Als hoofdgerecht vindt deze recensent een entrecote (een dun gesneden lendestuk van rund met een klein
vetrandje) van charolais. Dat is het
belangrijkste Franse vleesras. De koeien hebben een roomkleurige tot vaalwitte vacht, maar belangrijker voor de
gastronomie is dat ze in verhouding
tot hun beendergestel veel vlees bieden en dat hun vetgehalte vrij laag is.
Dat de entrecote 3 weken heeft gerijpt, versterkt de smaak nog wat
meer. De ovengebakken aardappel in
de schil en de pepersaus maken er
een vrij zwaar gerecht van, dat wellicht vooral in de smaak zal vallen van
echte ‘Bourgondiërs’. Zelf raden we
wel aan om dit soort gerechten niet
elke dag te eten – dat zou niet bijster
gezond zijn – maar als guilty pleasure
misschien wel een mooi huwelijk tussen typisch Franse en Belgische basisgastronomie.

Iets lichter: de skrei op 3 wijzen die
onze fotografe voorgeschoteld krijgt.
Vooral de skreifilet wordt uitstekend
in zijn waarde gelaten en baadt niet te
veel in de mousserende boter. De
brandade (een emulsie die meestal
bestaat uit vis, olie en aardappelen of
brood) van schelvis is dan weer het
soort gerecht dat iemand als Johan
Segers tot in de perfectie beheerst,
maar dat door Mus en zijn keukenteam letterlijk in een nieuw (tempura)
jasje is gestoken. De heerlijke sashimi
is dan weer in een reductie van olie,
gember en soja geplaatst. Er zit veel
smaak aan dit gerecht, al zorgen vooral de aardappelen en de boter ervoor
dat het iets zwaarder is dan je zou
verwachten. Er wordt hier stevig getafeld, zoveel is duidelijk. Even duidelijk
is echter dat het in La Table de Mus
goed zit met het evenwicht tussen
zuur, zout, zoet, bitter en umami –
lekker, dus.
We eindigen nog met een geweldig
chocodessert en besluiten dat je met
het lunchmenu in dit restaurant voldoende hebt gegeten om een hele
dag verder te gaan. Extra leuk is dat
het menu wekelijks wordt aangepast.

Er is altijd de keuze tussen 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 2 desserts en die selectie zorgt ervoor dat
er elke 7 dagen iets anders kan aangeboden worden, zonder dat je het gevoel hebt te weinig keuze te hebben.
Daardoor blijft La Table de Mus een
restaurant waar je vaak heen kunt
trekken en toch telkens een andere
ervaring hebt – wat ons betreft, een
groot pluspunt.
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