
Restaurantrecensie: Brussel — Brasserie LR6 

Door Dirk Vandereyken 

Zo nu en dan doe je wel eens een ontdekking wanneer je gewoon rondwandelt en oplet. Als dat ook nog eens in de Hoogstraat gebeurt – een straat die voor 

een groot gedeelte langs haar lengte behoorlijk gezellig is en een aantal interessante winkeltjes en restaurantjes telt waar vaak met RES mag betaald worden – 

is dat natuurlijk een extra pluspunt. De Rue Haute is immers erg gemakkelijk te bereiken en ligt diep in de Marollen. Vanuit het Louizaplein en het Justitiepaleis 

van Brussel neemt een lift je beneden tot je aan de straat bent, terwijl jook de Regentschapsstraat zich op enkele steenworpen afstand bevinden. Brasserie LR6 

ligt in het centrum van de driehoek die gevormd wordt door de Hallepoort, de Naamsepoort en het Palais voor Schone Kunsten – drie knooppunten die de 

meeste Brusselaars haast blindelings kunnen vinden en het is dan ook niet fout om te zeggen dat het hier om een toplocatie gaat… Iets wat zowel belangrijk is 

voor wie hier wil komen eten en/of drinken als voor de toeschouwers die de vele evenementen die in de kelderzaal plaatsvinden. Dat we na een eerste bezoek 

al snel beslisten om hier een artikel aan te wijden, leek ons dan ook niet meer dan logisch. 



Inrichting & personeel 

D e LR6 is een erg gezellige brasserie en dat 

heeft evenveel te maken met de inrichting 

als de ruimte. Ondanks het feit dat de bar een 

groot deel van de linkerflank in beslag neemt, 

heb je als klant veel keuze wat zitplaatsen be-

treft: aan de bar zelf, aan de tafels in het midden, 

op de zetels aan de kant of op de kussentjes in de 

aangrenzende ruimte, waar de open stenen muur 

extra voor extra warmte en gezelligheid zorgt. 

Een trap leidt naar de érg knusse kelderzaal, met-

een ook de plaats waar de meeste optredens 

plaatsvinden – maar daarover zo meteen meer.  

De inrichting is tegelijkertijd klassiek en eclec-

tisch, maar toch valt er niets uit de toon en lijken 

de verschillende elementen samen te komen tot 

een mooi geheel – iets wat ’s avonds veel meer 

opvalt dan overdag. Wanneer buiten de zon is 

ondergegaan, is het hier immers gezelligheid 

troef. Dat de Griekse eigenaar Andreas een groot 

muziekliefhebber is die lange tijd in eigen bands 

heeft gespeeld, honderden verhalen heeft over 

de – veelal beroemde – muzikanten waarmee hij 

op tournee was en nog steeds verschillende in-

strumenten heeft klaarstaan, is ook in een enkele 

oogopslag duidelijk… en, ja, de piano is gestemd 

en de gitaren klinken erg helder. Daar zorgt An-

dreas zelf voor. 



Even aanwezig in de zaal, zelfs als het alleen in geest is: de invloed van de wederhelft van Andreas, chef Anne-Cécile Letournel. De Française uit Nantes studeer-

de aan de Lycée Saint Sauveur en het LISAA in Rennes (het Instituut van Toegepaste Kunsten), maar is vooral bezeten door de kookkunst. Het was Anne-Céciles 

grootmoeder die de microbe overbracht, terwijl de kleine kok-in-spé zich onder diens tafel ophield en observeerde wat haar familielid zoal aan het fornuis wist 

te presteren. Ze hield er haar liefde aan traditionele Franse gerechten aan over, al werd er in ons land een Belgische toets aan toegevoegd en houdt de jongeda-

me ervan om er haar eigen wendingen aan te geven – wendingen die meestal weinig te maken hebben met moderne technieken, maar toch een meerwaarde 

geven aan haar gerechten. 



Het menu 

D at de chef wel wat kan, merken we tijdens ons eerste bezoek aan de LR6. 

Gewoonlijk vermijden we salades in een brasserie omdat die veel te vaak 

steunen op weinig smaakvolle (veld)sla, maar de salade met geitenkaas die we 

hier voorgeschoteld krijgen, voorspelt veel goeds. Het brood onderaan is per-

fect getoast en hoewel de spekjes het geheel natuurlijk ongezonder maken, 

zijn de smaken mooi in balans: het zoete van de honing, het zurige van de 

granny smithappeltjes en de bitterheid van de sla blijven mooi in evenwicht, 

terwijl de komkommer voldoende subtiel aanwezig is en de rode uitjes erg veel 

bijdragen aan het geheel. Minstens even belangrijk: het gebruik van tijm als 

overheersend kruid en de goede kwaliteit van de geitenkaas zelf. 

Wanneer we als recensenten terugkeren, krijgen we eerst krokante gepaneer-

de scampi’s voorgeschoteld. Die doen ons meer denken aan tempuragerech-

ten dan aan traditionele gefrituurde scampi’s zoals we in het gros van onze 

tavernes gewend zijn. Anne-Cécile maakt alles zelf en dat is te merken aan het 

paneermeel: ietwat vettig, maar vol van smaak en heerlijk krokant. Ook de 

kwaliteit van de reuzengarnalen is op het appel, maar toch is het vooral de 

heerlijke Japanse wasabimayonaise die toont dat de chef niet vies is van in-

vloeden die buiten de Frans-Belgische keuken vallen. Bovendien is het pikante 

van de wasabi voldoende naar de achtergrond gedrongen, waardoor de ei- en 

oliesaus uitstekend geschikt is om in te dippen. 

Misschien iets verrassender: het ‘oeuf meurette’, dat blijkbaar een specialiteit 

is van het huis. Door de sjalotjes te bakken met spek en dan af te blussen met 

rode wijn, zorgt de chef voor een erg smaakvolle basis waarop het ei wordt 

gepocheerd.  Het is natuurlijk een erg typisch Bourgondisch gerecht, maar de-

ze variant proeft erg smeuïg, zonder té vet te zijn. De volle smaak is opvallend, 

net als het feit dat onze kok er niet voor terugdeinst om stevig te kruiden. Ook 

belangrijk: de heerlijke croutons met look die aan de kant van het potje wor-

den geserveerd. Het verraadt niet direct een grote liefde voor een fijnzinnige, 

lichte keuken, maar het zorgt wel voor een stevige smaakbom die een bezoek-

je aan het restaurant waard is. 



 

Als hoofdgerecht krijgen we een smakelijke steak die net gegaard is zoals we vragen en 

gelukkig niet begeleid wordt met een al te vette of dikke saus. De garnituur is wel gedeel-

telijk dezelfde die we al naast de scampi’s aantroffen, maar de frietjes zijn ronduit schitte-

rend: heerlijk knapperige, vrij dikke, goudgele gefrituurde aardappeltjes die volledig zelf 

geschild zijn en daardoor iets meer vet opzuigen. Toch eten we niet te zwaar en dat heb-

ben we wellicht te danken aan de uitgekiende portiegrootte en de inzichten van de chef. 

Die inzichten brengen ons tenslotte naar het dessert: een geweldige tart tatin maison, dui-

delijk een handelsmerk van de chef. De ‘omgekeerde taart’ wordt lauwwarm opgediend 

en de gekarameliseerde appeltjes zorgen tegelijkertijd voor de nodige zoete als bittere 

toetsen, terwijl het bolletje vanille-ijs alles opfrist, waardoor we alles met opvallend ge-

mak binnen weten te spelen. Lekker! 

LR6 als kunst- en evenementencentrum 



Ja, er zijn verschillende interessante kunstgalerijen te vinden in de 

Rue Haute en Brasserie LR6 trekt de artistieke sfeer die een ge-

deelte van de straat kenmerkt door naar binnen. Travestieten-

shows, stand-upcomedy, burleske voorstellingen: je kunt hier heel 

wat evenementen aantreffen. Reden voor ons om ook onze eigen 

improvshow, Improv-Asion in Brasserie LR6 op te voeren. Een toffe 

ervaring in een ongedwongen sfeer, met een erg enthousiast pu-

bliek. 

Conclusie 

H oewel chef Anne-Cécile nog meer in haar mars heeft dan ze 

in Brasserie LR6 kan laten zien, hoef je in dit restaurant geen 

lichte, fijnzinnige keuken te verwachten. Net als de meeste goeie 

Brusselse brasseries, tref je hier vooral klassieke gerechten aan, 

maar dan wel met heel erg veel smaak gebracht en telkens ook 

met de handtekening van de chef erop. Dat alles in een erg gezellig 

kader gebeurt en er op sommige avonden heel wat te doen is in de 

LR6, zorgt zeker voor extra aantrekkingskracht. Wij raden aan om 

deze toffe brasserie eens te bezoeken wanneer er een dinershow 

plaatsvindt, zodat je meteen van zowel het eten als de drank en de 

voorstelling kunt genieten, maar verder kan je hier doorlopend 

terecht om gewoon leuk te tafelen. 

Brasserie LR6 

Hoogstraat 204 

1000 Brussel 

België 

 

www.lr6brasserie.be 
 

http://www.lr6brasserie.be

