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Soms doe je als journalist toevallig een ontdekking terwijl je door de straten van een stad aan het kuieren bent. Zonder research te doen vooraf, zonder collega’s 
te contacteren en zonder zoekmachines te gebruiken. Wie Ternat kent, weet dat het stadje hier en daar wel gezellige plekjes heeft, maar wanneer we voor het 
eerst Brasserie Helena voorbij stapten, beseften we al snel dat die eetplaats iets bijzonders is. Op de volgende pagina’s ontdek je uitgebreid waarom.



Interieur & ontvangst

Wie bovenaan enkele treden doorheen de eerste 
– prachtige – glazen deur van Brasserie Helena 
stapt, wordt al begroet door een vitrinekast met 
daarin onder andere een boek over Helena 
Rubinstein – de illustere dame waar de eettempel 
naar is vernoemd. Een tweede glazen leidt naar 
de brasserie zelf. De moderne, met stenen tegels 
en een robuuste bar aan de rechterkant, lijkt uit 
een grotere, ‘hippere’ stad te zijn 
getransporteerd, terwijl een wenteltrapje naar 
een mezzanine met een iets rustiekere uitstraling 
leidt, onder andere door het gebruik van rieten 
stoelen.

Kort nadat we ons aanmelden aan de bar, komen 
de übersympathieke eigenaars – Mark en Katty – 
ons verwelkomen in de zaal. Het is fantastisch om 
te merken dat beiden niet alleen gebeten zijn 
door de horecamicrobe, maar ook glimmen van 
de trots omwille van nog meer redenen. De eerste 
daarvan? De band tussen Katty en haar over-
overgrootmoeder, Helena Rubinstein zelf.



Helena Rubinstein

De (letterlijk) kleine Pools-Amerikaanse Helena Rubinstein (1872 
– 1965) emigreerde op twintigjarige leeftijd van Polen naar 
Australië. Ze was zo goed als berooid, maar vond er al snel 
enthousiaste kopers voor de bokaaltjes schoonheidscrème die ze 
mee had genomen. Ze had ook geluk met de regio waar haar 
oom woonde: daar waren immers 75 miljoen schapen te vinden 
die konden zorgen voor het vet dat Helena nodig had om nieuwe 
zalfjes mee te maken. De geur maskeerde ze met onder andere 
waterlelies en lavendel. 

Helena kon echter moeilijk een bloeiende zaak uitbouwen zonder 
startkapitaal. Ze nam een job aan als serveerster en ontmoette in 
Melbourne een bewonderaar die voor de nodige centjes wist te 
zorgen. Vanaf dan ging het steil naar boven voor de jongedame: 
ze opende een eigen schoonheidssalon, waar ze al snel zoveel 
geld mee verdiende dat ze een vestiging in Londen kon 
financieren – de eerste franchise van haar soort ooit.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verhuisde Helena samen met haar toenmalige man, 
Edward William Titus, naar New York, waar ze  niet alleen een nieuwe zaak opstartte 
die al snel evolueerde naar een franchise, maar ook een rivaliteit begon met een 
andere schoonheidskoningin, Elizabeth Arden. Dat Rubinstein een enorm goed 
ontwikkeld zakeninstinct had, bleek nogmaals toen ze haar Amerikaans bedrijf voor 
7,3 miljoen dollar verkocht aan Lehman Brothers, waarna ze de bijna waardeloos 
geworden aandelen tijdens de Grote Depressie terugkocht voor amper 1 miljoen en 
ze de waarde op uitgekiende manier de hoogte wist in te jagen – dat noemen we pas 
een goeie deal! 

Helena was de eerste selfmade vrouwelijke miljonair, een verwezenlijking die ze 
vooral te danken had aan haar intelligente manier van publiciteit voeren en kennis 
van marketing. Dat haar naam nog steeds resoneert, wordt  onderstreept door het 
feit dat de musical War Paint – over de rivaliteit tussen Arden en Rubinstein – tijdens 
de zomer van dit jaar opende in Chicago en in april 2017 een officieel vervolg zal 
kennen op Broadway. Niet verwonderlijk, dus, dat gastvrouw Kelly zo trots is op haar 
beroemde familielid.



Het menu

Eerst en vooral: in Brasserie Helena kan je uitstekende cocktails proeven. 
Zelf vinden we cocktails vaak te zoet of te sterk om te fungeren als 
aperitief voor het eten, maar dat er hier met kennis van zaken gemixt 
wordt, is zeker een voordeel –  vooral voor wie hier gewoon iets lekkers 
wil komen drinken.

Zelf proeven we van drie gangen waarbij telkens een visie centraal staat: 
vrij traditionele, simpele bereidingen, die meestal worden geaccentueerd 
met een creatief element. Een goed voorbeeld? De opgerolde 
zalmsneetjes, die gepresenteerd worden met een schijfje limoen. 
Zeekraal helpt alles een krokant kantje te geven, terwijl de bolletjes 
wasabi voor een exotisch toetsje zorgen. De scampibrochette die we 
daarnaast krijgen, is overigens heel erg lekker gekruid en presenteert 
daardoor ook mooier. Leuk!



Ook geslaagd: het bordje grote mosselen, badend in een geel sausje 
dat veel smaak bijbrengt. De pasta die we naast onze steak krijgen, 
voert ons dan weer terug naar Italië: lekkere, zelf gedraaide pasta die 
enkel met wat olie en tomaten is opgewaardeerd en daardoor heel 
goed in zijn waarde wordt gelaten. Het erg malse, smakelijke 
rundvlees wordt geserveerd met rucola, schilfertjes parmezaanse 
kaas en enkele druppeltjes saus  – het soort gerecht dat door de 
nodige balsamico gemakkelijk naar een hoger niveau wordt getild. 
Geen wereldschokkende keuken, maar wél lekker

Interview

BeauSense Magazine: Mark, hoe is brasserie hier eigenlijk 
begonnen?

Dit was vroeger al een brasserie. We werkten hier allebei, maar 
hadden elkaar eerst leren kennen op de Grote Markt in Brussel. Toen 
de vorige eigenaars stopten, hebben we de zaak overgenomen.  
Aangezien de over-overgrootmoeder van mijn echtgenote Helena 
Rubinstein is, was het de bedoeling om een hommage te brengen 
aan haar. We waren echter eerst genoodzaakt om nog verder te doen 
onder de oude naam omdat we niet mochten verwijzen naar Katty’s 
illustere familielid zolang we de officiële documenten nog niet in 
handen hadden. Dat heeft nog enkele maanden geduurd. Daarna 
hebben we de naam veranderd naar ‘Helena’. 

Informeerden mensen ook naar de redenen van de 
naamsverandering?

Er zijn inderdaad redelijk veel reacties op gekomen. Nu nog vragen 
mensen wie die de dame op de portretten is. Ze denken vaak dat het 
om een actrice gaat, maar dan leggen wij uit wie Helena eigenlijk 
was. Onze klanten vragen er dus wel naar – zelfs jongeren. De oudere 
generatie kent Helena Rubinstein beter, maar de nieuwere generatie 
blijkt ook nog goed op de hoogte te zijn. Je zou er nog verbaasd om 
zijn. Een tijdje geleden is hier bijvoorbeeld een koppeltje komen eten. 
Het meisje wist niet wie Helena Rubinstein was, maar de jongen wel. 
Proficiat aan heml

Je werkte hier eerst voor je de brasserie overnam. Wat zijn dan de eerste dingen die je 
wilt veranderen – of net wilt behouden?

Wat we écht wilden veranderen, was de bediening. Die moest anders: minder stijf, minder 
afstandelijk. We hebben graag contact met iedereen. Oké, zakenmensen laat je met rust, 
daar kom je niet tussen, maar je moet proberen om de mensen iets meer mee te geven 
dan eten en drinken – plezier, een grapje, een vriendelijk woord, een glimlach… In het 
algemeen zijn we daar tot nu toe redelijk goed in geslaagd.

Jouw brasserie bevindt zich in een dorp dat eigenlijk een stad wil zijn, wat is hier als 
brasserie de grootste uitdaging?



Vooroordelen! Daartegen ingaan! Het beeld van vroeger 
veranderen. Daar hebben we bijna een jaar lang aan 
gewerkt. We baten de brasserie nu al anderhalf jaar lang 
uit, dus heeft het eigenlijk een jaar geduurd voor de 
mensen de schakelaar in hun hoofd uit konden klikken… 
mensen die hier vroeger nooit wilden binnenkomen en die 
we voorbij zagen stappen en begroetten terwijl we het 
trottoir aan het vegen waren. Op een dag komen ze dan 
toch eens binnen om te kijken waar we mee bezig zijn. Zo 
bouw je een cliënteel op dat terug blijft komen. 

Gastronomisch zit je met een brasserie natuurlijk met een 
aantal beperkingen, maar ook met vrijheden. Kan je ons 
vertellen wat voor keuken je wilt brengen?

Een eerlijke keuken met kwalitatieve producten aan 
correcte prijzen. Zonder veel poespas. That’s it.

Kan je het jezelf permitteren om met suggesties te 
werken en om de seizoenen te volgen?

We volgen zeker de seizoenen. Nu staan er bijvoorbeeld 
mosselen op de kaart, maar dat duurt nog tot het einde 
van de maand en dan is het gedaan. Ik wil niet zeggen dat 
we achteraf geen mosselen gaan verwerken in een schotel, 
maar met de braadpannen stoppen we dan. 

Is het in Ternat moeilijk om de juiste leveranciers te 
vinden, of is het net makkelijk omdat je hier al werkte?

Nee, dat was niet moeilijk. Ik heb eigenlijk niemand van 
vroeger weerhouden.

Wat is de reden daarachter? Omdat je betere prijzen of 
producten kon krijgen, of omdat je het minder chique 
wilde?

Het is zeker geen kwestie van minder chique. Ik wil 
gewoon op voorhand kunnen zien wat ik koop. Zo ga 
ik mijn vlees zelf halen. De entrecote laten ze voor 
mij 4 weken hangen en zo was het hier vroeger niet. 
Het gaat misschien om een kleine leverancier, maar 
hij is toch bereid om dat te doen zonder dat hij er een 
cent meer voor vraagt. Ik krijg daar een goede 
respons op en hij ook. Ik verkoop zo meer entrecote, 
terwijl hij meer kan afzetten. 

Op dat moment komt Katty erbij zitten met een 
aantal foto’s. Het is duidelijk dat de dame erg trots 
is en ze toont de afbeeldingen van haar zus, haar 
vader en Helena dan ook met veel begeestering. 
Wanneer we opmerken dat er een grote gelijkenis is 
tussen haar zus en Helena, wijst Katty ook op de 
DNA-test die bevestigt dat ze wel degelijk een 
familielid is van haar bekende voorouder, waarna 
Mark weer even hert woord neemt.

Het was wel even wachten op die DNA-test. Helena 
Rubinstein is een merknaam, hè.

[Aan Katty:] Om welke redenen ben jij 
eigenlijk naar België gekomen?

Katty: Voor mijn huwelijk. Ik ben hier in 
België belandt, dat is gewoon zo gebeurd.

Keren jullie nog vaak terug naar Polen?

Wij? Neen, dat is al 2 jaar geleden… en 
weet je wat? Marks eerste cadeau voor 
Valentijn heeft me écht verrast. Hij kende 
het verhaal van mijn over-
overgrootmoeder helemaal niet en gaf me 
een zak met daarin verzorgingsproducten 
van het merk. Ik was stomverbaasd en 
vroeg hem hoe hij dat wist. Ik had hem 
daar namelijk nog niets over verteld.

Mark: Ik had al schrik dat ik iets verkeerd 
gekocht had!

Ik vroeg hem waarom hij dat gaf. Ik had 
kippenvel. Een beetje bizar, hè?

Mark, eerlijk: je wist dat echt niet?

Nee, daar was nog niet over gesproken. 
Oké, daarna heeft ze erover verteld, maar 
eigenlijk zijn we pas 2 jaar geleden 
beginnen nadenken over dit concept.

Jij hebt het hier helemaal alleen ingericht, 
Katty?

Dat klopt: de spiegel, de schilderijen, de 
portretten van Helena Rubinstein… Ik heb 
ze allemaal zelf gekozen.



Dat klinkt als het materiaal voor een goeie film!

Er zijn inderdaad enkele mensen geïnteresseerd. Overigens draaien er ook 
reclamefilmpjes op Ring TV. Daar hebben we lang over moeten nadenken, 
want we moesten in een korte slagzin zeggen waar we voor staan. Uiteindelijk 
is het geworden: ‘Kom thuis bij de klein-kleindochter van Helena Rubinstein.’ 
Dat is ook de bedoeling.

Er is een vraag waarmee ik bijna altijd afsluit. Stel je voor dat ik naar Ternat 
of contreien kom en ik kan maar op een plaats gaan eten, waarom kies ik 
dan Brasserie Helena en geen ander restaurant?

Wel, ik ken hier een aantal mensen, zoals een dame die in de cosmeticasector 
werkt, die een erg stresserende job hebben. Op het einde van de week komt 
die dame naar hier met haar man, ze schuiven hun benen onder de tafel en 
zeggen: ‘Oef, we hebben het gehaald, we kunnen hier rustig zitten.’ Dat gevoel 
proberen we door te geven.

Brasserie Helena

Statiestraat 48
1740 Ternat

België

www.brasseriehelena.be
brasseriehelena@gmail.com

+32 (0)2 532 38 68

Openingsuren:
 

Zondag tot donderdag
 

keuken open vanaf         11:30 tot 14:30
              en vanaf          17:30 tot 22:00

 
Vrijdag: keuken vanaf    11:30 tot 22:30
              en vanaf          17:30 tot 23:00

 
Zaterdag keuken vanaf  17:30 tot 23:00

http://www.brasseriehelena.be/
mailto:brasseriehelena@gmail.com
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