
Culinaire route: Hasselt tot Eindhoven 

Iedereen weet wel dat er in steden als Antwerpen of Brugge uitstekend 

kan getafeld worden. Nochtans bevinden heel wat klasse restaurants 

zich buiten de grote steden. Een erg interessant culinair gebied wordt 

gevormd door de driehoek met als punten Hasselt, Turnhout en Eindho-

ven. Niet alleen zijn er in dit gebied heel wat interessante streekgebon-

den producten te vinden, de oppervlakte is rijkelijk bestrooid met gewel-

dige eetgelegenheden die stuk voor stuk de moeite waard zijn om te be-

zoeken. Wij namen de proef op de som en trokken van Hasselt naar Eind-

hoven, met tussendoor geregeld een omzwerving. Vanzelfsprekend kon-

den we niet elk goed restaurant bezoeken, de ploeg zigzagde van België 

naar Nederland om zo veel mogelijk leuke eetadresjes aan te doen. 



Als je meestal 's nachts (het moment waarop de creatieve sappen van 
deze journalist het snelst vloeien) werkt, is het niet altijd evident om 's 
middags al uitgebreid te eten. Voor we aan onze culinaire route begin-
nen, maken we echter een uitzondering voor restaurant Laurus in Zolder. 
De reden? We hebben ons laten vertellen dat het zomerterras echt de 
moeite waard is en dat blijkt ook zo te zijn. Extra jammer, dus, dat onze 
fotografe verstek moet geven, want deze omgebouwde hoeve oogt tege-
lijkertijd huiselijk en stijlvol. Bepaalde aspecten van weleer zijn behou-
den, de vloer varieert van parket tot tegels en de meubels lijken wel zo 
gekozen te zijn dat ze optimaal profiteren van de enorme ramen die veel 
licht doorlaten. Het gebeurt niet vaak dat we een restaurant tijdens het 
middaguur gezelliger vinden dan nadat de avond is gevallen, maar we 
vermoeden dat we deze keer op het juiste tijdstip zijn aangekomen, want 
ondanks het feit dat het weer het tijdens deze periode geregeld wat laat 
afweten, baadt de eetruimte in de zonnestralen. 
 
De ontvangst door gastvrouw Sonia is heel hartelijk en het is dan ook 
meteen duidelijk dat zij en chef Bruno hier hart en ziel hebben ingesto-
ken. Bovendien weet restaurant Laurus zich ook op een paar punten te 
onderscheiden: het zonneterras is echt fantastisch, de begeleidende 
broodjes zijn vers en zelf gebakken en bovendien is het duo terecht trots 
op het geweldige barbecuestel dat buiten staat. Hier wordt geregeld 
heerlijk gegrild, een kookkunst waar we al vaak over geschreven hebben 
en die de moeite waard is om zo nu en dan eens uit te proberen als je 
goed let op wat je doet en het juiste materiaal gebruikt.  
 
Het driegangenmenu dat we voorgeschoteld krijgen, is eigenlijk even fris 
als het interieur. De chef houdt van soepjes vooraf, weet hoe hij een per-
fecte cuisson uit zijn vis krijgt en maakt zelf ook uitstekende desserts. Dat 
Bruno van alle culinaire markten thuis is, is trouwens nodig, want de man 
staat alleen in de keuken en moet het dus zonder een grote ploeg doen – 
geen probleem, echter, want het aantal couverts is hier beperkt. Ook be-
perkt maar erg uitgekiend is de wijnkaart. De selectie geestesvocht wordt 
mooi gepresenteerd op een helder menu en toont duidelijk dat er vol-
doende keuze is om bij elk mogelijk gerecht een passende drank te vin-
den.  

De scheidingslijn tussen restaurant en brasserie lijkt de laatste jaren 
steeds dunner te worden en ook restaurant Laurus is daar een voor-
beeld van. Met goede ingrediënten weet Bruno een meer dan degelijke 
seizoensgebonden keuken te presenteren die gelukkig ook erg licht uit-
valt. We hebben al vaak aangestipt dat heel wat chefs te vaak teruggrij-
pen naar zware, ongezonde zaken, maar vandaag zien we nog eens een 
uitzondering daarop. Restaurant Laurus is geen culinaire top, maar de 
gerechten zijn allemaal lekker en de prijzen erg correct. Dat men de 
moeite doet om zelf vis te pekelen, is een extra bonus die aangeeft dat 
men hier ook voor de deuren opengaan nadenkt over wat een meer-
waarde biedt aan een gerecht – waarmee Sonia en Bruno zich dan weer 
weten te distantiëren van de grijze massa.  
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