
 

Restaurantrecensie: De Schalk 

Door Dirk Vandereyken 

De Schalk 

Zeker weten: sinds een aantal jaren is de scheidingslijn tussen restaurants en bistro’s steeds dunner geworden. De 

reden daarvoor kan gemakkelijk een paar artikels vullen, maar heeft onder andere te maken met het feit dat meer 

topchefs dan ooit beslissen om naast – of in de plaats van – hun restaurant ook een bistro open te doen, waarna 

ze zichzelf gewoonlijk toch niet kunnen inhouden en fijnzinnige creaties op de menukaart plaatsen. Ook het besef 

dat een bistro er knap mag uitzien en meer dan alleen maar vol eau vent en tomaat garnaal mag aanbieden is – 

mede dankzij een aantal tv-programma’s en een gelijkaardige evolutie in het buitenland – gegroeid. Een goed 

voorbeeld van de betere gastronomische bistro is De Schalk, een zaak die je gerust een bistro mag noemen als je 

een aantal à la carte gerechten bekijkt, maar die zich in zijn menu’s evengoed openbaart als uitstekend restaurant. 

Van enige schizofrenie is echter geen sprake, want chef Leslie Taels en wederhelft Ilse De Dobbeleer zijn erin ge-

slaagd om beide concepten harmonieus in elkaar te laten overvloeien. Hoe, lees je hieronder. 



Inrichting & ontvangst 

We vergeten het Ilse tijdens ons interview na het diner 

te vragen, maar het zou ons niet verbazen als haar 

studies communicatiewetenschappen (aan de VUB) en 

marketing (aan de Vlerick Business School) hebben 

bijgedragen tot de keuze van het pand waar De Schalk 

in is ondergebracht: een appartementsgebouw met 

voorzieningen voor ouderen vlakbij de A12. Het bistro-

restaurant neemt logischerwijs de benedenverdieping 

in beslag, waardoor het voor de toevallige passant 

wellicht niet eens opvalt dat het is geïntegreerd in een 

ruimer concept. Vergis je echter niet: de plaatselijke 

bewoners komen hier maar occasioneel eten. Het cli-

ënteel is heel divers, met ’s middags veel zakenmen-

sen en later op de dag een mooie doorsnede van jonge 

en middeljonge mensen uit Willebroek en (ver) daar-

buiten. Het geeft het restaurant in Willebroek een erg 

toegankelijke, gezellige en stedelijke uitstraling die bij 

ons zeker in de smaak valt.  

Het kader is strak, met veel grijstinten en witte toet-

sen, knusse fauteuils en een opvallend oplichtende 

bar. Die paarsblauwe belichting is echter voldoende 

deel van het geheel, waardoor het zeker niet kitscherig 

overkomt – ga maar eens kijkje nemen in de Cloud 9 

Sky Bar (Praag) of in de Ciel de Paris (in de Tour Mont-

parnasse) voor opvallendere voorbeelden die er ook in 

slagen om een dergelijke aanpak te passen binnen een 

stijlvol interieur.  

Nog belangrijker is natuurlijk de ontvangst. We heb-

ben geen jassen om te laten aannemen, dus zullen we 

nooit weten of Ilse dat zou gedaan hebben, maar deze 

gezicht en vertelt ons zonder enige pauze dat er 

geen enkel probleem is. Straf, ook, dat we ach-

teraf niet lang moeten wachten op ons eerste 

gerecht. Chef Taels weet duidelijk hoe hij moet 

improviseren – of is gewoon bijzonder goed 

voorbereid. Knap. 

Buiten (lekker) brood, olijfjes, wat echte boter 

en heel degelijke olijfolie krijgen we geen amu-

ses bouche, maar onze eetpartner mag wel een 

interessant aperitief uitproberen. De Schalk is 

immers mee op de gin-tonicboot gestapt en 

biedt verschillende variaties aan, waarvan er 

een (Deense) Geranium Gin met Fentimans to-

nic wordt klaargemaakt.  Ondanks de toevoe-

ging van olie uit geraniumplanten, gaat het hier 

nog steeds om een vrij florale, traditionele Lon-

don Dry Gin waarin de korianderzaadjes, engel-

wortel, anijs, kaneel, citroen, sinaasappel, blau-

we lis en zoethouttoetsen mooi in balans zijn 

met de jeneverbes. Ook de combinatie met de 

verfrissende Fentimans Tonic, waar we vooral 

aroma’s van limoen en sinaasappel, aangevuld 

met citroengras, in ontwaren, is erg geslaagd. 

Enkele ijsblokjes bevatten bovendien pompel-

moes – een ingrediënt dat een perfecte begelei-

ding vormt voor de Geranium.  

Zelf krijgt deze recensent een Spaanse Julia & 

Navinès cava aangeboden, een droge, minerale 

en bloemige wijn met aroma’s van rijp fruit, 

kweepeer, ananas en lentebloesems, wat samen 

zorgt voor een uitstekend aperitief.  

vlotte en enorm sympathieke gastvrouw laat 

ons wel onmiddellijk welkom voelen en toont 

ons meteen waar we mogen plaatsnemen. Een 

goed begin, dus! 

 

Het menu 

We zijn naar De Schalk gekomen met een duide-

lijk aanvalsplan: we gaan eten met een collega 

die veganist is en vragen om een van de menu’s 

puur veganistisch te houden. Kaas, vis en andere 

ingrediënten van dierlijke oorsprong zijn dus uit 

den boze. Ilse vertrekt echter geen spier in het 



Als eerste niet-veganistisch gerecht heeft het 

team van De Schalk gekozen voor een mooi ge-

presenteerde yakitori tonijn met pompelmoes, 

venkel en zeewiersalade. Leuk dat de pompel-

moestoetsen van ons aperitief worden doorge-

trokken op het bord! De tonijn zelf is kwalitatief 

sterk, mooi dichtgeschroeid en voldoende rauw 

vanbinnen, zoals het hoort. Van een pure yakito-

ri is geen sprake omdat het dan gewoonlijk om 

een spiesje gaat, maar er werd duidelijk gegrild, 

iets wat ook te zien is aan de lichtjes zwarte ran-

den van onze venkel. De zeewiersalade is dan 

weer erg (misschien ietsje té) subtiel aanwezig, 

maar het geheel barst van de smaak, waarbij 

opvalt hoe naast de umami en zurige toetsen 

ook zout en zoet mooi in balans zijn, terwijl ook 

de textuur indruk maakt.  

pinda’s verlenen extra textuur aan het geheel en 

de vis is goed (en net niet te ver) afgekookt, 

maar het gerecht is een tikkeltje te zout, waar-

door de smaak van de bouchotmosseltjes en de 

kokosmelk een beetje gemaskeerd wordt. Mits 

iets minder zout is dit een uitstekend gerecht. 

De wijn, dan: een soepele Mâcon-Villages van 

Domaine Guillot-Broux uit 2014. Toffe keuze, 

want deze biologische chardonnay is zo atypisch 

dat we niet zeker weten of we de druivensoort 

onmiddellijk zouden herkend hebben bij blind 

proeven. Ze is namelijk droger dan wat je ge-

woonlijk verwacht van een chardonnay, met 

scherpe zuren en veel ‘mondgevoel’. Een goede 

manier om het zoute gerecht een beetje meer in 

balans te brengen. 

De begeleidende wijn is een Malvasia 

DOC ‘Piume’ van Agricola Martilde uit 

2012, een droge, lichtgele witte wijn 

met een sterk aroma die mooi bij zo-

wel onze vis als de (oosterse) kruiding 

past. 

Het veganistisch gerechtje is een sala-

de van (erg sappige) tomaat van eigen 

kweek met een crème van rucola 

(raketsla). Goed idee om een crème te 

maken van deze bittere slasoort met 

walnoottoetsen, want dat zorgt er 

meteen voor dat de rucola niet over-

heerst en subtieler aanwezig is. Een 

basilicumsorbet brengt extra frisheid én kruiding 

op het bord. Mooi dat de chef hier laat zien dat 

hij zijn kooktechnieken beheerst en ook 

weet aan te wenden in een bereiding 

zonder vis of vlees.  

Bij de salade hoort een Weinberghof 

Frisch Grüiner Veltliner Steinberg uit 

2014, een kruidige, maar verfijnde witte 

wijn met aroma’s van pompelmoes, blon-

de tabak en peper waar we niet meteen 

aan zouden gedacht hebben voor een 

tomaatsalade. Desondanks past deze ty-

pisch Oostenrijkse drank mooi bij het 

eten. 

Tijd voor de tweede gang: een pladijs met 

kokosmelk, bouchotmosseltjes, pinda’s 

en met de hand gerolde couscous. De 



Ook op ons veganistische bordje vinden we met 

de hand gerolde couscous terug, deze keer sa-

men met gewokte groenten, gekonfijte tomaat 

en crème van artisjok. Het is een mooie combi-

natie waarbij alweer het evenwicht opvalt. Alles 

is voldoende verspreid, waardoor de verschillen-

de smaken met elkaar spelen zonder dat er een-

tje wint. Lekker! 

De bijpassende wijn is deze keer een Gamay de 

Savoie uit 2012 van Domaine Dupasquier, een 

behoorlijk minerale, frisse Franse wijn met aro-

ma’s van ananas en pompelmoes. 2012 was in 

de Savoie een erg goed jaar voor de altessedruif 

De laatste wijn is ook een voltreffer: een Ore-

anda van domein Mussandra uit 2007 die mooi 

het midden houdt tussen een droge sherry en 

een madeira. Een bloemige muskaatwijn met 

vleugjes honing en zacht, evenwichtig pallet. 

Heel erg smaakvol! 

Achteraf drinken we nog een lekkere rum, groe-

ne thee, koffie en twee soorten calvados – een-

tje van 3 en eentje van 10 jaar oud. Een perfect 

slot van een uitstekend diner, maar gelukkig zijn 

we nog coherent genoeg om nog een degelijk 

interview af te nemen. 

 

en dat valt al op in de neus. Goede keuze. 

We eindigen allebei met een topdessert dat in 

samenspraak met de chef door de patissier van 

dienst werd bereid: gemarineerde vijg met sa-

mosa van dadel, vanillerijst en verse amandelen. 

Een echte smaakexplosie die toch niet te zoet is. 

De samosa is – zoals het hoort – krokant, de 

amandelen zorgen voor nog wat meer textuur 

en de marinade zorgt ervoor dat de vijgen niet 

te suikerig zijn. Uitstekend bedacht en perfect 

uitgevoerd. Een mooi voorbeeld van het feit dat 

ook veganistische desserts erg lekker kunnen 

zijn. 



Interview 

Na het diner zitten we nog even samen 

met Ilse om wat uitgebreider over haar 

restaurant te praten. 

Ik heb eigenlijk geen achtergrond in de 

horeca, maar Leslie heeft hotelschool 

gevolgd in Merksem. Hij is al zijn hele 

leven kok. In het begin was het niet de 

bedoeling dat ik mee in De Schalk zou 

stappen, maar al snel bleek dat er een 

partner moest gezocht worden of dat ik 

erbij zou moeten komen. Zelf heb ik 

eerst communicatie en dan marketing 

gestudeerd, maar we nemen allebei een 

deel van de restaurantzaken voor onze 

rekening. 

We zijn echt niet over een nacht ijs gegaan. Ik 

kan niet zeggen dat mijn studies volledig aan-

sluiten hierbij. Ik ben er nog elke dag mee bezig, 

maar mijn businessopleiding kan ik hier zeker 

dagelijks goed gebruiken. Ik had nooit gedacht 

dat ik ooit in een restaurant bezig zou zijn, of 

dat het iets met eten en drinken zou worden! 

We zien vaak dat een relatie met iemand die in 

de horeca werkt moeilijk standhoudt. Meestal 

lijkt het wel beter te gaan als beide partners in 

dezelfde zaak werken. 

 Er zijn redenen waarom het goed werkt en 

waarom het nodig is. Als je een nine to five job 

hebt, is het niet evident om een relatie te heb-

constante. Mensen die naar De Schalk 

komen, weten wat en wie ze hier kun-

nen verwachten en dat is tof. 

Enig idee wat maakt dat zoveel klan-
ten vaak terugkomen? 
 
Goh, waarom gaan mensen graag naar 
dezelfde slager? Je wilt al wel eens 
verandering, maar bij jouw gekende 
adres weet je dat je onmiddellijk zult 
vinden wat je zoekt. Hier vinden ze 
gerechten van een goed niveau. Som-
mige mensen willen altijd wel hetzelf-
de eten, maar vaste klanten weten ook 
dat ze met een gerust hart ook eens 
een andere schotel kunnen proberen. 
 
Passen jullie het menu dan ook gere-
geld aan? 

 
Het menu verandert elke maand, op de eerste 
maandag. Sommige gerechten op onze kaart 
staan er redelijk vast op, al werken we vaak met 
andere garnituren, al naargelang het seizoen. De 
tomaat-garnaal, bijvoorbeeld, staat altijd op de 
kaart. 
 
Sommige restaurants moeten na de eerste we-
ken of maanden hun menu bijstellen om in te 
spelen op de mentaliteit van de klanten. Heb-
ben jullie dat hier ook meegemaakt? 
 
Heel hard. Ik had daar niet zoveel ervaring mee, 
maar al doende leert men. Leslie had daar ech-
ter meer ervaring mee, hij heeft al in verschillen-
de topzaken gewerkt. Een croque monsieur, bij-
voorbeeld, marcheert hier niet.  

ben met iemand die in de horeca zit. Ik kwam 

nadat mijn kantoorwerk erop zat nog vaak hier 

helpen, maar das was fysiek en mentaal niet 

houdbaar. We zijn zes dagen op zeven open, dat 

is wel een soort relatietest. Niet iedereen kan 

dat. Daarom is het goed dat ieder zijn taken 

heeft. We werken heel intens samen, maar ik 

zorg voor de zaal en hij voor de keuken. In het 

begin heeft Leslie geprobeerd om alles vanuit de 

keuken te leiden, maar dat lukte niet, tenzij je 

een geweldige maître hebt die je daar mee kan 

helpen. We praten vooraf wel over wat we wil-

len doen, maar als ik in de keuken zou staan, 

zou het ook niet goed lopen. Een team in de 

keuken en een ander in de zaal zorgt voor een 



Mensen komen niet naar hier om dat te eten. 
Alles wordt van nul gemaakt. Onze vol eau vent, 
bijvoorbeeld, is volledig zelfbereid. We hebben 
dus geluisterd naar ons cliënteel, dat is duidelijk. 
Ze wilden een toegankelijk restaurant met een 
glaasje wijn bij de gerechten. Bij elke klassieker 
geven we telkens een wijnsuggestie. We hebben 
onze aanpak wel moeten aanpassen. Zo zijn we 
nu doorlopend open, behalve op dinsdag en za-
terdagnamiddag. 
 
Er zijn niet zoveel echt gastronomische locaties 
in de buurt. Speelt dat in jullie voordeel of na-
deel, want meer culinaire adresjes trekken 
meestal ook meer gastronomen aan? 
 
Dat brengt zichzelf wel in evenwicht. Er zijn een 
paar goede zaken in de buurt bijgekomen. In 
Puurs en Bornem, bijvoorbeeld. Dat trekt wel 
volk. We hebben hier wel veel vaste klanten. 
Ook vanavond is dat trouwens zo, maar het is 
goed als mensen eens kunnen wisselen. Zo kun-
nen ze eens naar Antwerpen gaan om te eten en 
dat is leuk.  

maken als een gerecht bepaalde ingrediënten 
niet mag bevatten? Alle ingrediënten die op dat 
bord liggen, zijn puur veganistisch. Je moet vaak 
gewoon even nadenken over hoe je iets gaat 
gebruiken. Zo bakken we dan niet in boter, maar 
in vetstof waar dat niet in zit. Of gebruiken we 
bijvoorbeeld een bouillon op basis van groenten 
in plaats van kip. Soms moet je aan de zaak den-
ken en niet aan jezelf. Alles wordt à la minute 
gemaakt. Ook vegetariërs of veganisten gaan 
eens graag uit eten en als je die mensen tevre-
den stelt, komen ze graag terug. Hetzelfde geldt 
voor mensen die allergieën hebben. Als je daar 
geen rekening mee houdt, kunnen ze een aller-
gische reactie krijgen en komen ze niet meer 
terug, maar als je toont dat je daar belang aan 
hecht, doen ze dat vaak wel en vertellen ze dat 
ook door.  
 
Ik heb een vriendin die zwaar allergisch is aan 
alcohol. Zelfs een druppel is al te veel, maar veel 
chefs nemen dat niet serieus genoeg. Zo doen 
ze toch vaak alcohol in hun sauzen. Die wordt 
dan wel uitgekookt, maar daarna wordt mijn 
vriendin er toch ziek van. Ik vind dat erg. 
 

 
Ben je blij dat je uiteindelijk fulltime in het res-
taurant bent gaan werken? Mis je jouw oude 
job niet? 
 
We zijn nu vier jaar bezig en ik sta nu al drie jaar 
fulltime in het restaurant. Het is een echte pas-
sie. Ik stop nooit meer, want ik word hier geluk-
kig van. Vers eten, het terroir waar iets vandaan 
komt, wat we in de grond hebben zitten, de 
smaken en aroma’s, de dranken, welke thee bij 
iets past: dat vind ik geweldig. Je hebt eten no-
dig en het is leuk als je er dan iets speciaals van 
kunt maken. Thuis heeft iedereen dat gevoel. 
Als er iets te vieren valt, wordt er eten en drank 
bovengehaald. Ik associeer dat met gezellige 
tijden.  
 
Houden jullie ook rekening met gezond eten? 
 
Er wordt wel suiker en room in de keuken ge-
bruikt, maar mensen vragen vaak iets gezonds 
en dat kunnen we hen ook elke dag geven. Zo 
zat er bijvoorbeeld geen boter bij de vis die je 
net gegeten hebt, hoewel de couscous natuurlijk 
gluten bevat. De tendens die ik merk, is dat 
mensen wel eens willen zondigen, maar de kwa-
liteit moet dan wel goed zijn. Als ik frieten wil 
eten, moeten het kwalitatief goeie frieten zijn, 
met zelfgemaakte mayonaise.  
 
Jullie bedachten enorm snel een veganistisch 
menu voor ons dinertje. Kunnen jullie steeds zo 
gemakkelijk inspelen op dat soort vragen? 
 
Natuurlijk! De klant is koning, hè. We werken 
met verse producten, alles is volledig zelfbereid. 
Waarom niet de moeite doen om er iets van te 
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