Restaurantrecensie: Brussel — Le Louis XV
Door Dirk Vandereyken

‘Uniek’: het is een woord dat veel te vaak gebruikt wordt bij de promotie van producten of zaken… en nochtans… in het persbericht rond restaurant Louis XV vinden
we de beschrijving nergens terug, al zou ze deze keer eens wél gepast zijn. Tijdens ons bezoek aan deze bloedmooie eettempel in Ukkel geraken we immers onder de
indruk van het feit dat het team onder leiding van chef Maxence Maenhout erin geslaagd is om een topkeuken aan te bieden aan prijzen waar menige Bib Gourmand
-laureaat jaloers op zou zijn. Lees verder om te begrijpen waarom!

Ontvangst & interieur
We bezoeken Louis XV tijdens een druilerige avond en eigenlijk is
dat best wel spijtig, want het restaurant is vernoemd naar zijn het
Lodewijk XV-paviljoen waarin het gehuisvest is, een prachtig gebouw uit de achttiende eeuw die oorspronkelijk in Amsterdam
stond, tot Léon Janssens het in 1909 steen per steen overhevelde
naar zijn Wolvendaelpark, in het dal van Ukkelbeek.
Veel genieten van deze prachtige, groene locatie kunnen we helaas
niet. Buiten is het immers donker en koud – een schril contract
met het lichte, overwegend witte, en uiterst stijlvolle interieur, dat
in alles refereert naar lang vervlogen, romantischere tijden. Restaurant Louis XV deed de deuren pas open in augustus 2014, maar
toch is het niet de eerste keer dat op deze locatie een culinaire
oase verrijst. Omdat het succes niet altijd mee op het appel was,
bleef het paviljoen echter 2 jaar lang leeg staan, tot de gemeente
uiteindelijk overstag ging voor een project dat duidelijk op de leest
van een stadsbestuur is geschoeid: een restaurant dat tegelijkertijd
dienst doet als kunstgalerij en waar geregeld tentoonstellingen in
kunnen plaatsvinden.

Initiatiefnemers zijn bankier annex ondernemer Mathieu en chef
Maxence Maenhout. Dat die laatste al ervaring kon opdoen Belgische toprestaurants, zal ook wel bijgedragen hebben tot de beslissing van de gemeenteraad. Nadat het restaurant al enkele maanden open was, kregen beide broers bovendien versterking van Mathieus partner, de super sympathieke Julia Chelechko, die met een
ontwapenende flair in de zaal staat. Omdat het aantal couverts
(18, met mogelijkheden om uit te breiden tot 42 zitplaatsen, of 50
voor walking dinners) eerder beperkt is, lijkt dat voldoende om
Louis XV in goede banen te (blijven) leiden.

Julia blijkt haast onmiddellijk een geweldige gastvrouw, met een aanpak die perfect past binnen het indrukwekkende interieur. Van de mozaïeken op de vloer tot de moderne schilderijen aan de wand, tot de prachtige koepel en de knappe architectuur: een geschiktere plaats voor een romantisch dinertje is moeilijk denkbaar, tenzij je
rekening houdt met ‘s werelds allermooiste (en duurste) restaurants. Dat de gerechten van Louis XV erg democratisch geprijsd zijn, is dan ook een enorm belangrijk verkooppunt, al zal het wellicht moeilijk zijn om alle gastronomen ervan te overtuigen dat er aan deze prijzen ook gerechten van topkwaliteit kunnen geserveerd worden.

Het menu
Dat er wat ingrediënten betreft voluit de Belgische kaart wordt getrokken, is niets nieuws voor een restaurant. Dat hetzelfde geldt
voor de wijnen, de aperitieven en de sterke dranken, is dan weer
behoorlijk bijzonder. Goed, we hebben al uitgebreidere drankmenu’s gezien, maar toch is het restaurantteam erin geslaagd om met
3 witte, 3 rode, 2 roze en 3 bruisende Belgische wijnen een heel
degelijke selectie te maken. Perfect paren zal natuurlijk niet altijd
lukken, al krijgen onze inlandse drankjes wel de steun van 4 Franse
neefjes.

Van dinsdag- tot en met vrijdagmiddag kan je hier al een zakenlunch krijgen voor 25 euro (voorgerecht, hoofdgerecht en koffie
inbegrepen), terwijl er elke zondag van 11 tot 15 uur een uitgebreide brunch van vier gangen (aan 30 euro) wordt geserveerd
die je gewoonweg in het park zelf kunt nuttigen. Wij kunnen
echter kiezen uit het dinerkaart, waar 3 voorgerechten (van 16
tot 19 euro), 3 hoofdgerechten (van 22 tot 26 euro) en 3 desserts (van 9 euro) op prijken. Dat de viergangenmenu’s slechts
38, 44 en 50 euro kosten, heeft natuurlijk alles te maken met de
beslissing om niet te veel verschillende gerechten te serveren en
het feit dat Louis XV is gehuisvest in een beschermd pand dat
eigendom is van de gemeente. Wie geen huur hoeft te betalen,
heeft natuurlijk ook minder kosten en hoeft bijgevolg niet zoveel
doorrekenen naar de klant. Een gewéldig initiatief!

Wij kiezen voor 2 verschillende menu’s: Menu Tradition (38 euro) en Menu Découverte (44 euro), telkens met een wijnarrangement (voor een supplement van 25 euro) erbij.

Menu Tradition
Menu Tradition gaat van
start met een risotto van
inktvis en kervel, met daarbovenop ‘krokant eigeel van
hoevenkip’. Risotto is niet
bepaald een simpel gerecht
om perfect klaar te maken,
aangezien de rijst niet te
waterig, maar ook niet te
hard mag zijn, maar chef
Maxence weet duidelijk van
wanten. Hij heeft gekozen
voor grote rijskorrels die wat
meer verspreid zitten in de
saus dan wat je gewoonlijk
verwacht van een risotto. De
inktvis is uitstekend in het
geheel verwerkt, zonder dat
alles te zout wordt door de
toevoeging van kervel, waardoor er een mooi amalgaam
van smaken wordt gecreëerd. Een typisch voorbeeld
van hoe de som meer kan
zijn dan de afzonderlijke delen, ook al zullen sommige
puristen vinden dat elk afzonderlijk
basisingrediënt
duidelijker naar boven moet
komen. Zij hebben ongelijk,
want dit is gewoon een
heerlijk voorgerecht!

Het tweede gerechtje vormt de enige gang
die we in elk menu aantreffen: zelfgemaakt
honingijs met een espuma van geitenkaas en
een crumble van spek – een absolute voltreffer en meteen ook een echte smaakbom.
Knap, hoe de espuma een (wat ons betreft
veel beter) alternatief vormt voor slagroom,
terwijl de crumble van spek niet alleen een
heerlijke gerookte toets, maar ook heel wat
(knapperige) textuur toevoegt aan het geheel. Hiermee etaleert onze chef duidelijk
zowel zijn aanzienlijke kookkunst als zijn
(artistieke) creativiteit – een absolute aanrader.

De derde gang bestaat uit heerlijk malse, bij een lage temperatuur gegaarde varkenswangetjes met mergbeen, wortelmousseline, geroosterde pastinaak en geconcentreerd kookvocht. Ondanks het feit dat het om een heel aards gerecht gaat,
proeft alles toch vrij licht. Niet gemakkelijk, want pastinaak heeft een heel intense,
aromatische smaak die tussen wortel en knolselderij in ligt, maar ook een anijstoets
toevoegt aan het geheel. Met ook nog eens wortelmousseline op hetzelfde bord bestaat de kans dat die smaken gaan domineren, maar niets is minder waar. Het vlees
is immers ook vrij krachtig van smaak en wordt heel mooi in evenwicht gehouden
door de groenten. Ook het feit dat er werd gekozen voor verschillende texturen, is
een heel erg goed idee: alles op ons bord heeft een andere ‘beet’. Heel erg lekker!

Zoals onze reguliere lezers al wel
weten, zijn we ook fan van klassieke
gerechten die een moderne wending
krijgen en anders worden ingevuld
en dat is precies wat er is gebeurd
met onze eclair met gezouten karamelboter en kokosnoot. Goed, heel
veel heeft Maxence niet opnieuw
uitgevonden, maar dit proeft toch
minder suikerig en beter gebalanceerd dan een standaard eclair uit
een gemiddelde patisserie. Een
mooie afsluiter.

Menu Découverte
Menu Découverte begint op het eerste gezicht
vrij zwaar: taart van fazant met foie gras,
zwarte truffel en spruitjes, met een rode wijnreductie (Le Muscat Bleu van het Belgische
wijndomein Philippe Grafé – die in 2013 op de
Het Concours Mondial de Bruxelles nog met
de zilveren medaille aan de haal ging). Nu is
bladerdeeg natuurlijk nooit erg gezond, maar
blijkt ons voorgerecht erg goed verteerbaar te
zijn.. al zal de fantastische smaak wellicht helpen. Dit is namelijk iets waar de gemiddelde
Engelsman die ‘steak and kidney pie’ gewend
is onmiddellijk jaloers op zou zijn: verfijnder
dan je zou verwachten, gepast winters en met
voldoende zwarte truffel om echt iets toe te
voegen aan het gerecht. Dat er truffel van Périgord wordt gebruikt – toch een van de echte
topregio’s voor zwart goud – is best wel indrukwekkend als je naar de schappelijke prijszetting kijkt. De fazant is heerlijk, de foie gras
zorgt voor een extra smeuïg karakter, de
spruitjes aarden alles en de rode wijn geeft
het geheel een klein beetje zoetigheid mee.
Een kniesoor die hier wat heeft op aan te merken.

Na het honingijs met espuma van geitenkaas
kunnen we wél iets aanmerken op de op het
vel gebakken dorade met broccolipolenta,
oesterzwammen, saffraan, rode bietengel,
knapperige radijs en bouillabaissejus. Hoewel
de verschillende ingrediënten interessante
texturen hebben, is de dorade net iets te lang
gebakken en is de typische vissmaak een beetje zoek omdat de andere bestanddelen net
iets te veel overheersen. Ook is alles, ondanks
de creatieve bouillabaisse, iets te droog. Jammer van de saffraan, toch een fantastisch
kruid (en per kilo ook een van de drie duurste
ingrediënten ter wereld) dat hier iets te weinig tot zijn recht komt. Geen slecht gerecht,
maar toch van een minder allooi dan onze
andere gangen.

We eindigen met een prachtige gouden bol
van 60% Callebautchocolade, met sinaasappelsmaak. Niet direct een veilig dessert, aangezien de combinatie sinaasappel en chocolade
in België iets minder populair is dan in sommige andere landen, maar wie dat paar wel lust,
zal dit gerecht ongetwijfeld heerlijk vinden.
Het is dan ook een perfect slot voor onze culinaire ervaring. Altijd leuk, trouwens, als je een
gerecht mag aanvallen met een ritueel (in dit
geval, het breken van de bol). Super!

Conclusie
Zeker weten: er zijn niet veel restaurants waar
je zo goed en lekker kunt eten, en in zulk opulent kader kunt vertoeven, zonder al te veel
geld uit te geven, als Le Louis XV. Zeggen dat
dit restaurant een echte aanrader is, is dan
ook een understatement. Zowel ervaren en
iets meer gegoede gastronomen als lekkerbekken die geen al te grote portemonnee hebben kunnen hier terecht voor een topdiner en
dat is toch wel heel bijzonder. Met iemand als
Julia in de zaal is een aangename ervaring dan
ook verzekerd. Louis XV krijgt onze hoogste
aanbeveling.
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