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Waar eet 
Dirk Imschoot?

TAFELRONDEdoor Nica Broucke

“Ik ga bijna elke avond op restaurant, omdat ik niet kan
koken en ’s middags zelden de tijd heb om te eten. Ster-
renrestaurants zijn niet zo mijn ding, die zijn me te stijf.
Ik wil lekker eten in een relaxte sfeer en als ik veronder-
steld word om beheerst mijn manieren te houden is er
geen lol meer aan. Een van mijn drie favorieten is de
Grand Bleu, een visrestaurant met een goede prijs-kwa-
liteitverhouding en een patron die
een zeer goede vriend is. Ik eet er
bij voorkeur een kreeftje, de spe-
cialiteit van het huis, die op ver-
schillende manieren wordt klaar-
gemaakt. 
“Ik kom ook vaak en graag in Le
Gout Avant Tout, een nieuw en
supergezellig grill- en fonduehuis
waar ik, zeker in de winter, graag
raclette en kaasfondue eet. Ik
word er graag door de zeer vrien-
delijke bediening in de watten
gelegd.  
“Mijn derde lievelingsrestaurant,
de Grill, is misschien verrassend
omdat het nogal druk door toe-
risten wordt bezocht. Ik ben er
om die reden lang niet binnenge-
stapt, maar toen ik er toevallig
wel terechtkwam, kreeg ik
meteen de beste chateaubriand
die ik ooit heb geproefd op mijn
bord. 
“De wat ze in Vlaanderen ‘uitermate verfijnde keuken’
noemen, heb ik recentelijk in Oud Sluis ontdekt. We
maken samen met Tony Leduc een boek over de culi-
nair hoogstaande uitspattingen van de kok Sergio Her-
man, want wat je daar eet zijn echte creaties. Hij maakt
heel erg interessante en – wat mijn smaakpapillen
betreft – grensverleggende combinaties. Achteraf voel
je je ongelooflijk verwend. 
“Als ik in Brussel blijf hangen is de kans groot dat ik naar
Salé, Pepe et Rosmarino, met een rijke, Italiaanse keu-
ken, ga. Ik heb er nog nooit een menukaart gezien. De
patron komt gewoon bij je en vraagt waarin je zin hebt.
En dan nog weet hij je te verrassen.”

Dirk Imschoot is de man achter uitgeverij en drukkerij Imschoot. 
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