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Jan Verhelst (Eke‐Nazareth)
Vanavond nemen vrienden ons mee naar een adresje dat hen werd getipt.
Dertien jaar lang heette de stek Lotus Root, maar na enkele wissels in de zaal
gaf de chef de zaak uiteindelijk zijn eigen naam mee. Zoveel zelfzekerheid zal
volledig terecht blijken want Jan Verhelst zal ons een avond lang trakteren op
een verrassende en avontuurlijke gastronomische tocht. Zijn filosofie?
Amerikaanse fusion waarbij hij Californische en Aziatische invloeden
combineert met de inspiratie en goesting van het moment.
Nadat we vriendelijk zijn verwelkomd klinken we met gin tonic, champagne
en picon witte wijn. We worden royaal bediend want de gin tonic krijgen we
niet eens meester. De toon wordt bij het aperitief al meteen gezet met drie
verbluffende amuses, die eigenlijk veeleer kleine gerechtjes zijn. Er passeert
een oester in een Japanse setting met gember en soja. Heerlijk is ook het
maatje met avocado, pompelmoes en een subtiele vinaigrette. Tot slot
krijgen we nog een prima canneloni waarbij geitenkaas smeuïg wordt
gecombineerd met paksoi en cashew noten. Bij de reservering hadden we
meegegeven dat een vegetariër mee aan tafel zou schuiven en dat werd al bij
de amuses behartigd. Er werden speciaal drie amuses uitgevonden voor de
vegetariër: witte aubergine in een Oosters smakenjasje, een verbluffende
combinatie van heirloom tomaten, en een creatie met gnocchi.
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Daarna wordt het 'zes gangen'‐avontuur echt in gang gezet met elegant
gepresenteerde scheermessen in een oosters accompagnement van
komkommer, appel, daikon en yoghurt. Top, net als de vegetarische kick‐off
met radijs als centraal element. Een schitterende Vacqueyras van Clos des
Frèr(es) vergezelt.
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De tarbot scoort ook met een zuiders pallet van onder andere quinoa,
zeekraal en boomtomaat. Hierbij krijgen we een Roemeens glas witte Avincis.
De zelfzekere gerechten boezemen zoveel vertrouwen in dat we nu al zeker
zijn dat dit een 'this is heaven' wordt.
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Bijzonder avontuurlijk, misschien zelfs gewaagd, is de tataki van tonijn
waarbij Verhelst de ponzu laat clashen met donkere chocolade. Dat blijkt een
geslaagde combinatie. Ribeiro is een interessante wijnstreek en Galicië,
waarvan wij er een fijn glas uit geserveerd krijgen van Casal de Arman.
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Tagliata di manzo is een Italiaans gerechtje waar we fan van zijn. Hier worden
de plakjes geroosterd rund zuiders vergezeld van rucola, parmezan, zoete
tomatenchutney (lekker!) en ietwat pappardelle. De wijn komt uit andere
oorden: een Blaufränkisch uit de Oostenrijks‐Hongaarse grensstreek.
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Hoewel we al een stevig poosje aan het eten zijn en al een flink aantal
gerechtjes mochten zien passeren, voelen we ons op geen enkel moment
'overboeft'. De gangen zijn immers steeds fijn en bescheiden. Er is dus nog
plaats voor de heerlijke iberico met gesmolten oude Limburgse Hervekaas.
De vegetariër krijgt hetzelfde pure en strakke accompagnement van shiitake
en tuinbonen extra aangevuld met wat wilde broccoli. En ook de wijnronde
gaat er vlot door (Morellino di Scansano ‐ Ribeo).
Voor het dessert zullen we nog drie rondes lang in de watten worden gelegd.
We krijgen een creatie van kers, chocolade en espresso, een zuur maar
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verfrissend sapje van citrus, yuzu en gember, en ten slotte nog een bijzonder
lekker mix van appels, zuring en bolletjes witte chocolade.
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Zonde misschien dat we passen voor koffie, maar ondertussen zijn we na een
prachtig gastronomisch parcours uiteindelijk toch voldaan. Maar nog veel
meer zonde, was de niet eens half gevulde zaal vanavond. Deze stek verdient
een plaatsje bovenaan het firmament. Zeg dat het Vaut le Voyage het gezegd
heeft!
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