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Sterrenchef Gert de
Mangelgeer – let op
de pincet – in de keuken van zijn gloednieuwe restaurant
Hertog Jan

DE EIGEN MOESTUIN IS DE
INSPIRATIEBRON VOOR ALLES
WAT GEBEURT IN HET
VLAAMSE DRIESTERRENRESTAURANT HERTOG JAN.
DAAR WORDT DE
HOOFDMOOT VAN ALLE
GEBRUIKTE INGREDIËNTEN
EIGENHANDIG GETEELD.
tekst ELLEN SCHOLTENS fotografie JAN LUIJK
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De Mangeleer & Boudens
Als kok Gert De Mangeleer (1977) en sommelier
Joachim Boudens (1980) in 2005 restaurant
Hertog Jan in Brugge overnemen, werken ze er
al drie jaar samen. De kersverse compagnons
pakken het interieur aan, zetten de schouders
eronder en verwerven drie Michelinsterren. In
2010 kopen ze in Zeldegem een boerenhof waar
ze groente, kruiden en bloemen voor het restaurant gaan telen. Doel is op termijn de tuin en het
restaurant te ‘integreren’. Dat is gelukt. Afgelopen
zomer opende het nieuwe restaurant de deuren.
Ongeveer duizend dagen nam het bouwproces
in beslag. Op de website zie je ze in een paar

‘E ENVOUD IS NIET
EENVOUDIG’ IS HET
MOTTO VAN
RESTAURANT HERTOG
JAN. EN DAT KUN JE ER
MET AL JE ZINTUIGEN
WAARNEMEN

minuten voorbij komen in een bezienswaardig
clipje. De keuken werd gehuisvest in de uit 1834
daterende landbouwschuur, het restaurant
– met een verpletterend uitzicht op de groentetuin – er nieuw aangebouwd. De oude aardappelkelder doet nu dienst als wijnkelder.

hertog-jan.com

Sterrenchef Gert De Mangeleer en sommelier
Joachim Boudens zijn los. Sinds afgelopen
zomer is hun gloednieuwe restaurant Hertog
Jan in Zeldegem geopend. De voorbereidingen duurden bijna vier jaar. In die tijd ontpopte een zeventiende-eeuwse boerenhof op
een steenworp afstand van Brugge zich tot
een Hof van Eden met een ruim anderhalve
hectare grote groente-, kruiden- en bloemenkwekerij. Niet één tuinman hebben De
Mangeleer en Boudens in dienst, maar drie.
Er wordt hoofdzakelijk ‘plantaardig’ gekookt:
75 procent van het menu bestaat uit groente.
Koks in legergroene overalls staan met pincetten in de aanslag om een bloemetje hier en
een miniworteltje daar op de borden te
deponeren, zo zien we bij binnenkomst door
de open keuken.
Die keuken is weliswaar open, maar krijgt
niet meteen de onverdeelde aandacht. Dat is
ook precies de bedoeling. Gasten worden via
geluidloos open- en dichtschuivende deuren
naar de minimalistische eetzaal gebracht,
waar alle ogen als vanzelf zijn gericht op waar
het allemaal om draait: de tuin. Door een
glaswand van zo’n twaalf meter breed is
Hertog Jans moestuin in volle glorie zichtbaar. Koks scharrelen er rond, op zoek naar
de lekkerste ingrediënten. De tuin geldt als
basis voor alles in dit driesterrenrestaurant.
Is het vanuit de gedachte dat je de mooiste
dingen kunt creëren, juist als je daarvoor de
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meest basale uitgangspunten neemt? We
zullen het straks proeven.

Groentewandeling
De bediening in wit hemd en met schort is
piepjong. De gerechten zijn plaatjes. Eerst
waren er de hapjes, geïnspireerd op ‘wat de
boer uit z’n platte zak eet op ’t land’. Dan
begint het echte werk. Ongelijke blokjes
avocado, met tomatenpoeder en grof zout,
geserveerd met de olijfolie van het huis. Er
volgt een hele zomercollectie aan tomaten:
gele, oranje, rode, zelfs een zwarte soort,
verrijkt met kardemom, een jus van tomaat
en eetbare bloemetjes.
Het hoofdgerecht, bestaande uit drie stukjes
entrecote van Wagyu-rund op een hot stone,
bereid in de houtskooloven, krijgt een aardappelmousseline en de spreekwoordelijke
‘groentewandeling door de tuin’ erbij. De
Mangeleer bereidt alle hoofdgerechten in de
houtskooloven. Het Wagyu-rund is daar
alleen maar beter van geworden. Het dessert
ten slotte, een taartje met bosaardbeitjes,
‘platte kaas’ en zoete bloemen en kruiden, is
het mooist van al.

De gerechten die
de keukenbrigade
serveert zijn ware
kunstwerkjes
Onder Sommelier
Joachim Boudens
schenkt zowel wijn
van ver als bier van
dichtbij

Kool
‘Eenvoud is niet eenvoudig’ is het motto van
restaurant Hertog Jan. Dat hebben we met al
onze zintuigen kunnen waarnemen. Maar het
kan nog moeilijker. Want de vraag rijst hoe de
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chef, die door zijn Europese collega’s werd
gekozen tot meest veelbelovende chef van
2014, het hele jaar door in staat zal zijn met
bijna uitsluitend zelf geteelde seizoensgroente
een driesterrenrestaurant te runnen. ‘De zomer is het mooist,’ geeft De Mangeleer grif
toe. ‘Alleen al door de 71 soorten tomaten uit
eigen tuin. Maar in de herfst zijn er paddestoelen uit het naburige bos en ook de winter
is interessant. Zo experimenteren we, vanwege
zijn natuurlijke gisting, nu veel met kool.’

Moeder Natuur
De naam Hertog Jan associëren we uiteraard
ook met een voorliefde voor dranken. Joachim
Boudens, die al eens ‘Eerste sommelier van
België’ was en met wie De Mangeleer nu bijna
tien jaar samenwerkt, schenkt wijnen uit de
hele wereld, maar ook bier van dichtbij. Zoals
het beroemde Sint Bernardus uit het Vlaamse
Watou. Een ouderwetse houten stootkar die
vroeger op het land werd gebruikt, dient als
serveerwagen, ook voor de boerenkazen die
zelf worden ‘afgerijpt’ en als snoepkar voor
onder meer ‘Gentse neusjes’.
Werkelijk alles is tot in detail uitgedacht in die
bijna vier jaar tijd. Het resultaat voelt als optimale balans. En mocht dat gevoel bij een
eventueel bezoek niet meteen indalen: gasten
mogen altijd ‘een toerke in den hof’ maken.
Met een komkommerdrankje in de hand snap
je meteen waarom Moeder Natuur zo’n grote
inspiratiebron is voor dit Vlaamse
koningskoppel.

Een kok legt – met een
pincet natuurlijk – de
laatste hand aan een
gerecht.
Onder: entrecote van
Wagyu-rund uit de
houtoven, geserveerd
op een hot stone

GASTEN MOGEN
ALTIJ D EEN EEN
‘TOERKE IN DEN HOF’
MAKEN
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