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      - TIEN JAAR DEWITTE. Er moet iets in de lucht of  in het 
drinkwater zitten in de streek tussen Oudenaarde en Gent, want de 
dichtheid aan restaurants van hoge kwaliteit is er groot. Tel de ster-
ren maar, en tel ook die andere aangename gelegenheden zonder 
sterrenstatus, maar die wel kwaliteitsvol werken. Bovendien sprin-
gen de B&B’s er uit de grond als sneeuwklokjes na de winter. Dat 
heeft veel te maken met het mooie landschap, waar nog ruimte is 
om te ademen en te wandelen, maar dat heeft nog meer te ma-
ken met de vele mogelijkheden om van de gastronomie te proeven. 
Want wie gastronomie zegt, zegt ook een lekker glas wijn, en omdat 
alcohol en rijden niet samengaan, is overnachten in de directe om-
geving een ideale oplossing.
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Vroeger ging je ‘ergens’ eten. Vandaag schuif  
je ‘bij iemand’ aan tafel. Gasten willen graag de 
kok zien, en willen worden ontvangen door een 
vaste gastheer of  -vrouw, die tijd kan maken om 
je te verwelkomen en het gevoel te geven dat je 
welkom bent. Bij de Dewittes zijn die ingrediënten 
alvast aanwezig: het restaurant heeft de naam van 
de kok en de maître. Benoit is de creatieve geest 
in de keuken, Bernard is het alziende oog in de 
zaal en de man die advies geeft bij het kiezen van 
aperitief  of  wijn. Bovendien kunnen ze rekenen 
op de actieve bijdrage van de echtgenotes. Geral-
dine heeft van haar goede smaak voor interieu-
rinrichting haar beroep gemaakt, Stephanie is de 
charmante gastvrouw naast Bernard. Mama De-
witte heeft haar zonen de smaak voor lekker eten 
van kinds af  aan meegegeven, en papa houdt nog 
graag één oog op de cijfers. Bovendien staat er een 

ploeg in de keuken die Benoit omschrijft als ‘een 
deel van de familie’.

In 2016 vieren ze het tienjarig bestaan van 
het restaurant. Heel geleidelijk zijn ze gegroeid, 
van een bescheiden begin in moeders keuken – al 
bracht Benoit wel een rugzak vol ervaring mee van 
binnen- en buitenlandse chefs – tot een smaakvol-
le zaak met een droom van een tuin en een he-
dendaagse, frisse keuken. Dat is een boek waard. 
Een boek dat getuigt van de lichte hand waarmee 
Benoit kookt, met recepten die hobbykoks zeker 
zullen inspireren.
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      - OOIT ZAG HET ERNAAR UIT dat Benoit Dewitte een  
prinselijk bestaan zou leiden als privékok bij een oliemagnaat in 
Dallas. De Amerikaanse immigratiedienst stak daar evenwel een 
stokje voor. Gelukkig, want anders was het restaurant van Benoit 
& Bernard Dewitte er wellicht nooit gekomen. Benoit doet zijn  
verhaal.

Na de hotelschool Ter Duinen in Koksijde heb 
ik een stageplaats veroverd bij Alain Ducasse in 
Moustiers, in het zuiden van Frankrijk. Het was 
zijn eerste privéonderneming en het was boeiend 
om tijdens mijn stage het hotel te zien opengaan. 
Rond meneer Ducasse hing nogal een aura en als 
hij kwam controleren, stonden we stijf  van de ze-
nuwen. Toch bewaar ik goede herinneringen aan 
die stage, we waren met een kleine brigade en 
er hing een goede sfeer. Toen mijn stage afgelo-
pen was, heb ik de stoute schoenen aangetrokken 
en aan meneer Ducasse gevraagd of  hij mij een 
plaats in Italië kon bezorgen. Hij legde de nodi-
ge contacten en zo heb ik nog drie maanden bij  
Gualtiero Marchesi kunnen werken. Marchesi 
wordt zo ongeveer beschouwd als de vader van 
de Italiaanse nouvelle cuisine. Ik maakte er kennis 
met een heel andere keuken, al mocht ik er niet 
veel meer doen dan de koelkast schoonmaken en 
in de koude keuken werken. Daar was een grote 
brigade, zo’n vijfentwintig man, en de eerste we-
ken werd je daar altijd de maat genomen. Het ver-
blijf  was primitief, we sliepen er met tien, vijftien 
man in een slaapzaal, met één douche.

DE PROVENCE: EEN INSPIRERENDE TIJD

Daarna ben ik teruggekeerd naar de Provence 
om stage te lopen bij Wout Bru in Eygalières; daar 
ben ik een jaar gebleven. Dat was een heel fijne 
tijd, de sfeer was er in die periode heel goed en ik 
heb veel van Wout geleerd.
Wout heeft me daarna geholpen om binnen te ko-
men in L’Ousteau de Baumanière. Daarna ben ik 
in L’Auberge de Noves beland, bij Avignon. Vooral 
in daar heb ik de smaak van de echte Provençaal-
se keuken te pakken gekregen. Hoewel we in een 
bouwvallig pension verbleven, sliepen we met zijn 

drieën op een kamer, waardoor je je niet zo alleen 
voelde in de weekends. We ondernamen geregeld 
iets samen, en we leerden de streek kennen.
Ik bleef  in de Provence hangen en belandde in Le 
Moulin de Lourmarin. Dat was een van de zwaar-
ste, maar ook een van de mooiste plekken waar 
ik heb gewerkt. De chef, Edouard Loubet, is een 
Savoyard die bij Marc Veyrat heeft gewerkt. Vey-
rat is de man die met zijn hoed en stok de bergen 
in trekt en kruiden gaat plukken, en die dat al deed 
lang voordat dat in het noorden en bij ons mode 
werd. In Lourmarin werkte ik samen met Jean 
Sulpice, ook een Savoyard, net als Loubet. Van 
hen heb ik veel geleerd over kruiden en infusies.

NAAR DE USA

Terwijl ik daar werkte, hoorde ik van een stagi-
aire dat vrienden van haar in Forth Worth, Texas, 
op zoek waren naar een privéchef. Dat interesseer-
de me wel, en in 2000 trok ik erheen om kennis 
te maken en te proefkoken. Het waren bejaarde, 
heel vriendelijke mensen, ze stuurden me zelfs een 
paar dollar voor de trein van de luchthaven naar 
hen.
Ik kwam terecht op een ranch, echt zoals je die 
kent van de tv-serie Dallas. De oliemagnaat was 
tachtig jaar. Het echtpaar had een stel bedien-
den, en ik ben er tien dagen gebleven en heb elke 
dag voor hen gekookt. In mijn rugzak had ik een 
doos met tijm en rozemarijn gestopt die ik uit de 
Provence had meegebracht, en daarmee kruidde 
ik mijn gerechten. Het was een fantastische erva-
ring, en er leek een job voor me klaar te liggen. Ze 
hebben me zelfs het appartement getoond waar ik 
zou kunnen wonen.
Het is echter anders gelopen. Toen ik terugging 
om er te gaan werken, werd ik door de douane 
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tegengehouden. In mijn paspoort zagen ze dat ik 
er kortgeleden al was geweest en ze wilden weten 
wat ik er kwam doen. Ik heb me toen laten ontval-
len dat ik kwam werken en ik werd onmiddellijk 
weggeleid, samen met een Nigeriaan die op de-
zelfde vlucht zat. Een hele dag heb ik in een kan-
toortje gezeten, tot ze me kwamen halen. Toen ik 
uit de auto stapte, was het eerste wat ik zag een 
plakkaat met ‘USA JAIL’. Dat was schrikken! Ze 
hebben me in een cel opgesloten, samen met de 
Nigeriaan en een Mexicaan. Ik heb er nog een 
Mexicaans muntje aan overgehouden. We hadden 
muntjes uitgewisseld als aandenken.
De volgende morgen zijn we teruggebracht naar 
de luchthaven, geboeid, en tot overmaat van ramp 
hadden ze ons bij een verkeerde gate gedropt. Ik 
moest toen, vastgeklonken aan de Nigeriaan, de 
hele luchthaven doorkruisen!
Toen we in Brussel landden, stond er alweer een 
politieauto klaar. Ik werd opnieuw meegenomen 
en verhoord, maar toen lieten ze me gelukkig 
gaan. Dat is nu vijftien jaar geleden, maar ik zal 
het niet snel vergeten.

EEN SLECHTE TIJD

Toen ben ik naar Lourmarin teruggekeerd, bij 
Loubet. Daar kreeg ik op een bepaald moment 
last van mijn voet – een ingegroeide teennagel die 
aan het zweren was. Ik heb mijn teen laten ver-
zorgen, maar hij was ontstoken en ik had eigenlijk 
niet mogen werken. Ik was echter zo bang voor de 
chef, dat ik te snel weer aan de slag ben gegaan. 
Hij blafte me af, ik kreeg paniekaanvallen, durfde 
niet meer te eten – want dat was tijdverlies – en 
ik kreeg uiteindelijk een zenuwinzinking. Ik was 
er heel alleen, geen familie in de buurt, en ineens 
werd het me te veel; ik heb mijn schort uitgedaan 
en ik ben gevlucht. Drie dagen ben ik bij Wout 
Bru op adem gekomen, maar ik wilde er toch niet 
opnieuw werken. Ik ben in allerijl uit de Provence 
naar huis teruggekeerd. Daar lagen voor mij twee 
voorstellen die via mijn school waren gekomen; ik 
werd gevraagd voor een audiëntie op het konink-
lijk paleis, en er kwam een plaats vrij bij Bruneau 
in Brussel. Ik heb toen gekozen voor Bruneau, en 
heb er korte tijd in de keuken samengewerkt met 
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Claudio Dell’Anno, de chef  die later nog beroemd 
is geworden door zijn deelname aan Mijn Restau-
rant.
Maar bij Bruneau moest ik helemaal onder aan de 
ladder beginnen, en algauw dacht ik: ik ben 23 en 
ik kan toch wel iets meer dan langoustines pellen. 
Na drie dagen ben ik opgestapt en weer naar huis 
teruggekeerd. Daar ben ik gaan bedenken wat ik 
met het vervolg van mijn leven wilde.

EEN NIEUW BEGIN

Lekker eten en koken heb ik meegekregen van 
thuis, mijn mama kookt goed en graag, en er wor-
den vaak mensen uitgenodigd. Om te ontsnappen 
aan de stress van een restaurant, ben ik begonnen 
met op kleine schaal traiteurdiensten aan te bie-
den. Bij het ouderlijk huis in Zingem stond een 
stal die nauwelijks werd gebruikt, en die ben ik 
gaan verbouwen. Koken deed ik in de keuken bij 
mama. Dat mondde uit in een echte table d’hôte, 
met de smaken van het zuiden. Mijn nicht Sofie is 
er toen bij gekomen om te helpen in de zaal. Onze 
reputatie ging snel rond, het werd geleidelijk druk-
ker, en toen Gault Millau me uitriep tot Beste Jon-
ge Chef  van Oost-Vlaanderen, ging de bal rollen.
Kort daarna stond de Michelininspecteur aan 
de deur. ‘Toon me uw menukaart’, was het eer-
ste wat de man zei. Die hadden we niet. Zestien 
jaar geleden kon je niet worden opgenomen in de 
rode gids als je niet à la carte deed. Nu is het bijna 
omgekeerd, bij veel hedendaagse chefs is de regel 
dat er enkel een menu is. Soms, zoals bij David 
Toutain in Parijs, weet je zelfs niet wat je gaat krij-
gen. Maar toen kon dat dus niet, en we zijn ons 
geleidelijk gaan aanpassen.
Mijn broer Bernard was achttien toen hij in de 
weekends begon te helpen. Hij werkte een jaar bij 
Wout Bru in Frankrijk, en daarna in Dranouter 
bij Kobe Desramaults van In De Wulf, net het jaar 
dat die zijn ster kreeg.
Wij werden een echt restaurant en dan krijg je een 
heel ander ritme. Mijn nicht Sofie zag die manier 
van werken niet meer zitten, en toen is Bernard 
er vast bij gekomen in de keuken en zijn vriendin 
Stephanie in de zaal, in de plaats van Sofie.
Stilaan zijn we ons concept gaan aanpassen. In 
het zaaltje kon hooguit tien, vijftien man zitten, en 
dus hebben we mama’s living ingepalmd. Ideaal 
was dat niet, want als het regende moesten we met 
paraplu’s boven de gerechten van de keuken naar 
de eetzaal lopen.

Ondertussen was ik ook nog traiteur en het werd 
duidelijk dat er iemand bij moest komen in de 
keuken. We hebben een afwasser genomen, en 
Bernard verhuisde naar de zaal. Hij is iemand die 
alles ziet, en hij is het gezicht van de zaak. Dat is 
hij nu al tien jaar.
We hebben een deel bijgebouwd, het concept 
werd aanvaard door Michelin en dat heeft ons 
echt een boost gegeven, en vooral gezorgd voor 
continuïteit.

REIZEN OM TE LEREN

Netwerken is nuttig en nodig in ons vak. Ik ga al 
vijf  jaar twee weken per jaar als gastchef  naar 
Hongkong. Daar zetten we elke dag een proeverij-
menu op poten voor zo’n zestig personen. Ik werk 
er, maar ik maak er gebruik van om ook de regio 
en de lokale keuken te ontdekken. Zo ben ik naar 
Lama Island geweest even buiten Hongkong, een 
leuk vissersdorp waar je je vis levend kunt bestel-
len om erna de bereiding te kiezen die je lekker 
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HAPJES

 

recepten deel 1/



RODE BIET EN GEITENKAAS

De techniek die we voor de bietjes gebruiken, kun je ook voor andere harde 
groenten gebruiken, met een knapperig en zeer smaakvol resultaat. In het 
restaurant serveren wij dit ook als voorgerecht, met enkele gepofte bietjes 
erbij en een vinaigrette op basis van de dennenazijn.

250 g verse geitenkaas zonder korst
2 gekonfijte uien (zie pagina 158)

bloemenhoning naar smaak
5 takjes tijm

peper en zout
sherryazijn naar smaak

enkele sneden desembrood voor croutons
olijfolie

3 rode bieten van gemiddelde grootte
groentebouillon (of  water)

dennenazijn (zie pagina 162)
verse groene kruiden

Laat de geitenkaas op kamertemperatuur komen en meng met de 
gekonfijte ui, honing, de gehakte tijm, wat peper en sherryazijn. 
Proef.
Snijd het brood in dobbelsteentjes en bak ze in olijfolie goudbruin.
Verwarm de oven voor op 65 °C. Schil de rode bieten en snijd ze 
in dunne plakjes met een mandoline. Laat de plakjes drogen in de 
oven. Leg de volledig droge plakjes rode biet samen met wat olijf-
olie in warme groentebouillon (of  water), breng aan de kook en laat 
koken tot alle vocht verdampt is. Breng op smaak met dennenazijn, 
peper en zout en laat ze afkoelen. 

SERVEREN

Leg op de bietenschijfjes wat de geitenkaas, wat groene kruiden en 
broodcroutons en druppel er een scheutje dennenazijn over.
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VOOR 20 HAPJES.





TARTAAR VAN LIMOUSINKALF MET DAIKON 
EN MIERIKSWORTEL

Daikon wordt ook Chinese of  Japanse reuzenradijs genoemd omdat hij langer is dan 
gewone radijs. Het is vooral een zomer- en herfstgroente. De smaak is milder dan die 
van rammenas.

VOOR DE TARTAAR

400 g tartaar van kalf  (20 g per persoon)
zeste van 1 onbespoten citroen
5 eetlepels extra vierge olijfolie

peper en grof  zeezout

Maak de tartaar aan met de overige ingrediënten.

VOOR DE DAIKON

1 daikon
1 liter inlegsap (zie pagina 30)

Steek twintig rondjes uit de daikon met een doorsnede van 4 centimeter. Breng 
het inlegsap aan de kook en giet over de daikon. Laat dit een nacht trekken. Het 
sap kan later nog worden gebruikt om vinaigrette en mayonaise op smaak te 
brengen.

VOOR DE TOASTJES

roggebrood
olijfolie

Steek twintig ronde vormpjes van 4 centimeter uit plakjes roggebrood. Bak de 
toastjes net voor het opdienen in olijfolie goudbruin.

VOOR DE MIERIKSWORTELCRÈME

100 g eiwit
1 eetlepel mosterd

20 g inlegsap van de daikon
4 dl zonnebloemolie

peper en zout
20 g verse mierikswortel, geraspt

limoensap (optioneel)

Mix het eiwit, de mosterd en het inlegsap, klop de olie erdoor en breng op smaak 
met peper en zout en mierikswortel. Voeg eventueel nog wat limoensap toe.

SERVEREN

Leg een lepel tartaar op elke toast, schep er mierikswortelcrème op en bedek met 
een schijfje daikon.
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VOOR 20 HAPJES.
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