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NIEUWE PARTNER

THE RESTAURANT BY PIERRE BALTHAZAR

De smaak van DE ANDEREN
Een gezellig elegant interieur met uitzicht op het Egmontpark Een kaart die
suift op de tendensen ook het Belgische terroir waar Pierre Balthazar opgroeide
Spontaniteit authenticiteit en de zin om te delen In het restaurant van The Hotel
Brussels staat een goede maaltijd voor een geprivilegieerd moment datje meteen te
haat neemt hier en nu
Tekst Raoul Buyle

De keuken van het
moment Pierre Balthazar
heeft beslist om de kaart
van The Restaurant

te wijden aan de spontaniteit die
producten bieden Wat er op uw
bord verschijnt hangt dus af van de
producten die week na week bij de
kweker de visboer of de groenteteler
beschikbaar zijn en dus niet alleen

de seizoenproducten Het resultaat
de chef slaagt er mooi in om met zijn
gastronomische keuken de grote chefs
van deze wereld te volgen én volgens
het ritme te werken van de producten
uit de grond van de kwekers en

de zee De kwaliteit is optimaal
en het bord biedt een rijkelijke
evenwichtige creatieve keuken die
de Belgische Franse mediterraanse
en Aziatische gastronomische
culturen met elkaar verbindt De kaart

verandert iedere donderdag Trouwe
klanten die hun zakenlunch bij The
Restaurant gebruiken worden aan
het begin en het einde van de week
steeds met nieuwe producten op de

uit om te profiteren van een gezellig
moment het brood om te breken de

hapjes vooraf groenten en garnituur
die centraal op de tafel worden gezet
de lekkernijen bij de koffie
Een goede maaltijd en zelfs een
zakenlunch vormen een moment

van gedeeld plezier bevestigt Pierre
Balthazar Als je kookt lever je jezelf
over aan het oordeel van de anderen

Het is een vorm van geven

kaart verrast

Zin om iets kleins te eten of scheur

Nog een andere specialiteit van het

je van de honger Het maakt niet uit
Laten we gewoon aan tafel gaan

restaurant de smaak van het delen

Alle elementen op de tafel nodigen

Info www therestaurant be
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