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De Weerelt: speels, klassiek en...
werelds

D

Wie de naam “De Weerelt” associeert met uit-
sluitend een wereldkeuken, heeft zich mooi op 
het verkeerde been laten zetten. “Onze basis blijft 
klassiek maar we willen ook nieuwe en trendy 
dingen maken,” zegt chef-kok Wim Van Beek, 
die de brasserie in de Turnhoutse Warandestraat 
al 15 jaar runt met echtgenote Vicky Wuyts.

Kom & proef

HEEREN & HILLEWAERE MENU

Tagliatelle met gerookte zalm, zongedroogde tomaatjes, 
fijne groene kruiden en een  romig sausje

Krokant gebakken kalfszwezerik, gestoofde anijspaddenstoelen en suiker-
erwtjes gegratineerde aardappeltjes in room, sausje met rode paprika en sherry

OF
Filet van schelvis gepaneerd onder een korstje van jonge lente ui en 

gekonfijte look, luchtige en romig prei sausje, gestoofde  zeekraaltjes en 
aardappelkoekje 

 
Ijsgekoelde nougat met rode vruchten, gebrande amandelen en huisbereid 

vanille ijsroom

 Prijs per persoon:
Nu € 56,-

 

2e persoon gratis

Wij bieden u de mogelijkheid om iemand GRATIS mee te nemen. 
Slechts één van jullie beiden betaalt een “Heeren & Hillewaere menu”, 

uw tafelgenoot eet hetzelfde menu gratis! 

oor het gebruik van niet-courante producten of krui-
den geven we soms een exotische toets. Maar wereld 
betekent voor ons evenzeer Belgisch en Frans.” Zijn 

keuken omschrijft hij als inventief, creatief, speels, klassiek... 
en natuurlijk ook werelds.

Passie en leven
Wat hem richting de restaurantkeuken dreef? “Zonder twijfel 
passie in de breedste zin van het woord. Het keukenwerk is 
mijn passie en dit gebouw is ons leven. ik vind het na al die 
jaren nog bijzonder leuk om eten te bereiden, nieuwe dingen 
te maken. We kijken altijd uit naar de nieuwste trends, machi-
nes, sferen. We staan met drie man in de keuken met allemaal 
een diploma van de hotelschool. We hebben dus een sterke 
klassieke basis die ons de mogelijkheid geeft om de dingen 
die in ons hoofd spelen uit te werken, maar ook suggesties 
van onze klanten.”

Dakterras
een grote troef in de zomermaanden is het mooie dakterras 
van De Weerelt. Gelegen aan de prachtige Jacobsmarkt, het 
nieuwe stadsplein in het centrum van turnhout.  van op dit 
terras is het heerlijk genieten in alle rust en stilte, midden in 
het centrum.

alles in Huis
kwaliteit voert de boventoon. alle bereidingen gebeuren in 
huis: de patisserie, het ijsroom, de bouillons, enz. vlees, vis en 
wild komen in hun geheel binnen en worden zelf versneden 
en gekapt. “Dat is de beste manier om te controleren of het 
vers is en dat het wild wel degelijk hier is geschoten. tegelijk 
wil ik die technieken ook bijbrengen aan onze jonge mensen 
want dat is iets wat men op school niet meer vaak tegenkomt.”

kaMPioene 
echtgenote vicky neemt met haar team de bediening voor haar 
rekening en zet zich op haar beurt voor 200% mee in voor de 
zaak. Zo vervolmaakte ze zich in koffiebereidingen. Drie jaar 
geleden werd ze zelfs Belgisch kampioen cappuccino en tweede 
op het Belgisch kampioenschap barista (koffiespecialist). “Dat 
was keihard werken,” weet ze. “veel oefenen en ook studeren want 
van een barista wordt verondersteld dat hij alles van koffie weet.”

De Weerelt
Warandestraat 17-19
Turnhout
014 72 48 65
www.deweerelt.be
info@deweerelt.be 

Open: dinsdag tot en met vrijdag van
11.30 uur tot 23 uur (keuken van 12 tot 22), 
zaterdag van 10.00 uur tot 24.00 uur.
Zondag en maandag gesloten.
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DE WEERELT

tiJDiG reserveren
Wie wil tafelen in De Weerelt doet er goed 
aan om tijdig te reserveren. Parkeren kan best 
in de ondergrondse parking aan de Warande. 
van daaruit is het een 2 minuten stappen 
langs het mooie kasteel.

* We serveren dit menu enkel op reservatie met vermelding van “Heeren & Hillewaere 
menu” (Niet geldig op zaterdagavond). Geldigheidsduur prijs: in de maanden juni - juli 

en augustus 2014. Dranken en wijn: NIET inbegrepen. 

*


