
כשחושבים על חופשה קצרה באירופה בריסל אינה בין 
היעדים הראשונים שעולים לראש, וחבל. העיר מציגה חזות 

אירופית קלאסית, אך יש בה אווירה אינטימית ומיוחדת 
המבדילה אותה מהבירות השכנות הגדולות. יש בה שלל 

אטרקציות מעניינות המתאימות לקהל רחב, ממבנים 
מהודרים, דרך עשרות מוזאונים ותרבות קומיקס מפותחת 

עד מאות מקומות בילוי, חנויות, מסעדות וברים. אוהבי האוכל 
והשתייה ימצאו בבריסל היצע עצום ומענה לכל טעם ובקשה; 

היכרות עם המטבח הבלגי המסורתי, טעימה ממוצרי הדגל 
של העיר, ביקור במסעדות גורמה בעלות כוכבי מישלן, ביקור 

בשווקים ובחנויות אוכל מתמחות, ובעיקר הנאה כוללת 
מהשפע הקולינרי המגוון שהעיר מעמידה בפני מבקריה. 

בפעם הבאה שאתם שוקלים לקפוץ לאירופה 
שימו את בריסל בראש הרשימה שלכם. 

היא תפרוש בפניכם את שלל טעמיה, ואתם 
רק תצטרכו לבחור את הצ'יפס המועדף, 

השוקולד המשובח, הבירה המיוחדת והמסעדה 
המומלצת. אירועי פסטיבל האוכל השנתי 

שבעיר רק יעצימו את האפשרויות ויספקו לכם 
הזדמנויות להתייחס לאוכל כמו שהבלגים 

- ברצינות ובאהבה  נוהגים

טעם העירבריסל

הגרנד פלאס )הכיכר הגדולה(

Pierre Marcolini–מבחר הפרלינים ב Parvis de St. Gilles פסלים של חומרי גלם מהמטבח שוק
הבלגי בפארק בריסל

מאת טלי אשחר גוטליב | צילום בועז לביא



צריך לטגן פעמיים
המרכיב השני המפורסם ביותר בקולינריה הבלגית הוא הצ'יפס. 

היום כבר ידוע לכול כי השם French Fries אינו מעיד כלל על 
מוצא הצ'יפס, שברור כי הוא בלגי. רוב הבלגים טוענים כי את 

השם French Fries נתנו לתפוחי האדמה המטוגנים חיילים 
אמריקאים שהגיעו לבלגיה במלחמת העולם הראשונה. הם 
קראו להם כך מכיוון שצרפתית הייתה השפה הרשמית של 

צבא בלגיה. אחרים סבורים כי השם French Fries מבוסס על 
 אי–הבנה לשונית, שכן באנגלית עתיקה משמעותו של הפועל 
to frech היא לחתוך לצורת מקלות. על כל פנים, הצ'יפס הוא 
אחד המאכלים הלאומיים של בלגיה והוא נמכר בדוכנים רבים 

ברחבי העיר והמדינה הנקראים Frietkots או Fritures, וכן 
כתוספת שכיחה במנות במסעדות רבות. 

 Maison דוכן הצ'יפס המפורסם והנחשב ביותר בבריסל הוא
Antoine. הדוכן קיים מאז שנת 1948 וכעת מנהל אותו הדור 

השלישי למשפחה. במקום, כמו בכל דוכן צ'יפס אחר בבלגיה, 

הכבוד של השוקולד
אי אפשר להתחיל לדבר על האוכל בבריסל בלי לדבר על שוקולד בלגי 

הנחשב בין הטובים בעולם, ולא בכדי. הבלגים מתייחסים לשוקולד שלהם 
ברצינות ובכבוד רב. שוקולד בלגי אמתי מיוצר מ–100 אחוז חמאת קקאו, 
ללא תוספות או חומרים משמרים, והוא מוכן יום–יום על ידי שוקלטיירים 

בשיטות מסורתיות ומחומרי הגלם הטובים ביותר.
בראש רשימת יצרני השוקולד הבלגי עומד Pierre Marcolini. האיש 

מסתובב דרך קבע ברחבי העולם בחיפוש אחר פולי הקקאו האיכותיים 
ביותר. הוא מלקט אותם בעצמו במדינות שונות, מביא אותם לבית 

החרושת שלו בבריסל, מטפל בהם במו ידיו ומפיק מהם שלל מוצרים 
יפהפיים ומשובחים. ביקור בחנות הבוטיק שלו בשכונת Sablon האופנתית 

הוא חוויה מרגשת. המקום נראה כבית מרקחת, ומאחורי הוויטרינות 
מסודרים למופת שלל מוצרי השוקולד המוקפדים. הפרלינים שלו הם 
המפורסמים ביותר מכל מוצרי החנות ואפשר לקנות אותם באריזות 

מוכנות מראש או לבחור את הטעמים המועדפים ולקנותם לפי משקל. 
Pierre Marcolini Rue des minims 1, Place du grand sablon, www.marcolini.be

חנות שוקולד שונה, חדשנית ומעניינת לא פחות היא Zaabar. החנות היא 
למעשה בית חרושת שאפשר ללמוד בו על ייצור שוקולד ולהשתתף בסדנאות 

שמייצרים בהן כמה סוגי מוצרים משוקולד. הקונספט של המקום מבוסס 
על שילוב של שוקולד עם כל סוגי התבלינים - מהצ'ילי המוכר דרך מלח עד 
הל, קארי, מרווה ומה לא. הבונוס הגדול הוא שאפשר לטעום בחופשיות את 
כל השוקולדים הנמכרים בחנות לפני שמחליטים איזה מהם לקנות. במקום 

מיוצרים ונמכרים גם טראפלס קלאסיים, עוגיות ושוקולדים במגוון צורות. 
הסדנה הנערכת במקום היא חוויה נהדרת לילדים ולמבוגרים כאחד. מתחילים 
אותה בשלב טמפרור השוקולד, ואחריו המשתתפים מתנסים בהכנת טבלאות 

שוקולד אישיות עם מגוון תבלינים ותוספות, מטבעות שוקולד עם תוספות 
דומות וטראפלס בציפויים שונים. כל המוצרים נארזים באסתטיות, ולפיכך 

נותרת למשתתף מזכרת נאה ומתוקה.
ברחבי העיר פזורות גם חנויות הדגל של מותגי השוקולד הגדולים 

והמוכרים של בלגיה, דוגמת לאונידס, גודייבה וניוהאוס, ובכולן יש מבחר 
עשיר ומעולה של סוגי פרלינים ושוקולד שונים.

Zaabar Chaussée de Charleroi 125, www.zaabar.com

דבקים במסורת הכנת הצ'יפס על ידי טיגון כפול. זן תפוחי האדמה 
המקומי שממנו מכינים את הצ'יפס נקרא Bintje. הצ'יפס מוגש 

במארז קונוס נייר השומר על החום וסופג את השמן. הליווי הקלאסי 
לצ'יפס הוא מיונז, אך לצדו מוצעים שלל רטבים אחרים, כמו רוטב 

אנדלוסי שיש בו מיונז, רוטב עגבניות, שום ופפריקה - מומלץ!
פתוח כל יום בשעות 1:00-11:30.

 Maison Antoine Place Jourdan 1, www.maisonantoine.be

דוכן צ'יפס מפורסם נוסף נמצא בשדרת Parc הנאה ונקרא 
Fritkot de la Barriere. הוא נפתח ב–1977 בתוך קרוואן. בשנים 
עברו היו בבלגיה כ–10,000 דוכני צ'יפס בקרוואנים, וזו הייתה 

הדרך המסורתית למכור צ'יפס, אך הממשלה הורתה על פירוקם 
והיום נותרו במדינה רק 1,500 דוכנים מסוג זה. פתוח כל יום 

בשעות 6:00-11:00 בבוקר.
Fritkot de la Barriere Avenue du Parc 5 

Zaabar–סדנת שוקולד בZaabar–שוקולד עם כל סוגי התבלינים ב

הפרלינים המפורסמים של Pierre Marcolini נמכרים במשקל

Maison Antoine - דוכן הצ'יפס המפורסם בעיר
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מי מפחד מקלאסיקות
מסעדות או ברים בעלי מראה אירופי קלאסי מהודר עלולות להרתיע את 
התייר המפחד להיקלע למלכודות תיירים, אך הביקור בכמה מאלו הוא 

דווקא הזדמנות טובה לטעום ממנות הדגל המאפיינות את המטבח הבלגי 
והנעשות בהן כבר עשרות שנים על פי מתכונים מוצלחים ומסורתיים. כזו 

 Galerie הנמצאת בשדרה המקורה Taverne du Passage היא המסעדה
Royales St. Hubert, הסמוכה לגרנד פלאס )הכיכר הגדולה( המפורסמת 

על שלל מבניה המרשימים. השדרה נפתחה ב–1847 והייתה שדרת הקניות 
המקורה הראשונה באירופה. כעיקרון מומלץ לא לאכול במסעדות הנמצאות 

בשדרה זו ובסמטאות היוצאות ממנה מכיוון שרובן מסעדות תיירותיות 
שהקשר בינן ובין אוכל בלגי מסורתי ואיכותי מקרי בהחלט, אך מסעדה זו 

יוצאת דופן. העיצוב כאן כבד ומיושן, והמלצרים המבוגרים לבושים בחליפות 
מעוטרות. ניכר שהם עוסקים במלאכה כבר שנים רבות, שכן השירות אינו 

אדיב וסבלני, אך המנות המסורתיות של המטבח הבלגי מפצות על כך. נסו 
את הקרוקטים משרימפס הפשוטים והמצוינים, את דג הקוד העסיסי וכמובן 

את המולים המוגשים לצד ערמת צ'יפס חם ופריך. 
Taverne du Passage Galerie de la Reine 30, www.taverne-du-passage.be

גם הפאב הבלגי הטיפוסי A la Mort Subite )"המוות הפתאומי"( שווה ביקור. 
מאחורי השם יש סיפור: הפאב נוסד ב–1910 ונקרא במקור בשם אחר. עובדי 
הבנק הסמוך נהגו לשבת במקום ולהמר בו בקוביות. כשזמנם היה קצר הם 

היו משחקים רק משחק אחד, והמפסיד בו כונה A la Mort Subite. השם דבק 
במקום, ועם מעברו לכתובת הנוכחית ב–1928 שונה השם רשמית. כדאי לאכול 
במקום Tartines - פרוסות לחם מוארכות המוגשות עם גבינה לבנה, בצל ירוק 

וצנונית. הבלגים מרכיבים מהן כריך קל שמשתדך היטב לבירה. הבירה הנושאת 
את שם המקום מיוצרת במיוחד עבורו, והיא עדינה, חלקה וטעימה מאוד. נסו גם 

את הגרסה המתובלת בפירות.
A la Mort Subite Rue Montagne-aux-Herbes Potagères 7,  
www.alamortsubite.com 

שיק בשוק
כמעט לכל שכונה בבריסל יש שוק 

משלה. השווקים האלה פועלים בכל 
יום משעות הבוקר עד הצהריים, 

ובסופי שבוע הם פתוחים בדרך כלל 
עד שעות מאוחרות יותר. שווקים אלו 
קטנים יחסית, והם מספקים לתושבים 
בסביבה ירקות ופירות טריים וכן כמה 

סוגי גבינות, נקניקים ולעתים גם מאפים 
ותבשילים. שוק קטן ונחמד כזה הוא 

Parvis de St. Gilles, הנמצא סמוך 
לכנסיית Saint Gilles. הוא נמשך לאורך 
המדרחוב היוצא מהכנסייה, ולצדו בתי 
קפה וברים נחמדים. בארגזי הדוכנים 
מסודרים בצורה מופתית מגוון פירות 

יער, עגבניות מפוסלות, קישואים צהובים, 
אלמוגי כרובית, שורשי רוברב אדמדמים, 

חסות פרחוניות ועוד. 
Marche Exotique הוא שוק אוכל גדול 
וססגוני יותר המתקיים בכל יום ראשון 
סביב תחנת הרכבת Midi. הסגנון כאן 

אתני יותר, ואפשר לשמוע כאן לא מעט 
ערבית. מאות הדוכנים פזורים באי–סדר 

במבוכי הרחובות, ובהם כל סוגי הירקות 
לצד זיתים כבושים, עשבים טריים 

ותבלינים ריחניים.

A la Mort Subite הפאב הטיפוסי

Taverne du Passage–מנות קלאסיות ב

Saint Gilles כנסיית
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האימא של הבירות
אם כבר בבירה עסקינן, אי אפשר שלא 

להרחיב את הדיבור על המשקה הלאומי. 
ברחבי העיר יש עשרות ברים שאפשר 

לטעום בהם יותר מ–800 סוגי הבירה השונים 
והמגוונים של המדינה. אפשר לייחד לבירות 
הבלגיות כתבה שלמה, אך כדי לעשות מעט 
סדר במבחר העצום יש להבין את החלוקה 

הבסיסית של סוגי הבירה הבלגית. 
בירות הלאגר הן ז'אנר הבירה הפופולרי ביותר 

בעולם, וסטלה ארטואה היא המפורסמת 
שבבירות הלאגר הבלגיות. היא מיוצרת על פי 

מתכון עתיק משנת 1366. 
הבלגים מתמחים בייצור אייל )ֵׁשכָר( שייצורו 
החל עוד בימי הביניים. במשקאות האייל יש 
כמה סגנונות, ובהם דאבל הקרמלי, טריפל 
הזהוב, בלונד הבהיר ואמבר האדמוני. כולם 
עשירי טעם ובעלי אחוזי אלכוהול גבוהים. 
בירת לף המוכרת היא שכר מוכר ונפוץ 

המיוצר לפי מתכון עתיק שהתגלה במנזר 
בשנת 1240 ונשמר בקנאות מאז ועד היום. 

לשכר מוסיפים פעמים רבות תבלינים ופירות 
המעניקים להם טעמים מובחנים. במנזרים 
רבים ברחבי בלגיה מייצרים משקאות שכר 

ייחודיים לכל מקום ומקום. המומחים לכך הם 
הנזירים הטרפיסטים. פעם היו עשרות מנזרים 
שעסקו במלאכה, אך כיום רק שישה מנזרים 

בלגיים מורשים לייצר בירה טרפיסטית אמתית 
בפיקוח קפדני. 

סוג בירה נוסף המיוצר באופן מסורתי בידי 

נזירים הוא בירת חיטה. המפורסמת שבהן 
היא הוגרדן, היא מיוצרת בכפר פלמי קטן לפי 

מתכון משנת 1445 המבוסס על מרכיבים 
טבעיים, כגון מי נהר, חיטה לא מונבטת, 

מאלט וכשות. הבירה מתובלת בקליפות תפוז 
ובגרגירי כוסברה המקנים לה טעם ייחודי.

סוג הבירה המיוחד ביותר בבלגיה הוא למביק. 
בירות אלו מיוצרות במבשלות מיוחדות באזור 
עמק הסן בתהליך התססה ספונטני; משרים 
את תערובת המאלט באוויר הפתוח ומחכים 
שהשמרים יתסיסו את התערובת. אחר כך 
מכניסים את הנוזל לחביות עץ אלון ונותנים 

לו לתסוס ולהתיישן במשך שנה-שלוש שנים. 
בירות הלמביק מרירות, יבשות וכבדות יותר 

וצריך ללמוד לאהוב אותן. נהוג לתבלן בפירות 
יער; אלה מוסיפים להן חמיצות ומתיקות 

מעודנת. כשמוסיפים להן דובדבנים הן נקראות 
Kriek, וכשמוסיפים להן פטל הן משנות את 

.Framboise–שמן ל
Moeder Lambic )"האימא של הלמביק"( הוא 
בר גדול ומרשים המתמחה בבירות הלמביק. 

הוא קרוב מאוד ל–Manneken Pis - פסל 
הילד המשתין המפורסם. על הבר במקום 

שורה ארוכה של ברזי בירה שהחביות שלהן 
נמצאות במרתפי המקום. תוכלו לטעום 

במקום מהמגוון העצום של סוגי הלמביק 
השונים ולקבל הסבר מפורט והמלצות 

מהצוות המיומן והמקצועי.
Moeder Lambic Rue de Savoie 68, 
www.moederlambic.com

Brusselicious
הבלגים יודעים לחגוג ואוהבים אוכל והנאות, 

ולכן הם החליטו להקדיש את כל השנה 
הנוכחית לפסטיבל אוכל שנערך בבריסל, 
ובו מתקיימים ברחבי העיר שלל אירועים 

קולינריים. הנה מקבץ מהאירועים שתוכלו 
להספיק להשתתף בהם לפני תום השנה )וגם 

אם לא, כדאי לשאוב מהם השראה(. מידע 
מפורט ומקיף על הפסטיבל והזמנות באתר 

 www.brusselicius.be
פיקניק בפארק בכל יום ראשון מוקם שוק 

אוכל באחד הפארקים הירוקים והרחבים 
שבבריסל, ונמכרות בו סלסילות פיקניק 

מלאות מוצרים אורגניים, משקאות ושאר 
הציוד הנחוץ לפיקניק, והכול בליווי מוזיקה 

מרגיעה ואווירה צוהלת ונינוחה. כל מה 
שצריך זה לארוז את המחצלת ולצאת לאכול 

בטבע העירוני.
פסלי האוכל של בריסל לרגל הפסטיבל 
עיצבו אמנים בלגיים 35 פסלים ענקיים 

המייצגים חומרי גלם המזוהים עם המטבח 
הבלגי, כגון צדפות, קונוסים של צ'יפס, 
בירות, טבלאות שוקולד וכרוב ניצנים. 

הפסלים הוצגו ונדדו ברחבי העיר, וכעת 
ועד סוף החודש הם מוצגים בפארק בריסל 

שבמרכז העיר. 
Eat! Brussels אירוע קולינרי ענקי שיתקיים 

ב–16-13 בספטמבר ובו יוצעו דוכני אוכל 
של יותר מ–20 מסעדות, דוכני טעימות, 

שיעורי בישול, משקאות ועוד, והכול באווירה 
גסטרונומית משובחת.

ארוחה בחשמלית החשמלית של בריסל 
היא חלק מאורח החיים, בדיוק כמו 

גסטרונומיה. בימי הפסטיבל החשמלית 
הופכת למסעדה נאה ונעה. היא לובשת 

לבן, זוכה לעיצוב מיוחד ומארחת 34 נוסעים 
לנסיעה של שעתיים ברחבי העיר, שמוגש 

בה תפריט בידי שף עם כוכב מישלן, המציג 
את פרשנותו האישית על הקלאסיקות 

הגסטרונומיות של בריסל.
ארוחת נושא בימי הפסטיבל התקיימה כל 

חודש ארוחת המונים מיוחדת שבמרכזה 
קונספט מסוים. ב–20 בספטמבר תתקיים 

בעיר ארוחת סלואו פוד. מטרת תנועת 
הסלואו פוד לעודד מטבחים מקומיים 

איכותיים המבוססים על חומרי גלם טריים 
ואזוריים ועל שיטות בישול מסורתיות.

l

l

l

l

l
Moeder Lambic הבר של
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כוכב הערב
בריסל מתהדרת במספר רב של מסעדות גורמה, בהן רבות שזכו 

בפרסים ועיטורים בין–לאומיים, כמו כוכבי מישלן הנחשבים. מסעדת 
Jaloa בעלת כוכב מישלן אחד היא דוגמה נהדרת לבישול עילי 

ייחודי. המסעדה נמצאת בבניין מהמאה ה–17, אך העיצוב בתוכה 
מודרני. עם הכניסה אליה יש הרגשה של התנתקות מוחלטת מהעיר 

ושקיעה אל תוך אווירה נינוחה ומרגיעה. החלל מחולק לחדר קדמי 
וחדר אחורי, וביניהם נמצא מטבח פתוח שסביבו חלונות זכוכית, 

וכך אפשר לראות את המתרחש במטבח אך לא לשמוע את 
רעשיו. שף המקום הוא Gaetan Colin - שף צעיר יצירתי שסומן 

זה מכבר כהבטחה קולינרית. במסעדה יש מקום ל–30 סועדים 
בלבד בערב ואין בה תפריט רגיל, אלא יש לבחור מהאפשרויות של 

ארוחות המורכבות משלוש-תשע מנות, אפשר גם בליווי יין לכל 
מנה. המחיר לאפשרות הבסיסית אינו כה גבוה )45 אירו או 54 

אירו בליווי יין(, אך הוא יכול לטפס ל–149 אירו בארוחת תשע מנות 
בליווי יין. האפשרות הבסיסית מספקת תמורה מעולה למחיר, ומכיוון 

שמוגשות בה גם מנות ביניים יש בה למעשה יותר משלוש מנות, 
וכולן מרהיבות ומעולות. יש למסעדה גם גרסת בראסרי בקרבת 

מקום, ובה טווח המחירים נמוך יותר. 
צלחת גדולה ובה מנות פינגר פוד לפתיחה כללה תמנון עם מוס 

פפריקה, סלמון בווינגרט ודג קוד על ביסקוויט עם קצף זיתים 
שחורים. כל ביס גילה הפתעה של טעמים ומרקמים. למנה 

הראשונה הוגשה לנו קערה מעוצבת ובה טונה אדומה במרק יוזו 
צח. זוהי מנה המבוססת על המטבח היפני, וטעמיה היו מדויקים 

מאוד. לעיקרית הוגשה צלחת שחורה שעליה הונחו בגסות מוקפדת 
שלושה נתחי חזיר עסיסיים ביותר. המנה האחרונה הורכבה 

מביסקוויט פנה קוטה וטרטר תותים בליווי גלידת טונקה עשירה, 
והגרנד פינלה הגיע בכוסיות קטנות שכללו קרם קוקוס עם וניל ומוס 
שוקולד עם קצף היביסקוס. זו הייתה חוויה מענגת, מבחינת המנות 
היצירתיות, הטעמים המיוחדים, שילוב המרקמים הייחודי, השירות 

והאווירה כולה. ברור כי אלו החומרים שמהם קורצו כוכבים. 
כשיצאנו מהמסעדה החל לרדת הערב על העיר )המחשיכה מאוחר 

יחסית, אחרי השעה 21:00 בימי הקיץ( והאיר את מבניה המרשימים 
באורות בהירים. טיילנו בנחת ברחובות רובע סנט קתרין הבוהמי. 

אפשר להכתירו כרובע הקולינרי של העיר, שכן הוא גדוש מסעדות 
טובות )כמעט כל מסעדה כאן היא הימור בטוח( וחנויות מתמחות 

של גבינות, לחם, דגים ופירות ים. 

Jaloa Quai aux Barques 4, www.restaurantjaloa.com

מידע שימושי
טיסות לחברת התעופה בריסל איירליינס יש טיסה יומית היוצאת 
מנתב"ג ב–1:20 ונוחתת בבריסל ב–5:10. הטיסות החוזרות יוצאות 

 www.brusselesairlines.com .00:20–מבריסל ב–19:00 ונוחתות בנתב"ג ב
גם לאל על טיסות ישירות לעיר.

לינה יש בעיר מגוון סוגי מלונות ברמות איכות ומחיר משתנות. כדאי 
לדעת שמחירי המלונות בסופי השבוע בדרך כלל זולים יותר מבמשך 

השבוע מכיוון שאז מתקיימים בעיר כינוסים, מפגשים בין–לאומיים וירידים. 
תוכלו למצוא מדריך מפורט לאפשרויות הלינה בעיר ומידע כללי רב נוסף 

www.brussels.co.il, www.brusselsinternational.be באתרים
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הכותבת הייתה אורחת שגרירות בלגיה
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