
מטעמים

שוקולד נפלא, בירות הבוטיק הטובות בעולם ומסעדות מצוינות 
ואלגנטיות. המלצות גסטרונומיות לסופשבוע שכולו שיק ונהנתנות

| מאת אבי אפרתי, בלגיה

ומלאת  אלגנטית  עיר  ריסל, 
המועדפים  מהיעדים  היא  שיק, 
ושתייה.  אוכל  לאוהבי  באירופה 
קצת  ונראית  קטנטונת  די  היא 

בפ רבעים  כמה  בין  חיבור  ־כמו 
־ריז, אבל האיכויות שהיא מספקת לנהנתנים, בעי

קר בתחום הקולינרי, גבוהות במיוחד. 
השכנה  מצרפת  אמנם  מושפע  בבלגיה  האוכל 
הים  פירות  איכות  ברורה.  המובחנת  זהותו  אבל 
בבלגיה היא מהגבוהות שיש. מול מרינייר )מולים 
בסיר עם חמאה, יין לבן ועוד כמה דברים טובים( 
הוא המאכל הלאומי כאן. יש צדפות בשפע ומנות 
רבות בוואטרזוי )רוטב אצות( שהבולטת בהן היא 
כאן,  )עולש(  האנדיב  של  מקורו  בצדפות.  צלופח 
)הגרסה  אמריקאן"  "פילה  לכם  יציעו  מקום  בכל 
הצרפתית(  מזו  השונה  טרטר,  לסטייק  המקומית 

ואיכות הבשרים נדירה באיכותה. 
הבירה  תעשיית  של  המקדש  גם  היא  בלגיה 
העולמית. בירות הבוטיק שמיוצרות בה, רבות מהן 
במנזרים, הן הטובות מסוגן בעולם. בכל פיצוצייה 
מהבירות  כמה  בפרוטות,  לקנות,  תוכלו  אקראית 
כמתנה  לארץ  איתכם  לקחת  וגם  שיש,  הטובות 

מקורית. 
גבוהה  לאמנות  בבלגיה  נחשב  שוקולד 

השוקו ממש.  פולחנית  היא  אליו  ־וההתייחסות 
וקשה  בבלגיה  פועלים  בעולם  הטובים  לטיירים 
שתוכלו  המרהיבים  הפרלינים  באיכויות  להפריז 

למצוא בכל פינה בבריסל. 
שוקולד הוא ללא ספק משיאיו של כל ביקור 

־בעיר והשוקולדים בבריסל, חד־משמעית, הם הטו
בים שיש. חנויות השוקולטיירים הנחשבים נראות 
כחנויות יהלומים, כל פרלין מוצב בהן על סטנד 
"לאונידס"  אם  במיוחד.  מרשים  והעיצוב  משלו 
בבלגיה  נמצא  בישראל(  אצלנו  נחשב  כך  )שכל 
בתחתית הסולם, ו"גודייבה" ו"דסקלידס" באמצע, 
שוו בנפשכם מה תמצאו אצל הגדולים ביותר, כמו 

פייר מארקוליני או "ויטאמר", למשל. 
עם  מארז  מאוד.  יקר  הפרלינים  של  מחירם 
כמות סבירה של פרלינים עולה הון, אבל בכל אחת 
מהחנויות אפשר לבחור באחד או בשניים מכל סוג, 
להתרושש.  בלי  ולהתענג  קטנה  בשקית  לארוז 
בעיקר  טובות?  שוקולטייריות  מוצאים  איפה 

נמ מהם  רבים  של  חנויות  אבל  סאבלון,  ־בכיכר 
צאות במוקדים אסטרטגיים נוספים בעיר.

בריסל אינה עיר עתירת אטרקציות תיירותיות 
מהסוג הקלאסי. אוקספורד סטריט והביג בן זה לא 
כאן. אבל אם אוכל מצוין והיצע אלכוהול משובח 
בתפאורות  המתהדרים  במקומות  מתון,  בתמחור 
הדברים  מסוג  הם  אלגנטיות  ואר־דקו  אר־נובו 

־שעושים לכם את זה, בריסל היא יעד מושלם לנו
שכולו  לסופ"ש  המלצות  רשימת  להלן  זוגי.  פש 

התענגות בבריסל:

8 הכי טובה ב"גראנד פלאס"
Aux Armes de Bruxelles

היפהפייה  המרכזית  הכיכר  היא  פלאס  גראנד 
בעיר.  ביותר  המתוייר  המקום  וזה  בריסל,  של 

מלכו הסתם,  מן  הן,  הכיכר  סביב  המסעדות  ־רוב 
הוא  בראסל'ס"  דה  ארמס  "אוז  אבל  תיירים,  דות 
בראסרי עם אוכל בלגי אמיתי )להבדיל מצרפתי( 
שאינם  פלאס  הגרנד  סביב  היחידים  ומהמקומות 

מלכודות תיירים. 
תוכלו לאכול שם מול מרינייה, לובסטר, צלופח 
ועוף בוואטרזוי )רוטב אצות(, פילה אמריקאן ועוד. 
אולמות  כמה  בו  שיש  ומסורתי,  ותיק  מקום  זהו 
ישיבה שכולם מלאים, בעיצוב של בראסרי צרפתי 
ראשונה,  של  מובנה  תפריט  מוצע  בערב  טיפוסי. 
בהרבה.  זול  בצהריים  יורו.  ב־38  וקינוח  עיקרית 
האוכל טוב מאוד. אם אתם בכיכר ורוצים לאכול 

־ממש בה ולא לצעוד קצת למקום מרוחק, זו האופ
ציה הטובה ביותר.

כתובת:
Bouchers 13B

טל' 025115550־32
www.auxarmerdebruxelles.com :אתר

8 פאר היסטורי
Com Chez Soi

Com Chez Soi נחשבה לטובה במסעדות בריסל 
־ובלגיה בכלל, וגם היום, כשמסעדות רבות המחזי

קות בכוכבי מישלן הצטרפו למשחק, היא ממשיכה 
להתהדר בשני כוכבים וזוכה בכבוד רב בבלגיה. 

העיצוב הוא בסגנון אר־נובו, באווירת פאר ישן, 
מכיוון  אבל  פאסון  מלאת  מסעדה  כשל  הגינונים 
שכאן זה בריסל ולא פריז, אפשר להגיע גם בלי ז'קט. 
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באוכל  מדובר  קולינרית.  לחדשנות  תצפו  אל 
הקבוע  הצהריים  תפריט  וטוב.  מוקפד  קלאסי 
מעולה  תמורה  מספק  יורו(  ב־55  מנות  )שלוש 

לכסף בהתחשב בתפאורה ובסטייל. 
כתובת:

Rouppe 23B
טל' 25122921־32

www.commechezsoi.be :אתר

8 שיאים של שיק
Belga Queen

אין דרך להפריז בתיאור הסטייל של המקום הזה, 
שהוא כנראה משיאי השיק הבריסלאי ובכלל. 

נבנה  כבנק,  מדובר בחלל ענק ששימש בעבר 
בסגנון אר־דקו מפואר להפליא, וכיום משמש את 

המסעדה הגדולה.
החלל המרכזי מתפקד כמסעדה הומה, מהממת 
ביופיה. יש גם בר אויסטרים קטן ומקסים, לאונג', 
בר סיגרים ומה לא. האוכל בסדר גמור, סביר מאוד 
יורו  מ־30  למעלה  בקצת  ערב  )תפריט  בתמחורו 
אחת  פעם  כאן  תבקרו  אם  בצהריים(.  מזה  ופחות 

־בלבד במהלך סופ"ש )אנחנו התמכרנו וחזרנו(, הז
בקבוק  או  כוס  זוגית, לצד  ים  פירות  מינו פלטת 

שאבלי. פסגת הסטייל.
כתובת:

Fosse aux Loups 32
טל' 221721187־32

www.belgaqueen.be :אתר

8 כוח עולה
Sea Grill

"סי גריל" שוכנת במלון "רדיסון בלו" וזכתה בשנה 
שעברה בכוכב המישלן השני שלה. התפאורה מעט 

־בנאלית, כצפוי במלון השייך לרשת מלונות בינ
לאומית, אבל הבנאליות נגמרת כשמגיעים לאוכל 
המגיע רובו ככולו מהים ומתגלה כיצירתי ונהדר. 
העיבוד,  ורמת  פנטסטית  הגלם  חומרי  איכות 
יורו   65 לשלמות.  קרובות  והביצוע  המורכבות 
עולה דיל הצהריים ב"סי גריל", שכולל, לכאורה, 
מנה ראשונה, עיקרית וקינוח, אבל מספק בפועל 
הרבה יותר מזה עם שפע מתאבנים, מנות ביניים 
תפריט  גם  הבסיס.  למנות  הנוספים  ופטיפורים 

היינות מצוין ומתון תמחור.
־זה לא מקום מגניב ורווי אווירה, אבל אל תדל

גו עליו בצהריים, כי איכות האוכל מצוינת.
כתובת:

Fosse aux Loups 47B )במלון "רדיסון בלו"(.
טל' 22120800־32

www.seagrill.be :אתר

8 ספרדי ועוד
La Fourneau

כאן  קתרין.  בפלאס  מקסים  גסטרונומי  בר  טפאס 
)ולפיכך  השקוף  במטבח  וצופים  הבר  על  יושבים 

גד בשני  במנות  לבחור  אפשר  בפעולה.  ־החשוף( 
ראשונה.  כמנה  או  מוקטנת  טפאס  אופציית  לים: 

את העיקריות אפשר להזמין גם בחצאי מנות. 
לא  אבל  פורנו"  ב"לה  יש  ספרדי  אוכל  הרבה 
רק. אפשר לבחור בגרסת המקום לבורגר, לטטאקי 
בנגיעות  עשיר  מאוד,  מושקע  האוכל  ועוד.  טונה 

־יצירתיות, המנות גדולות והתמחור ידידותי: שלו
לגמ לנו  הספיקו  עיקרית  חצאי  ושני  טפאס  ־שה 

רי. והמחיר? יחד עם שתי בירות ושני ספלי קפה 
השארנו שם 68 יורו והמון סימפטיה.

כתובת:
Place Saint Catherine 8

טל' 25131002־32
www.evanrestaurants.be :אתר

8 עם כמהין במעוז הסטייל
La Tortue de Sablon

כיכר סאבלון היא מעוז היוקרה של העיר. סביבה 
־ממוקמות חנויות לעתיקות, כמו גם סניפים מרכ

זיים של רוב השוקולטיירים הבכירים. ביסטרו "לה 
־טורטו דה סאבלון" אינו מתיימר לספק אוכל יצי

רתי במיוחד, אבל מאיכות חומרי הגלם המוגשים 
בו אפשר פשוט להתעלף. 

תפריט הצהריים )37 יורו לסועד( כלל קרפצ'יו 
ערימה  עם  ענק,  בכמויות  מופלא  ז'אק  סאן  קוקי 
לאחר  טריות.  שחורות  כמהין  של  ממש  פלילית 

ואת הקינו ־הפתיחה המוחצת הגיע חצי לובסטר, 
־חים המרנו בגבינות )נהדרות( שגם הן הוגשו בנ

דיבות. דיל הצהריים מהווה תמורה מצוינת לכסף, 
בערב יקר יותר.

כתובת:
Rollebeek 31B

טל' 25131062־32
www.latortue.be :אתר

8 מאפים שלא שוכחים
witammer

מפס־ לאחת  הנחשב   ,)witammer )ב"וויטאמר" 
גות השוקולד הבלגי, פועלת לצד בוטיק השוקולד 
אפשר  נהדרת.  מעדנייה־פטיסרי־קפה  גם  המהמם 
לקחת בטייק אוויי לדרך אבל כדאי, צריך אפילו, 

־לטפס קומה, להתיישב בבית הקפה ולהזמין מהעו
גות או מהמאפים של המקום. כל מה שאכלנו שם 
הבוקר  מאפי  של  טעמם  ממושלם.  פחות  לא  היה 
ופלורנטין התפוחים, העשוי בצק עלים פלאי, הם 

חוויה מהסוג שנוצרים לתמיד.

כתובת:
Place du Grand Sablon 612־

טל' 25123742־32
www.witammer.com :אתר

8 אלכוהול אולד סקול
L'Archiduc

שע־ המאה  של   20 ה משנות  שפועל  מגניב  ־בר 
הקוקטיילים  מאז.  השתנתה  לא  ותפאורתו  ברה 
בירות  ויש  נהדר  האלכוהולים  מבחר  מצוינים, 
לרוב, בתמחור מתון להפליא. זה לא אחד מאותם 
ברים עדכניים ומדוגמים, זהו "אולד סקול", שכולו 

־קסם, עם ג'אז כפסקול ברקע וקהל שרובו סטוד
נטיאלי וחביב.

כתובת:
Antoine Dansaert 6

טל' 25120652־32
www.archiduc.net :אתר

8 פאב שמח
A la Mort Subite

ולפאב  פתאומי",  "מוות  הוא  המקום  שם  פירוש 
הנושא את השם הזה יש קסם מיוחד. תפריט בירה 
התעשייתיות  מהמבשלות  הרחק  ששובר  מרתק, 
אל מבשלות בוטיק שהתוצרים של חלקן נמכרים 
יש  וזול;  מצוין  האלכוהולים  מבחר  בלעדית;  כאן 
כריכים טובים, זולים אף הם; ואווירת פאב מקומי 

שמח. 
־תמיד מלא במקום, את המשקאות והאוכל תק
לנ שמיטיבים  חייכנים  ממלצרים  במהירות  ־בלו 

ווט ולתפקד ביעילות בתוך המהומה, והכל משרה 
אווירה של כיף. 

כתובת:
  Montagne aux Herbes Potageres 7

טל' 25131318־32
www.alamortsubite.com :אתר

מחפשים מלון?
בינלאומי,  מסחר  מרכז  היא  בריסל 
האירופי,  הפרלמנט  של  הרשמית  הבירה 
האיחוד  של  רבים  משרדים  בה  נמצאים 

־האירופי לצד מטה ארגון נאט"ו. דיפלומ
טים ואנשי עסקים מרחבי היבשת ממלאים 

־את בתי המלון בעיר באמצע השבוע ועוז
בים לקראת סוף השבוע, ואז מחירי הלינה 
צונחים פלאים. לכן, מומלץ לבקר ולשהות 

בעיר דווקא בסופי שבוע.
Dominican Hotel, המלון בו התגו־ ־ל
מלון  זהו  מוצדקים.  כוכבים  ארבעה  ררנו, 
מודרני, מעוצב היטב, הפועל במנזר שעבר 
בקומת  טמון  הגדול  יתרונו  יסודי.  שיפוץ 
בוטיק  במלונות  כמו  פועלים,  בה  הכניסה 
תענוג  יפהפיים.  ובר  מסעדה  עכשוויים, 
לשבת בהם לתה של אחר הצהריים אחרי 
טיול ברחבי עיר, או לקוקטייל של לפנות 
ערב, בטרם יוצאים למסעדה או לדיז'סטיף 

של לילה. 
:מחירי:ם מ־135 יורו לחדר זוגי מחוץ לעו־

נה ועד 185 יורו בעונה.
www.thedominican.com :אתר
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