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בריסל פורשת לפני המבקרים בה שלל טעמים, משוקולד משובח ועד 
בירה ייחודית. אירועי פסטיבל האוכל השנתי בראסלישס שבעיר רק 
מרחיבים את האפשרויות ומספקים הזדמנויות להתייחס לאוכל כמו 

שהבלגים נוהגים - ברצינות ובאהבה 

החגיגה של בריסל
כתבה: טלי אשחר גוטליב  צילם: בועז לביא

שוק  הוא   )Marché Exotique( אקזוטיק  מרשה 

ראשון  יום  מדי  הפועל  יותר,  וססגוני  גדול  אוכל 

אתני  כאן  הסגנון   .Midi הרכבת  תחנת  בסביבות 

ריותר, ואפשר לשמוע לא מעט ערבית. מאות הדוכ

נים פזורים באי סדר במבוכי הרחובות, ובהם מינים 

רבים של ירקות לצד זיתים כבושים, עשבים טריים 

ותבלינים ריחניים.

11:30 | צריך לטגן פעמיים
אי אפשר לדבר על אוכל בבריסל בלי להזכיר את 

הצ'יפס הבלגי המפורסם )ולאכול אותו(. היום כבר 

על  מעיד  בהכרח  אינו   French Fries השם  כי  ידוע 

מוצא הצ'יפס, ורבים טוענים כי הוא בלגי דווקא. רוב 

הבלגים טוענים שהשם פרנץ' פרייז הודבק לתפוחי 

שה אמריקאים  חיילים  ידי  על  המטוגנים  רהאדמה 

קראו  הם  העולם הראשונה.  לבלגיה במלחמת  גיעו 

הרשמית  השפה  היתה  שצרפתית  מכיוון  כך  להם 

של צבא בלגיה. אחרים סבורים שהשם מבוסס על 

משמעותו  עתיקה  באנגלית  שכן  לשונית,  הבנה  אי 

to frech היא לחתוך לצורת מקלות. כך  של הפועל 

של  הלאומיים  המאכלים  אחד  הוא  הצ'יפס  כך,  או 

בלגיה והוא נמכר בדוכנים הנפוצים ברחבי המדינה, 

פריטור  או  בפלמית   )Frietkot( פריטקוט  הנקראים 

בהר למנות  שכיחה  וכתוספת  בצרפתית,   )Friture(

רבה מסעדות.

בבריסל  ביותר  והנחשב  המפורסם  הצ'יפס  דוכן 

קיים  הדוכן   .)Maison Antoine( אנטואן  זון  מֵ הוא 

השלישי  הדור  אותו  מנהל  וכעת   ,1948 שנת  מאז 

למשפחה. כמו בכל דוכן צ'יפס אחר בבלגיה, דבקים 

זן  כפול.  טיגון  ידי  על  הצ'יפס  הכנת  במסורת  כאן 

תפוחי האדמה המקומי שמכינים ממנו את הצ'יפס 

נקרא בינטג'ה )Bintje(. הצ'יפס מוגש במארז קונוס 

למ התעופה  משדה  אותנו  שלקח  המונית  רנהג 

 Business or" :רכז העיר שאל את השאלה הצפויה

פלז'ר?  הוא  הביזנס  כאשר  עונים  מה   ."?pleasure
הקולינריה  את  לסקר  שבאנו  הסביר  שלצדי  הצלם 

הנהג  סיכם  הצ'יפס",  בשביל  באתם  "אה,  בבריסל. 

בברי נמצא  בעולם  הטוב  הצ'יפס  ואכן  רבפשטות. 

סל, אבל לא רק צ'יפס יש בה. כדי לגלות את שלל 

עם המטבח  היכרות  לערוך  כדאי  העיר  של  טעמיה 

הבלגי המסורתי על שלל גווניו, לטעום ממוצרי הדגל 

כוכבי  בעלות  גורמה  במסעדות  לאכול  העיר,  של 

מישלן ולבקר בשווקים ובחנויות אוכל מתמחות. עם 

מבוקר  קולינריה,  של  ליום  לצאת  אפשר  כזה  שפע 

ועד לילה. הנה ההצעות שלנו.

9:00 | שיק בשוק
רכמעט לכל שכונה בבריסל יש שוק משלה. השוו

הצהריים,  עד  הבוקר  משעות  יום  בכל  פועלים  קים 

שעות  עד  כלל  בדרך  פתוחים  הם  שבוע  ובסופי 

שווקים  הם  השכונתיים  השווקים  יותר.  מאוחרות 

קטנים, המספקים לתושבים בסביבה ירקות ופירות 

מאפים  גם  ולעתים  נקניקים  גבינות,  מבחר  טריים, 

סן  דה  פרווי  הוא  כזה  ונחמד  קטן  שוק  ותבשילים. 

ז'יל )Parvis de St. Gilles(, הנמצא סמוך לכנסיית 

סן ז'יל. השוק משתרע לאורך המדרחוב היוצא 

נחמדים.  וברים  קפה  בתי  ולצדו  מהכנסייה, 

בצורה  מסודרים  הדוכנים  בארגזי 

עגבניות  יער,  פירות  מופתית 

צהובים,  קישואים  מפוסלות, 

שורשי  אלמוג,  כרוביות 

אדמדמים,  רוברב 

פרחוניות  חסות 

ועוד.

 ֵמזון אנטואן. דוכן 
הצ'יפס המפורסם 

והנחשב ביותר בבריסל 
 פרווי דה סן ז'יל. שוק 

שכונתי קטן ונחמד
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בהן  והביקור  מוצלחים,  מסורתיים  מתכונים  פי  על 

הוא הזדמנות טובה לטעום ממנות הדגל המאפיינות 

את המטבח הבלגי. 

 Taverne( 'קחו למשל את המסעדה טברן די פסז

du Passage(, השוכנת בשדרה המקורה גאלרי רויאל 
סנטראובר )Galeries Royales St. Hubert(, הסמוכה 

Grand Place, הכיכר הגדולה( המפור )לגראן פלאס 

נפתחה  השדרה  המרשימים.  מבניה  שלל  על  רסמת 

הראשונה  המקורה  הקניות  שדרת  והיתה  בר1847, 

זו ובס רבאירופה. רוב המסעדות הנמצאות בשדרה 

מטאות היוצאות ממנה הן אכן מסעדות תיירותיות 

שהקשר בינן ובין אוכל בלגי מסורתי ואיכותי מקרי 

מהבחינה  דופן  יוצאת  פסז'  די  טברן  אבל  בהחלט, 

הלבושים  והמלצרים,  ומיושן,  כבד  העיצוב  הזאת. 

מבוגרים  נראים  בכתפיים,  עיטורים  עם  בחליפות 

למדי, וניכר בהם שהם עוסקים במלאכה כבר שנים 

וסבלני,  רבות. לא בהכרח תקבלו כאן שירות אדיב 

אבל המנות של המטבח הבלגי מפצות על הכל. 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 :איפה

www.taverne-du-passage.be :אינטרנט

רנייר, השומר על החום וסופג את השמן. הליווי הקל

ראסי לצ'יפס הוא מיונז, אבל מוצעים גם רטבים אח

רים, למשל רוטב אנדלוסי )Sauce Andalouse(, שיש 

בו מיונז, רוטב עגבניות, שום ופפריקה - מומלץ!

פארק  בשדרת  נמצא  מפורסם  צ'יפס  דוכן  עוד 

בארייר  לה  דה  פריטרי  ושמו   ,)Avenue du Parc(

שנפתח  הזה,  הדוכן   .)Friterie de la Barrière(

את  הארעי  במבנה  מוכר  עדיין  בקרוואן,  בר1977 

הצ'יפס המשובח.

Maison Antoine
 1,Place Jourdan :איפה

מתי: כל יום מר11:30 בבוקר עד 1:00 בלילה, בשבת 

עד 2:00

www.maisonantoine.be :אינטרנט

Friterie de la Barrière
Avenue du Parc 5 :איפה

 6:00 עד  הצהריים  לפני  מר11:00  יום  כל   מתי: 

בבוקר 

13:30 | מי מפחד מקלאסיקות
קלאסי  אירופי  מראה  בעלי  ברים  או  מסעדות 

להיקלע  שמפחד  מי  את  להרתיע  עלולות  מהודר 

למלכודות תיירים - ובצדק. אבל יש כמה מסעדות 

כאלה שכבר עשרות שנים מכינות ארוחות מקומיות 

 בר בבריסל. ברחבי העיר 
יש עשרות ברים שאפשר 
לטעום בהם ממאות סוגי 
הבירה המיוצרים במדינה

  חנות הבוטיק של פייר 
מרקוליני. המקום נראה 
כבית מרקחת, ומאחורי 

הוויטרינות מסודרים למופת 
מוצרי השוקולד המוקפדים
  זאבאר. הקונספט של 

המקום מבוסס על שילוב של 
שוקולד עם כל סוגי התבלינים
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16:00 | הזמן למתוק
יותר  עוד מרכיב מפורסם לא פחות - ואולי אף 

- בקולינריה הבלגית הוא השוקולד כמובן. השוקולד 

הבלגי נחשב לאחד מהטובים בעולם, ולא בכדי, שכן 

הבלגים מתייחסים לשוקולד שלהם ברצינות ובכבוד 

רב. שוקולד בלגי אמיתי מיוצר מר100 אחוז חמאת 

ושו משמרים,  חומרים  ובלי  תוספות  בלי  רקקאו, 

בשיטות  יוםריום  אותו  מכינים  מיומנים  קולטיירים 

מסורתיות ומחומרי הגלם הטובים ביותר.

פייר  יצרני השוקולד הבלגי עומד  בראש רשימת 

העולם  ברחבי  קבע  דרך  מסתובב  האיש  מרקוליני. 

הוא  ביותר.  האיכותיים  הקקאו  פולי  אחר  בחיפוש 

מלקט אותם בעצמו בכל מיני ארצות, מביא אותם 

ידיו  במו  בהם  מטפל  בבריסל,  שלו  החרושת  לבית 

ומפיק מהם שלל מוצרים יפהפיים ומשובחים. ביקור 

Sablon( האור )בחנות הבוטיק שלו בשכונת סבלון 

רפנתית הוא חוויה מרגשת. המקום נראה כבית מר

מוצרי  למופת  מסודרים  הוויטרינות  ומאחורי  קחת, 

המפורס הם  שלו  הפרלינים  המוקפדים.  רהשוקולד 

באריזות  לקנות אותם  ואפשר  במוצרי החנות,  מים 

המועדפים  הטעמים  את  לבחור  או  מראש  מוכנות 

ולקנותם לפי משקל. 

חנות שוקולד שונה, חדשנית ומעניינת לא פחות 

בית  למעשה  היא  החנות   .)Zaabär( זאבאר  היא 

ולה שוקולד  ייצור  על  בו  ללמוד  שאפשר  רחרושת 

מוצרים  סוגי  בהן כמה  שתתף בסדנאות שמייצרים 

שילוב  על  מבוסס  המקום  של  הקונספט  משוקולד. 

רשל שוקולד עם כל סוגי התבלינים - מהצ'ילי המו

כר דרך מלח ועד הל, קארי, מרווה ומה לא. הבונוס 

כל  את  בחופשיות  לטעום  שאפשר  הוא  הגדול 

השוקולדים הנמכרים בחנות לפני שמחליטים איזה 

מהם לקנות. במקום מיוצרים ונמכרים גם טראפלס 

קלאסיים, עוגיות ושוקולדים במגוון צורות.

ליל נהדרת  חוויה  היא  במקום  הנערכת  רהסדנה 

רדים ולמבוגרים כאחד. מתחילים אותה בשלב טמפ

רור השוקולד, שבו מוזגים את השוקולד המומס על 

השיש ומניעים אותו בעזרת שפכטל ופלטה ארוכה, 

רעד שהוא מתחיל להסמיך. אחריו המשתתפים מת

מגוון  ובהן  אישיות  שוקולד  טבלאות  בהכנת  נסים 

תוספות  עם  שוקולד  מטבעות  ותוספות,  תבלינים 

המוצרים  כל  ציפויים.  מיני  בכל  וטראפלס  דומות 

נארזים באריזה אסתטית, ולמשתתף נשארת מזכרת 

נאה ומתוקה.

מו של  הדגל  חנויות  גם  פזורות  העיר  רברחבי 

כמו  בלגיה,  של  והמוכרים  הגדולים  השוקולד  תגי 

הצ'יפס הטוב 
בעולם נמצא 
בבריסל, אבל 

לא רק צ'יפס יש 
בה. כדי לגלות 

את שלל טעמיה 
של העיר כדאי 

לערוך היכרות עם 
המטבח הבלגי 

המסורתי על 
שלל גווניו, לטעום 

ממוצרי הדגל 
של העיר, לאכול 

במסעדות גורמה 
בעלות כוכבי 
מישלן ולבקר 

בשווקים ובחנויות 
אוכל מתמחות

בראסלישס | 
הבלגים יודעים לחגוג 

ואוהבים אוכל והנאות, 
ולכן החליטו להקדיש 

את כל השנה הנוכחית 
לפסטיבל אוכל שנערך 

בבריסל. הפסטיבל 
נקרא "בראסליֶׁשס" 

)Brusselicious(, ובמהלכו 
נערכים שלל אירועים 

קולינריים ברחבי העיר. 
הנה מקבץ מהאירועים 

שתוכלו להספיק 
להשתתף בהם לפני תום 
השנה )וגם אם לא, כדאי 

לשאוב מהם השראה(. 
 אינטרנט: 

 www.brusselicious.be
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 ז'לואה. מסעדה בעלת כוכב מישלן אחד 
ודוגמה נהדרת לבישול עילי ייחודי

 א–לה מור סוביט. הבירה הנושאת את 
שם המקום מיוצרת במיוחד בשבילו, 

והיא עדינה, חלקה וטעימה מאוד

 טברן די פסז'. לא בהכרח תקבלו כאן 
שירות אדיב וסבלני, אבל המנות של 

המטבח הבלגי מפצות על הכל
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יש מבחר עשיר  ובכולן  ונויהאוס,  גודייבה  לאונידס, 

ומעולה של פרלינים ומיני שוקולד.

 Pierre Marcolini
 Rue des minimes 1, Place du Grand איפה: 

   Sablon
www.marcolin.be :אינטרנט

Zaabär
Chaussée de Charleroi 125 :איפה

www.zaabar.com :אינטרנט

20:00 | כוכב הערב
בריסל מתהדרת במספר רב של מסעדות גורמה, 

ובהן רבות שזכו בפרסים ועיטורים בינלאומיים, כמו 

 )Jaloa( ז'לואה  מסעדת  הנחשבים.  מישלן  כוכבי 

בעלת כוכב מישלן אחד היא דוגמה נהדרת לבישול 

עילי ייחודי. המסעדה נמצאת בבניין מהמאה הר17, 

אליה  הכניסה  עם  מודרני.  שלה  הפנים  עיצוב  אך 

יש הרגשה של התנתקות מוחלטת מהעיר ושקיעה 

לחדר  מחולק  ומרגיעה. החלל  נינוחה  אווירה  לתוך 

פתוח  מטבח  נמצא  וביניהם  אחורי,  ולחדר  קדמי 

את  לראות  אפשר  וכך  זכוכית,  חלונות  שסביבו 

המתרחש במטבח אך לא לשמוע את רעשיו. השף 

הוא גאיטן קולן, שף צעיר ויצירתי שסומן זה מכבר 

כהבטחה קולינרית. 

ואין  בלבד  סועדים  לר30  מקום  יש  במסעדה 

של  מאפשרויות  לבחור  יש  אלא  רגיל,  תפריט  בה 

אפשר  מנות,  תשע  עד  משלוש  המורכבות  ארוחות 

הבסיסית  לארוחה  המחיר  מנה.  לכל  יין  בליווי  גם 

יין(,  בליווי  אירו   54 או  אירו   45( מאוד  גבוה  אינו 

אבל הוא יכול לטפס עד לר149 אירו בארוחת תשע 

בראסרי  גרסת  גם  יש  למסעדה  יין.  בליווי  מנות 

יותר, אבל  נמוך  ובה טווח המחירים  בקרבת מקום, 

הבסיסית  האפשרות   - כאן  נשאר  זאת  שבכל  למי 

מספקת תמורה מעולה למחיר, ומכיוון שמוגשות בה 

גם מנות ביניים, יש בה למעשה יותר משלוש מנות, 

וכולן מרהיבות וערבות לחך. 

רצלחת גדולה ובה מנות פינגר פוד קטנות לפתי

בווינגרט  סלמון  פפריקה,  מוס  עם  תמנון  כללה  חה 

כל  שחורים.  זיתים  קצף  עם  ביסקוויט  על  קוד  ודג 

למנה  ומרקמים.  טעמים  של  הפתעה  גילה  ביס 

טונה  דג  ובה  מעוצבת  קערה  לנו  הוגשה  הראשונה 

ההדרים  ממשפחת  פרי   ,Yuzu( יוזו  במרק  אדום 

היפני,  המטבח  על  מבוססת  זו  מנה  ביפן(.  שמקורו 

וטעמיה היו מדויקים מאוד. לעיקרית הוגשה צלחת 

שחורה שעליה הונחו בגסות מוקפדת שלושה נתחי 

הורכבה  האחרונה  המנה  ביותר.  עסיסיים  חזיר 

גלידת  בליווי  תותים  וטרטר  קוטה  פנה  מביסקוויט 

הקטר ממשפחת  עץ  של  זרעים   ,Tonka )טונקה 

קטנות  בכוסיות  הגיע  פינלה  והגרנד  עשירה,  ניות( 

ומוס שוקולד עם קצף  וניל  שכללו קרם קוקוס עם 

המנות  מבחינת  מענגת  חוויה  היתה  זו  היביסקוס. 

המרקמים  שילוב  המיוחדים,  הטעמים  היצירתיות, 

רהייחודי, השירות והאווירה כולה. ברור שאלה החו

מרים שמהם קורצו כוכבים. 

כשיצאנו מהמסעדה החל לרדת הערב על העיר 

 21:00 השעה  אחרי  יחסית,  מאוחר  מחשיכה  )היא 

רבימי הקיץ(. טיילנו בנחת ברחובות רובע סנט קת

רין )St. Catherine( הבוהמי. את הרובע הזה אפשר 

גדוש  הוא  שכן  העיר,  של  הקולינרי  כרובע  להכתיר 

במסעדות טובות )כמעט כל מסעדה כאן היא הימור 

דגים  לחם,  גבינות,  של  מתמחות  ובחנויות  בטוח( 

ופירות ים.

 גאלרי רויאל סנט–אובר. 
רוב המסעדות הנמצאות 

בשדרה המקורה ובסמטאות 
היוצאות ממנה הן אכן 

מסעדות תיירותיות שהקשר 
בינן ובין אוכל בלגי מסורתי 

ואיכותי מקרי בהחלט



בועז לביא - צלם מזון ועיצוב, מצלם 
באופן קבוע ל"נישה" ו"דרך האוכל"

 Jaloa
4 Quai aux Barques :איפה

www.restaurantjaloa.com :אינטרנט

ורב'  א'  בימים   ,23:00-19:00  ,14:30-12:00 פתוח: 

המסעדה סגורה

22:00 | שעת הבירה
את  להרחיב  שלא  אפשר  אי  הלילה,  משהגיע 

עש יש  העיר  ברחבי  הלאומי.  המשקה  על  רהדיבור 

רות ברים שאפשר לטעום בהם ממאות סוגי הבירה 

במבחר  סדר  מעט  לעשות  כדי  מדינה.  המיוצרים 

את  להבין  צריך  סוגים(  מר800  יותר  )יש  העצום 

בירות  הבלגית.  הבירה  סוגי  של  הבסיסית  החלוקה 

בעולם,  ביותר  הפופולרי  הבירה  ז'אנר  הן  הלאגר 

בני מאות שנים. הבלגים  להיות  יכולים  והמתכונים 

מתמחים גם בייצור אייל )שיכר( עוד מימי הביניים. 

רבמשקאות האייל יש כמה סגנונות, ובהם דאבל הק

רמלי, טריפל הזהוב, בלונד הבהיר ואמבר האדמוני. 

כולם עשירים בטעם ובעלי אחוזי אלכוהול גבוהים, 

רופעמים רבות מוסיפים להם תבלינים ופירות המע

ניקים להם טעמים מובחנים. במנזרים רבים ברחבי 

בלגיה מייצרים משקאות שיכר ייחודיים לכל מקום 

הטרפיסטים  הנזירים  הם  לדבר  המומחים  ומקום. 

)Trappistes(. פעם היו עשרות מנזרים שעסקו במר

לאכה, ואילו היום יש שישה מנזרים בלגיים מורשים 

לייצר בירה טרפיסטית אמיתית בפיקוח קפדני. עוד 

ידי נזירים  סוג של בירה המיוצר באופן מסורתי על 

לכלול  יכול  כזאת  לבירה  מתכון  חיטה.  בירת  הוא 

מונבטת,  לא  חיטה  נהר,  מי  כגון  טבעיים,  מרכיבים 

מאלט וכשות. 

גולת הכותרת של הבירות הבלגיות היא למביק. 

הבירות האלה מיוצרות במבשלות מיוחדות בתהליך 

התססה ספונטני, שבו משרים את תערובת המאלט 

את  יתסיסו  שהשמרים  ומחכים  הפתוח  באוויר 

התערובת. אחר כך מכניסים את הנוזל לחביות עץ 

עד  שנה  במשך  ולהתיישן  לתסוס  לו  ונותנים  אלון 

שלוש שנים. בירות הלמביק מרירות, יבשות וכבדות, 

וצריך ללמוד לאהוב אותן. נהוג לתבל אותן בפירות 

יער, ואלה מוסיפים להן חמיצות ומתיקות מעודנת. 

קריק  נקראת  היא  דובדבנים  לבירה  כשמוסיפים 

)Kriek(, וכשמוסיפים לה פטל היא משנה את שמה 

.)Framboise( לפרמבויז

של  "האמא   ,Moeder Lambic( למביק  מאדר 

בבירות  ומרשים המתמחה  גדול  בר  הוא  הלמביק"( 

המשתין  הילד  לפסל  מאוד  קרוב  הוא  הלמביק. 

שורה  יש  הבר  על  המפורסם.   )Manneken Pis(

ארוכה של ברזי בירה שהחביות המחוברות אליהם 

מהמגוון  לטעום  תוכלו  המקום.  במרתפי  נמצאות 

רהעצום של סוגי הלמביק השונים ולקבל הסבר מפו

רט והמלצות מהצוות המיומן והמקצועי.

Moeder Lambic
Rue de Savoie 68 :איפה

 www.moederlambic.com :אינטרנט

סוביט  מור  ארלה  הוא  טיפוסי  בלגי  פאב   עוד 

)A La Mort Subite(. מאחורי השם יש סיפור: סבר

הע בשנות  פאב  ניהל  הנוכחיים  הבעלים  של  רסבם 

רויאל  שרה של המאה הקודמת, ושמו היה לה קור 

)La Cour Royale(. עובדי הבנק הסמוך נהגו לשבת 

היו  קצר  היה  כשזמנם  בקוביות.  בו  ולהמר  במקום 

 mort כונה  בו  והמפסיד  אחד,  רק משחק  משחקים 

ובשנת  במקום,  דבק  פתאומי. השם  מוות   -  subite
רשר השם  שונה  הנוכחית,  לכתובת  כשעבר   ,1928

מית. כדאי לאכול כאן טרטינים )Tartines(, פרוסות 

לחם מוארכות המוגשות עם גבינה לבנה, בצל ירוק 

שמשתדך  קל,  כריך  מהן  מרכיבים  הבלגים  וצנונית. 

רהיטב לבירה. הבירה הנושאת את שם המקום מיו

וטעימה  חלקה  עדינה,  והיא  בשבילו,  במיוחד  צרת 

מאוד. נסו גם את הגרסה המתובלת בפירות.

A La Mort Subite
 Rue Montagne-aux-Herbes Potagères 7 :איפה

A www.alamortsubite.com :אינטרנט

טלי אשחר–גוטליב - עורכת מגזין 
"דרך האוכל" 

 א–לה מור סוביט
 מאדר למביק. תוכלו 

לטעום מהמגוון העצום של 
סוגי הלמביק השונים ולקבל 

הסבר מפורט והמלצות 
מהצוות המיומן והמקצועי

הכותבת היתה אורחת שגרירות בלגיה
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