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Vier dagen lang bezoeken enkele jonge 'Thuis'-actrices een klasserestaurant van één van de 'Jong 

Keukengeweld'-koks en beoordelen ze de gerechten zonder al te veel kennis van gastronomische zaken. 

Vandaag: Tina Maerevoet bespreekt Restaurant De Godevaart. 

 

 

 

'Thuis'-actrice Tina Maerevoet ging voor Vlaanderen Lekker Land en Humo eten bij Dave De Belder in 'De Godevaart' in 

Antwerpen. Haar verslag... 

Vrijdagavond. Het regent al de hele dag. Motregen, dikke druppels, windvlagen, soms lang dan weer kort ... De ideale avond dus 

om gezellig knus in de sofa weg te dommelen. Of om op culinair vlak enorm gelukkig te worden. 

Dave De Belder, een jonge topchef, is met De Godevaart in Antwerpen aan het evolueren tot een toplocatie voor fijnproevers. Aan 

de telefoon is hij zeer opgetogen dat we bij hem komen eten en in het restaurant worden we hartelijk ontvangen door zijn uiterst 

charmant personeel. Onze jassen worden opgehangen en aan de tafel krijgen we een bakje om onze handtassen op te plaatsen. 

Men houdt hier met alles rekening. 

Oh ja, en ‘of we het menu dat ze voor ons uitgekozen hebben al willen weten?’ Wij laten ons graag verrassen... 

 

Als starter krijgen we drie frisse, origineel gepresenteerde hapjes. Ze worden aangekondigd als: ‘boterhammetjes in de zandbak’, 

‘vogelnestjes’ en ‘een zoetzuur mosseltje in tomatenbouillon’. Ze zijn krokant, zacht, smeuïg en intens. Het zijn proevertjes en ze 

smaken naar meer. 

Bij het voorgerecht - pekelharing met rode biet, dille en yoghurt - komt de eerste ‘aangepaste wijn’. Een kruidige, witte wijn met 

een scherpe nasmaak. 

http://www.humo.be/het-logboek


 

We krijgen een magnifiek gepresenteerd bord met kleine stukjes pekelharing en een waaier aan crèmes en gels. Een prachtig 

esthetisch effect. Dit gerecht heeft een zeer specifieke, lekkere smaak en ligt mijlenver van de gekende ‘boterham met 

pekelharing’. Hier wordt getoverd met ingrediënten, dat i duidelijk. 

Zelf ben ik niet zo’n ervaren viseter. Ik durf al snel een vleesgerecht uit het menu kiezen. Maar deze avond verandert mijn leven. 

Als hoofdgerecht plaatsen ze een schelvis voor mijn neus. Een nooit geziene schelvis met een ‘schuimpje’ erbovenop en een 

garnituur van pompoen, raap, gember en citroengras. Dit heb ik nog nooit gegeten. Het is een feestje in mijn mond. De schelvis 

moet met enorm veel liefde gemaakt zijn, zo zacht en zwoel. De ‘fluwelen vis’ beroert mijn binnenste. 

 

 

Ook het nagerecht laat weinig aan de verbeelding over. Braambessen, yoghurt, yuzu (een citrusvrucht die iets minder scherp 

smaakt dan een citroen) en een scheutje gin tonic. De combinatie is apart, maar alle ingrediënten vullen elkaar perfect aan. 

Keukenwonder Dave ontdekte hier weer een match made in heaven. 

Afronden doen we met een koffie en -uiteraard- zelfgemaakt gebak. 

Hier worden wij écht gelukkig van. En ‘een madeleineke’ zal nooit nog hetzelfde zijn. 

Hartelijk dank, Vlaanderen Lekker Land, Humo en de mensen van De Godevaart. 

 

De Godevaart - Dave De Belder 
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