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KINDERJURY 
BEPAALT DE 

RESTAURANTLABELS 
‘CREATIEF’  
‘LEKKER’ 

‘GEZOND’  
IN HASSELT.
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Curryworst of  videe met frietjes, balletjes in 
tomatensaus, spaghetti bolognaise…
Vaak vind je op restaurant dezelfde 

clichégerechten voor kinderen. Dat terwijl er 
voor volwassenen veel meer (gezonde) keuze 

is. Is dat eerlijk? Uit bevragingen bleek dat 
veel kinderen wel gezond willen eten, maar 
niet altijd de keuze hebben wanneer ze op 

restaurant gaan. Stad Hasselt en restaurantgids 
Gault&Millau vinden het tijd voor verandering. 

Daarom ontwerpen we een restaurantgids  
voor en door kids.

 Verschillende restaurants gingen de uitdaging 
mee aan en werden beoordeeld door een 
kinderjury, bestaande uit een twintigtal 
Hasseltse kinderen van 6 tot 10 jaar. De 

deelnemende restaurants en het verdict van de 
kinderjury vind je terug in deze restaurantgids 

voor kids! 

VOORWOORD
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Nu is het aan jullie: de volgende keer dat jullie 
gaan uiteten, bezoek dan eens een restaurant 
uit deze gids. Je kinderen zullen je dankbaar 
zijn, want nu krijgen ze eindelijk de kans om  
een gezond gerecht te kiezen dat ze lekker 

zullen vinden en dat er ook nog eens cool uitziet!

Kindvriendelijkheid: Hasselt Heeft Het. 

Nadja Vananroye × Burgemeester
Valerie Del Re × Schepen van Jeugd



6

grappigkonijntje
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Brasserie Theatercafé gelegen 
aan het stadspark, is een bijzonder 
kindvriendelijk eetcafé met een 
theatrale menukaart, waar kinderen 
zowel binnen als buiten in de 
speeltuin naar hartenlust kunnen 
ravotten. Onze proefkonijnen 
smulden vol verve van een vers 
risottokroketje met zalm en wortel 
dat begeleid werd met een zalfje van 
wortel en een puree van aardpeer, 
gecreëerd in de vorm van een 
grappig konijntje. Dit gerecht zat 
helemaal juist qua smaakpalet maar 
het was bovendien ook een lust 
voor het kinderoog. Een originele 
en lekkere aperitief ‘appel mojito’ 
maakte het  geheel tot in de puntjes 
af. De kinderjury was unaniem: het 
label van de ‘Smaak’ was voor het 
Theatercafé!

THEATERCAFE 
Kunstlaan 5

Het oordeel  
van Lotte: 

‘Je merkt dat in 
het konijntje veel 
tijd is gestoken.’

SMA
AK
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L’Aperi Vino is een zeer gezellig, 
hedendaags, Italiaans getint 
eetcafé in het centrum van de 
stad mét een uitgebreide wijnkaart 
(niets zo leuk als ook je mama of je 
papa zich ergens heel goed thuis 
voelen natuurlijk!). Hier word je 
hartelijk ontvangen met diverse 
lekkere Italiaanse hapjes die creatief 
samengesteld zijn. Wat denk je van 
een overheerlijke mini-hamburger 
of een krokante bruschetta met 
verse tomatenblokjes of vierkante 
aardappeltjes gedrenkt in een 
overheerlijke verse tomatensaus? 
Om je vingers bij af te likken! De 
olijke kinderjury, hevig onder de 
indruk van de hapjes geserveerd 
op de motorkap van een vintage 
Italiaanse auto, oordeelde dat 
dit eetcafé het label ‘Creatief’ 
verdiende en likte even later door 
al dat ‘fingerfood’ daadwerkelijk de 
smaakvolle olijfolie van hun vingers. 

L’APERI VINO 
Zuivelmarkt 20

Het oordeel  
van Marie: 

‘De zelfgemaakte 
ketchup was top!’

CREA
TIEF
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fingerfood
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vegetarisch
restaurant
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Gaan eten zonder vlees op je bord 
en het dan als vleeseter ook niet 
missen, niets voor niets besliste 
de kinderjury dat restaurant De 
Levensboom het label ‘Gezond’ mag 
dragen. Dit duurzaam restaurant 
bood onze proefkonijnen (wat 
eigenlijk best een raar woord is in 
een vegetarisch restaurant) gezonde 
en plantaardige voeding aan. Ze 
werken hier vooral met biologische 
groenten die lokaal en biologisch 
geteeld worden en dat op het ritme 
van de seizoenen. Vers van het veld, 
meteen op ons bord: puurder kan het 
niet. Heerlijk sapje ook, dat biosap 
van de drie wilgen. De kinderjury 
vond het supertof om zoveel eetbare 
bloemen en kruiden te eten. ‘En 
ook het sap bevatte veel bloemen,’ 
ontdekte Anna. ‘En bovendien zijn ze 
supervriendelijk,’ besloot Brandon. 

DE LEVENSBOOM 
Leopoldplein 44

Het oordeel  
van Anna: 

‘Ik heb nog nooit 
zoveel bloemen 

gegeten, of 
zelfs gedronken!’

GEZ
OND
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NOOIT EERDER  
ZOVEEL BLOEMEN 
GEGETEN, ZELFS  

GEDRONKEN!
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IN DE ZWAAN » Kiezelstraat 173

HEERLIJKSTE SALADEDRESSING

Pasta met venusschelp, superverse vis op een 
bedje van prei en een overheerlijke salade die een 
meerwaarde bleek dankzij de dressing waarin je de 
hand van een topchef kan proeven. Of hoe je een 
salade bijna tot een dessert kan verheffen dankzij 
een hemel zoete dressing met honing. De culinaire 
inspecteur-in-spé Roos keurde en oordeelde dat de 
smaakcombinaties van de gerechten zeer voortreffelijk 
waren. De kinderjury volgde haar mening klakkeloos.  

Het oordeel van Roos: 

‘De smaken zijn echt 
verfijnd en helemaal op 

mekaar afgestemd.’
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Het oordeel  
van Marie: 

‘Leuk, lekker, 
lief! 

DE STROOBANDER » Sint-Jozefplein 13

SUPER ANANASDESSERT 

Een heerlijk knapperig croque-torentje met 
gekruide kipblokjes, tomaat en mozzarella en veel 
verse groentjes die de smaakvolle gehaktballetjes 
begeleiden. Het mag gezegd: De Stroobander had op 
een haar na het label van de ‘Smaak’ gewonnen want 
de kinderjury at hier echt wel het allerlekkerste dessert 
dat we in lange tijd proefden: gekaramelliseerde 
ananas met sinaasappelijs en yoghurt. Ook een leuke 
kinderextra: de speeltuin en het basketbalveld aan de 
overkant.

allerlekkerste 

dessert
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BOTANIQUE » Zuivelmarkt 11 
DE ULTIEME MOCKTAIL-MOJITO

‘Let’s ketchup’ is de slogan van de Botanique, een 
‘burger en salad bar’ waar de term fast food compleet 
niet op zijn plaats is. De kinderjury beoordeelde de 
zelfgemaakte ketchup als een topproduct, smulde 
onder andere van ‘de veggielicious pumpking’ - een 
pompoenburger met rucola en rode bieten-ketchup - 
en oordeelde dat de ‘mocktail-moijito’ het heerlijkste 
aperitiefje was dat we ergens dronken. Wij denken  
dat de term ‘gezonde kids-foodpairing’ hier is 
uitgevonden.

Het oordeel  
van Casper: 

‘Ik wist niet dat 
mocktails zo 

lekker waren!’

de 
veggielicious 

pumpking
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‘T BORRELHUIS » Witte Nonnenstraat 28 
DE HOOGSTE SCAMPITOREN 

Verse linguine met basilicum, tomatenpasta, scampi’s 
met tomaten, geroosterde courgette en citroen; de 
prijs voor de hoogste en de mooiste scampitoren werd 
door de kinderjury toegekend aan ‘t Borrelhuis. Het 
kon wel de toren van Pisa zijn, zo scheef stond de toren 
maar lekker was hij absoluut. 

Het oordeel  
van Liesa: 

‘De heerlijkste 
scampi’s’.

scampitoren
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PROEFKONIJNEN 
KEUREN HASSELTSE 

EET-ETABLISSEMENTEN 
OP KINDERMENU’S.



18

HET ALDENHOF » Kuringersteenweg 413 
GROOTMOEDERS KEUKEN

Hoewel de salade met zalm en de heerlijke mousse-
line kon bekoren, net als het scampigerecht en zeer 
voortreffelijke moussaka, werd toch de wortelpuree 
met chipolata het meest gesmaakt door onze kinder-
jury. Wortelpuree met worst blijft een grootmoeders 
keukentopper. Het verschil tussen een slechte en een 
goede puree maak je altijd in de bereidingswijze en de 
smeuïge versie van Het Aldenhof was gewoon culinaire 
kindertop! Ook de manier waarop het kunstwerkje op 
het bord werd geschikt, was pure kunst. Bovendien is 
er buiten een grote speeltuin waar de kinderen kunnen 
spelen in afwachting van hun gerecht.

Het oordeel  
van Timon: 

‘Eigenlijk is een goede 
wortelpuree nog altijd 
het lekkerst van alles!’

pure 

kunst
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Het oordeel  
van Lotte: 

 ‘Het dessert was echt lekker  
en heel veel!’

THE SQUARE » Diestersteenweg 212 
INTERNATIONALE KEUKEN 

Zowel de overvloed van, als de diversiteit aan 
gerechtjes die we in ‘The Square’ kregen, was ongezien 
voor de kinderjury. Door de verscheidenheid aan 
landen en eetculturen die onze borden passeerden, 
kreeg de kinderjury het idee dat de culinaire wereld 
aan hun voeten lag: Frankrijk, Thailand, India, 
Marokko... De smaakpapillen van de kinderjury kregen 
hier in één ruk internationale allures. Niet alleen, 
maar vooral, bij de desserts toonde de chef zijn 
wereldkeuken-kennis.

Wereldkeuken
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AAN HET WATER » Overdemerstraat 20

HET ETIQUETTERESTAURANT 

Gastronomisch dineren op redelijk hoog tafelniveau 
deed de kinderjury bij ‘Aan het Water’. Hier werden ons 
verfijnde culinaire amuses voorgeschoteld, ontleed 
en uitgelegd hoe we ze best verorberden volgens de 
Franse etiquetteregels waar de kinderjury, soms zelfs 
een beetje beduusd, zich aan moest houden van de 
maître.

Het oordeel  
van Lotte: 

‘Verse  
zelfgemaakte 

broodjes’.

Franse 

etiquette
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PROEFKONIJNEN 
KEUREN HASSELTSE 

EET-ETABLISSEMENTEN 
OP KINDERMENU’S.
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EL BOCADO » Dokter Willemsstraat 10

DE LEKKERSTE GEHAKTBALLETJES

Een restaurant of eetcafé kan je El Bocado niet 
noemen, eerder een tapasbar. Want voor lekkere 
nacho’s met guacamole of verse tomatenlookbroodjes 
ben je hier aan het juiste adres. Maar onze 
proefkonijnen waren vooral onder de indruk van de 
verse gehaktballetjes die ze de hoogste proefscore 
gaven die gehaktballetjes kunnen krijgen. De chef 
had er dan ook een week aan zitten sleutelen en ze 
getest bij al zijn klanten vooraleer hij het de kinderjury 
voorschotelde die de kruidige gehaktballetjes -met 
geheime ingrediënten- unaniem goedkeurde.

Tapasbar
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SMAAKSALON » Maastrichterstraat 61/63

SUPER CHOCOMOUSSE

Dat groenten en fruit de bovenhand zouden voeren in 
het Smaaksalon was een vooraf geweten feit. Giovani 
Oosters’ kleurrijke groenten en vleesgerechtjes werden 
bijzonder hoog beoordeeld door de kinderjury en ze 
genoten van een supergezonde bio ice-tea. Met een 
pure chocomousse gecreëerd in zijn beste vorm scoor 
je altijd. Die van het Smaaksalon was de “allerbeste 
ooit”, volgens de kinderjury. Tot slot is het unieke decor 
van Huis de Corswarem waar het Smaaksalon zich 
bevindt, imponerend voor jong en oud.

Het oordeel  
van Jule: 

‘We kregen hier 
een supergoede 
uitleg bij onze 

gerechten.’

Uniek decor



24

WAAROM DIT  
KINDERMENU- 

PROJECT?
De stad Hasselt organiseerde samen met 
Gault&Millau dit project rond kindvriendelijke 
menu’s in en buiten het centrum van de 
stad. Samen daagden ze de Hasseltse 
restaurants, eetcafés en brasserieën uit om 
hun kindergerechten gezonder, gevarieerder 
en innovatiever te maken. 

12 DEELNEMENDE RESTAURANTS
Maar liefst 12 Hasseltse restaurants binnen 
en buiten het centrum gingen die uitdaging 
aan. Dat verheugde de stad Hasselt die reeds 
enkele jaren het label van ‘Kindvriendelijke 
Stad’ draagt. Uiteraard zijn de quotaties die 
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Gault&Millau samen met de kinderjury in 
deze kindergids geeft, niet van dezelfde 
strenge orde als die van hun culinaire 
gidsen, maar Gault&Millau werkt graag 
mee aan een project waarbij niet alleen 
de smaak van het gerecht maar ook de 
gezondheid van onze kinderen primeert. 

KINDERJURY
Bovendien bleek gastronomie voor én met 
geïnteresseerde kinderen enorm boeiend: 
de kinderjury bleek vaak uitgesproken 
meningen te hebben over de smaken en 
de creativiteit van elk gerecht. Hier en 
daar bleek er zelfs een echte culinaire 
inspecteur tussen de kinderjury te zitten 
die zeker in het oog gehouden moet 
worden. 

Tot slot is dit kinderjuryproject uniek in de 
wereld. En daar zijn we best trots op!
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tekst: Sandra Maes
ontwerp: Alley / www.alley.be

foto’s: Kris Van De Sande





DE HASSELTSE  
KINDERJURY KWAM, 

ZAG... EN AT!


