De lekkerste zomerse eet- en aperoplekken in
Gent en Antwerpen
Koﬃebars, rooftoprestaurants en veel meer

De zomer is al even in het land en de mailbox van onze kitchenista Louise De
Brabandere zit al enkele weken tjokvol uitnodigingen voor openingen van
rooftoprestaurants, koﬃebars, brunchadresjes, verstopte pizzapop-ups en
apero-spots. Een greep uit haar to-dolijstje voor de zomermaanden.
louise de brabandere • 26 juni 2017, 15:26

Lazy Jack in Antwerpen. ©rv

In Antwerpen is het dak de nieuwe place to be. Zo geniet je deze zomer bij Black Smoke,
op het dakterras van de Stadsbrouwerij, van een dinertje met een prachtig zicht over de
stad. En het Groen Kwartier wordt met de stadsboerderij ’t Dak van Pakt nog wat
groener. Word ‘dakboer’ en krijg toegang tot 1.800 vierkante meter daktuin met serres,
fruitbomen, kippen en zelfs vissen. Het binnenplein van de industriële site huisvest de
nieuwe koﬃebranderij en bar van Ca ènation. Hun koﬃegruis gaat nog een verdieping
lager, naar de kelder, waar Caﬀungi haar vaste stek krijgt. Zij gebruiken de kliekjes van
de koﬃebar om oesterzwammen te kweken.
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Ook aan de andere kant van ’t Stad, aan het eilandje, tiert het groen welig. Bij de urban
bohemian garden Jardim kun je volop relaxen met je voeten in het zand en je hoofd in
het gras. Tijdens de zomermaanden is de pop-up de ideale plek om te ontsnappen aan
de stadsdrukte. Enkele meters verder eet je bij Lazy Jack in een indrukwekkende loods
met zicht op het water van de Kattendijkdok. Je kunt er ook onder professionele
begeleiding zelf je vlees grillen op een van de barbecues.
Voor een stevige brunch moet je de komende weken bij Eggs in Sint-Amandsberg zijn.
Nog tot en met 2 juli kun je er op zondag genieten van een good old ontbijt waarin eitjes
de hoofdrol spelen. Koﬃelie ebbers kunnen hun hart ophalen bij Valentine Wanders.
De topbarista opende afgelopen mei de deuren van haar lan verwachte koﬃebar Het
Moment.
Haar voormalige werkgever, Kobe Desramaults, blaast niet alleen exclusief leven in het
voormalige Belgacomgebouw, hij laat met Superette RTT de Gentenaar ook
kennismaken met een onontdekt stukje groen in het midden van de stad. Het kleine
broertje van De Superette staat voor pizza’s smullen tussen de sparren.
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Voor een zomers aperitief kun je de komende maanden terecht in Oudburg waar Bar La
Rosa opengaat. Van daaruit is het gemakkelijk doorlopen naar Eetkaﬀee De Lieve, een
vaste waarde in Gent die na bijna 40 jaar nieuwe uitbaters kreeg.
Ook de voormalige stadsbibliotheek kreeg een nieuwe, tijdelijke invulling. Zo
huisvest Nest onder meer De Keuken, waar starters op de zesde verdieping een nieuw
horecaconcept kunnen uittesten of kookworkshops kunnen geven.

