DE STERRE BEHAALT DE 3de PLAATS

Onze lezers vatten restaurant-feestzaal als volgt samen: 'Aangenaam kader, super
gastvrouw, lekkere keuken, goeie service, hemelse menu's' Kan de jury daar nog iets aan
toevoegen?
Conclusie van de jury: 'De Sterre is een charmant restaurant met een kok die risico's durft
te nemen. De bediening is uiterst warm. De wijnen zijn erg lekker en worden tegen zachte
prijzen aangeboden. Kortom: een gezellig familierestaurant met creatieve klassiekers.'

De gesmeerde tandem die aan het roer van restaurant De Sterre in Bachte-Maria-Leerne
staat, bestaat uit chef Bart De Belder en zijn vrouw Wendy. Hun verhaal is een mooi
voorbeeld van selfmade (wo)men.
Bart De Belder: 'Ik ben een echte autodidact. Ik was beginnen te studeren aan de
universiteit, maar had al snel door wat ik echt wou doen: koken! Ik heb heel wat
geleerd van mijn leermeesters in restaurant The Peacock in Gent en Restaurant
Goossens in Sint-Martens-Latem. Daarna ben ik een eigen cateringbedrijf begonnen. In
maart vorig jaar heb ik De Sterre overgenomen. Het was een hele oefening om van de
brasserie een restaurant te maken met respect voor de vaste klanten die toch bepaalde
verwachtingen hebben. Ik serveer een klassieke Escoffierkeuken, met hier en daar een
twist. De kaart evolueert voortdurend. Ik wil blijven verrassen.'

Warme, joviale sfeer
Bij De Sterre kan je niet alleen terecht voor een creatieve versie van de klassieke keuken, maar ook voor de enthousiaste bediening van
Wendy. De vernieuwende keuken, de vlotte bediening en de hedendaagse aanpak krijgen binnenkort ook een gepaste setting. 'Wij zijn
een familierestaurant en proberen een totaalconcept te bieden. Vandaar ook dat we nu even gesloten zijn voor verbouwingen. Ons
landelijke, ietwat verouderde interieur klopte niet meer met wat er op onze kaart staat. We gaan voor een frisse, modernere look. We
doen er alles aan om begin december uit te pakken met een spetterend heropeningsweekend.' Daar zal een groot deel van onze lezers
alvast van de partij zijn!

