LOOK-OUT GASTRONOMY

Eigenlijk beoefenen we ze veel te weinig, de kunst van
het waarachtig verrassen. In het rustige Bazel raakten
we daarvan overtuigd. En we namen ons voor om het
op een dag ook eens te proberen: haar onverwacht,
zomaar, een heel groot plezier doen. Tekst: Marc Goossens, Foto’s: Hofke van Bazel
Links: In ‘Jolie XIIII’ krijgen we een mooi samenspel van hout, hergebruikte steen en smeedijzeren elementen.
Achteraan links de doorgang naar de binnentuin. Boven, links: Buiten doorbreekt enkel de kerkklok af en toe de
stilte. Straks volgt een romantisch ontbijt. Boven, rechts: Ook voor ‘Délice X’ werden fraai gevormde meubels
gekozen die je helemaal in de stemming brengen.

A

lles wees er op, dat het een dag zou zijn
als alle andere. Niet goed, niet slecht.
Niet saai, niet spectaculair. Geen feestdag omtrent, geen verjaardag om te onthouden.
Die dag hadden we in onze agenda ingeschreven: ‘Jolie XIIII’. Een geïnspireerd idee.

Suite & B by Hofke van Bazel

De kunst van
de ware verrassing

Met één brede armzwaai omvat Gina Miurin
alles wat Hofke van Bazel vandaag betekent
voor de talloze gasten: het genot van een opvallend fraai kader waar uitstekend en sfeervol
gegeten wordt, de vreugde van de uitgestrekte
tuin, het vertrouwen in een vlekkeloze en prettige ontvangst en de rust die van het middeleeuwse kerkplein uitgaat. “Jaar na jaar is dat
hier allemaal gegroeid. Twee kleine huisjes, een
benepen keuken zonder daglicht, geen tuin,
een dak dat problemen gaf... zo is het begonnen. En ik die zo gesteld ben op een mooi
uitzicht, veel licht, groen en ruimte.” Er volgden
verbouwingen, achteraan kwam een levensgrote, aantrekkelijke tuin, de keuken werd licht
en ruim, het restaurantgedeelte breidde uit en
kreeg steeds meer allure door zijn combinatie

van authentieke steen met eiken balken en glas,
er kwam een wijnkelder met glazen doorkijk,
een private dining room, een bar fumoir, een
business lounge ook. Buiten bloeide een terras
open onder de rustgevende stilte van de kerktoren. Gina’s ideeën kregen steeds meer vorm.
“Geregeld kwam de vraag of we geen arrangementen met overnachting konden aanbieden.
Mensen houden daar van. Lange tijd hebben
we wel een passende formule gegeven, maar de
idee bleef hangen.” Toen naast Hofke van Bazel
een pand vrij kwam, begon Gina aan de realisatie van ‘Suite & B’, haar volgende droom.
SUITE & B
We kijken samen door een van de ramen naar
een muursteen in de kerk. “Zie je daar de naam
‘Vilain XIIII’? Merkwaardige schrijfwijze, niet?
Hebben we te danken aan Lodewijk XIV. Die
was zo zelfbewust dat hij gebood dat de toevoeging ‘XIV’ enkel voor hemzelf zou dienen. Ieder
ander edelman of nobiljon moest zich maar
tevreden stellen met ‘XIIII’. Ik had meteen een
naam voor de eerste suite: ‘Jolie XIIII’. Want >
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Boven: Het tintenpalet van ‘Délice X’ is bewust licht gehouden. Aan het raam wacht een cosy ontbijthoek met zicht op het verstilde dorpsplein. Onder, links: Hier kan je in alle
rust genieten van je privépatio. Groene toetsen verhogen het ‘feel good’-effect. Onder, midden: Een diepblauwe hemel, een torenspits, sfeerverlichting die weerkaatst op het
hout. Geen zorgen, enkel maar genieten. Onder, rechts: Buiten dineren is hier al een cadeau op zich. Privé of in de tuin van het restaurant? Dat is nog een verrassing. Rechts:
Bij het licht van de kaarsen zitten kijken hoe de avond haar blauwe mantel spreidt. En straks in de tuin nog wat sterren tellen.

mooi zou de kamer worden, zoveel was zeker.”
En wat paste beter bij ‘Jolie’ dan ‘Délice’, gevolgd door ‘X’, het huisnummer van het pand.

Zowel gasten van het restaurant als logés maken
gebruik van dezelfde toegangsdeur. Wie blijft
overnachten en na de restauranturen binnenkomt, ervaart dankzij de glazen panelen nog

wellnessruimte beneden. Links staat een uitnodigende zetel met slanke ijzeren siervormen
waarop zachte kussens liggen. Een spiegelwand
maakt de kamer nog groter en lichter. Tegen het

We hadden intussen al gemerkt dat tussen de
ontvangstruimte en het restaurant geautomatiseerde bewegende glazen elementen waren gekomen. “Alhoewel ‘Suite & B’ een aparte entiteit
is, wilden we toch de interactie met het restaurant en haar aanblik zo groot mogelijk houden.

altijd de esthetiek van het ruimtelijk zicht. Je
blijft je gewoon altijd welkom voelen.” De
eikenhouten deur van ‘Jolie XIIII’ zwaait geruisloos open. Onder de zachte tapijten ligt een
stenen vloer met originele hergebruikte tegels.
Een met smeedwerk afgezette trap leidt naar de

raam dat uitgeeft op het dorpsplein wacht een
tafel op een uitgebreid ontbijt of een heerlijk
avondmaal. “Wie hier logeert, kan in de suite
gebruik maken van alle mogelijkheden van het
restaurant. Private dining heeft zo zijn charmes.
Al naar gelang van de wensen zorgen wij op >
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Boven, links: Heerlijk is het, languit in bad te kunnen glijden om dan relaxt naar de wolken te liggen kijken. Boven, midden: Onder deze regendouche valt alle spanning van je
af. Veel glas en aangepast licht zorgen voor ruimte. Boven, rechts: Grote dakramen brengen beweging in deze badkamer. Het zicht op de natuur maakt je dag goed.

aanvraag voor een aangepaste omkadering van
het verrassingsverhaal. Muziek inbegrepen.”
Decoratieve elementen, rustieke balken aan het
plafond en een stemmige verlichting zorgen
voor de rest. In de moderne, wit-en-chroom
badkamer vallen zowel de vitaliserende regendouche als het rustgevende zicht op de binnentuin op. Origineel detail voor de patio: de zijmuur heeft een discrete, afsluitbare wand.
Wanneer de suite niet bezet is, gaat die open en
kunnen de restaurantgasten van deze luchtige
plaats komen genieten. Achterin is nog een
polyvalente ruimte voorzien die uitgeeft op de
grote, fraai ingedeelde tuin.
Voor ‘Délice X’ nemen we de gebeitste houten
trap naar de eerste etage. Onder het gewelfde
plafond ontdekken we een tweede gastvrij
ogende suite waar opnieuw modern en klassiek harmonieus en met veel gevoel voor de
juiste verhoudingen zijn samengebracht. Ledverlichting wisselt mooi af met sfeerkaarsen en
ﬂakkerend haardvuur, gul daglicht stroomt binnen via de dakramen. Vooraan kijk je uit over
het verstilde plein, achteraan krijg je de tuin en
de hemel cadeau. Het zachte kleurenpalet van
de kamer en het interieur brengt rust en nog
eens rust, maar houdt ook de belofte in dat
je hier je eigen creativiteit kan laten spelen.
“Kijk, dat vind ik belangrijk. Want wat is er
romantischer dan iemand op een onverwacht
moment te verrassen? Daar zijn deze suites en
onze arrangementen op ingesteld. Ons concept
is daar helemaal op voorzien. Kleine of grote

126

wensen, we kunnen alles bespreken en voorstellen op maat geven.” We nemen intussen de
open trap naar de badkamer. Spiegels en grote
dakramen zorgen er voor uitbundige klaarte.
Panelen met gevoegde keien vullen het hout-

‘cuisine du cœur’ van Kris De Roy te bieden
heeft, van een fraai interieur en een geslaagde
omkadering van je ‘surprise’, dat heeft toch alles
in zich?” Dat Gina Miurin bijaldien zelf meer
dan genoeg inspiratie heeft, vindt zijn bewijs in

Want wat is er romantischer dan iemand op een onverwacht moment te verrassen? Daar zijn deze suites
en onze arrangementen op ingesteld. Ons concept is
daar helemaal op voorzien.

werk en de moderne voorzieningen aan. Ook
hier is doordacht met vlakken en ruimtes omgesprongen. Verfrissend in alle mogelijke betekenissen van het woord.
SURPRISE!
We nemen nog even plaats. Licht weerkaatst in
de kristalheldere glazen. Du choc des idées jaillit
la lumière? “Zoiets, ja. Mensen moeten al eens
van gebaande wegen durven afdwalen. Nieuwe
ideeën durven uitproberen. Onverwachte initiatieven durven nemen. Zomaar, zonder reden,
een verblijf boeken in een landelijke, historische
omgeving en daar dan genieten van totale ontspanning, van alle culinaire genoegens die de

beide suites: “Interieurs inrichten, composities
maken, daar houd ik van. Voor ‘Jolie XIIII’ en
‘Délice X’ heb ik inderdaad veel geadviseerd,
veel voorgesteld wat de inrichting en de decoratieve elementen aangaat.”
Een doodgewone dag. Meer was niet nodig. De
inspiratie van het moment. Maar ze weet het
8
nog: het was op de 14de.
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