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Streekeigen producten leidend bij Miguel Vermeire en Nathalie Plaiy
van restaurant Den Haze in Wingene

Witblauw op het menu
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Naam:

Belgisch witblauwrundvlees ter waarde van 15.000 euro. Miguel

Leeftijd:
Opleiding:
Carrière:

Vermeire en Nathalie Plaiy van restaurant Den Haze in Wingene
scoorden de hoofdprijs van de horecacampagne van VLAM. Witblauwrundvlees vormt het hoofdingrediënt op de menukaart.
tekst Annelies Debergh

V

lees is niet zomaar vlees. In ieder geval niet op het menu van restaurant
Den Haze in Wingene. Vleesgerechten
op basis van witblauw krijgen steevast
hun origine mee opgespeld. ‘Côte à l’os
van witblauw’, ‘Filet pur witblauw’,
‘Pot-au-feu witblauw’, ‘Witblauwkalf en
zwezerik’, het water loopt je in de mond
bij het lezen van al dat lekkers.
Eigenaars Miguel Vermeire (33) en Nathalie Plaiy (33) hechten veel belang aan de
naam van de verschillende gerechten.
‘Het geeft de menukaart een extra smakelijke toets.’ Voor de naam van het restaurant volgt een verwijzing naar de
streek. ‘Vroeger waren hier ontzettend
veel plantenkwekers, waardoor wild en
vooral hazen hier welig tierden. Deze
wijk draagt dezelfde naam.’
Restaurant Den Haze trok het voorbije
jaar veel belangstelling door deelname

drukkere stadskernen.’ Miguel verwijst
naar het ouderlijke thuis. ‘Zowel Nathalie als ik zijn van Oedelem afkomstig.
We houden allebei van het platteland en
kozen bewust voor een landelijk karakter.’
Al sinds hun 21e jaar zijn Miguel en
Nathalie aan de slag in de horecasector.
Miguel studeerde bedrijfsmanagement
en schoolde zich bij tot sommelier en later ook tot wereldwijnmeester in het Eigentijdse Vlaams Wijninstituut. Nathalie
volgde een koksopleiding in hotelschool
Spermalie in Brugge en komt uit een
landbouwersfamilie. In de loop van het
gesprek trekt Miguel regelmatig parallellen met het leven op en rond de boerderij.
‘In de horeca zijn er ook piekmomenten
en net als in de landbouw vormt arbeid
ook bij ons wel vaker een knelpunt.’
Elf jaar geleden nam het koppel Den

‘Soms lijkt het of een exotische naam per
definitie gelijkstaat aan superieur vlees’
aan de horecacampagne van VLAM
(Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing) om rundvlees van Belgisch
witblauw te promoten. ‘Wie niet waagt,
wie niet wint, dacht ik. Het eerste deel
van de quiz hadden we moeiteloos doorlopen en toen bleek dat we geselecteerd
waren voor de finale’, vertelt Miguel.
De boeken ‘Dubbel gespierd’, uitgegeven
door CRV, en ‘Hoe bereid ik vlees’ van
VLAM bleken een goede voorbereiding:
Miguel en Nathalie namen de hoofdprijs
mee naar huis. ‘We kregen een jaar lang
gratis rundvlees ter waarde van maximaal 15.000 euro.’

Uitdagende menukaarten
Het restaurant ligt te midden van vruchtbare zandleemgronden. Den Haze – tevens de naam van het plaatselijke gehucht – is omgeven door tal van
boerderijen. Die ligging op de boerenbuiten is het restaurant op het lijf geschreven. ‘Bij de keuze van een locatie kozen
we er bewust voor om weg te blijven van

Haze over. ‘Oorspronkelijk was dit een
landelijk café’, vertelt Miguel. De ligging
op tweeënhalve hectare sprak hen aan.
‘Na renovatie van het interieur zijn we
gestart met een kleine kaart. We hebben
daar vrij snel een suggestiebord aan toegevoegd en door het succes ervan zijn we
steeds verder geëvolueerd.’

Streekproducten als nichemarkt
Inmiddels werkt het stel met een vaste
menukaart die elke drie maanden verandert. Zowel de nieuwe gerechten als de
nieuw samengestelde menu’s als de bijpassende namen zoeken ze met zorg uit.
Telkens weer een nieuwe menukaart opstellen noemt Miguel een uitdaging. ‘Die
variatie in menu’s bevordert de werksfeer. Het zorgt voor een leuke werkomgeving en nieuwe uitdagingen in het
werk.’
Evolueren en innoveren is ook in de horeca continu aan de orde, zo blijkt uit
Miguels verklaringen. ‘Als zaakvoerder
probeer je continu op de wensen van
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klanten in te spelen. De vraag verandert
het aanbod continu.’ Het koppel koos ervoor om meer streekeigen producten te
verwerken in de menukaart. ‘We wilden
wat meer de nichemarkten opzoeken.
Het is onze bedoeling om ons te onderscheiden van de rest; we willen doen wat
anderen niet doen.’
Het gebruik van voedingsproducten uit
de eigen regio gebeurt voor een groot
deel uit een logische overweging. ‘Waarom zouden we subsidies geven aan onze
landbouwers en vervolgens elders in de
wereld onze voedingsproducten halen?
De logica ontbreekt. Als je hier producten kan vinden van een gelijkwaardige
of meestal betere kwaliteit, waarom zou
je ze dan in het buitenland zoeken?’
Voorbeelden op de menukaart van Den
Haze zijn: de geitenkaas van ‘de Volle
Maan’ in Sint-Lievens-Houtem, lokaal
gekocht eendenvlees en het witblauwvlees uit de hoeveslagerij ‘Filet Pur’ van
witblauwfokker Joost Van Essche uit
Meulebeke. ‘Vaste klanten weten dat
het vlees rechtstreeks van de boerderij
komt. Dat maakt wel iets los bij die
klanten.’
Ervaring met andere vleesrassen is er
wel. ‘We hebben nog wel Ierse ribeye op
de kaart gehad, nooit Argentijns of Braziliaans rundvlees. Die afweging heb ik
destijds bewust gemaakt. Vlees uit ZuidAmerika is veel langer onderweg en uiteindelijk is er geen sprake van een prijsverschil. De kwaliteit en de smaak? In
mijn ogen is witblauw op dat vlak zeker
concurrentieel.’
De meest verwerkte stukken witblauwvlees zijn de filet pur, ribstukken, filet
d’Anvers, zwezeriken, chateaubriand en
in beperktere mate ook mergpijpen. ‘Bij
sommige chefs lijkt het wel alsof andere
vleesrassen zoveel meer uitblinken in
vleeskwaliteit en smaak. Het lijkt soms
wel of een exotische, goed klinkende
naam per definitie gelijkstaat aan superieur vlees.’ Miguel Vermeire bekijkt
het minder zwart-wit. ‘Elk ras heeft
plus- en minpunten.’ l
www.denhaze.be
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