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Het beste van twee werelden

VILLARED SERVEERT KLASSIEKE EN EIGENTIJDSE GERECHTEN

Restaurant Villared in Izegem is sinds 2004
een vaste waarde in de regio. Chef-kok Dave
Debal en zijn vrouw Katja Berus verwennen
hun gasten met heerlijke gerechten in een
sfeervol, warm en vriendelijk kader. Enkele
maanden geleden kreeg de zaak een complete
make-over om u tegen te zeggen, zodat het er
nu nog aangenamer toeven is. 

De menukaart van Villared vormt een mooie mix van de
traditionele keuken en hedendaagse culinaire trends. Een
bewuste keuze van zaakvoerder en chef-kok Dave Debal :
“We streven ernaar om onze klanten een gevarieerd aan-
bod aan gerechten te serveren. Zo vind je op onze kaart
een klassieke hertenfilet maar evenzeer ook verse
mediterraanse inktvis. Ik ken de knepen van de tradi-
tionele keuken, maar school me nog steeds bij om mee te
blijven met de meest recente evoluties. Denk maar aan
texturas en garen op lage temperatuur. Villared onder-
scheidt zich met een keuze aan gerechten die prijs-
kwaliteit heel sterk zijn. Zo kan je bij ons al voor 37 euro
een driegangenmenu krijgen.”

Iedereen welkom
Dankzij de gevarieerde kaart trekt Villared een zeer breed
publiek aan. Ook de flexibele aanpak van de zaakvoerders
draagt daaraan bij. Zo is er voor zakenmensen over de
middag altijd het menu patron, een snel geserveerde zak-
enlunch met dagverse producten. Er zijn steeds vege-
tarische gerechten te verkrijgen, ook als die niet op de
kaart terug te vinden zijn. Gezinnen met kinderen mogen
dan weer rekenen op gerechten op maat zoals kleine por-
ties pasta, frietjes of kaas- en garnaalkroketten. Dave De-
bal : “We krijgen vaak de vraag van ouders om hun
kinderen eens iets nieuws te laten proeven. Door het op
kindermaat aan te bieden, blijkt dat wonderwel te lukken.”

Kraakverse kwaliteit
Kwaliteit is een vlag die de lading dekt bij Villared. Dat
vertaalt zich onder meer in het feit dat er hoofdzakelijk
met verse seizoensproducten wordt gewerkt. Elke vijf
weken krijgt het menu een andere insteek. Het bestaat
telkens uit een voorgerecht met vis of vlees, een
hoofdgerecht met vis of vlees en kaas of een dessert. Per
gerecht zijn er twee wijnsuggesties, waarbij een klassiek
gerecht een traditionele wijn krijgt en een eigentijdse

schotel aan een iets avontuurlijker alternatief wordt
gekoppeld. Bovendien zijn er ook traditionele wijnen uit
nieuwewereldlanden op de kaart terug te vinden. Een
aantrekkelijke selectie die naadloos op de gerechten
aansluit. 

Lokaal en gespecialiseerd
Villared kiest zijn leveranciers heel bewust uit. Een keuze
die zich vertaalt in een directe kwalitatieve meerwaarde
voor de klant. Bepaalde ingrediënten komen specifiek van
leveranciers uit Italië en Spanje, voor andere zaken wordt
geopteerd voor een plaatselijke partner. Dave Debal : “We
werken vaak samen met lokale boeren. Zo komen onze
duifjes uit Steenvoorde, aardbeien kopen we aan een
Izegemse boer en asperges halen we in Oostrozebeke.
Doorheen de jaren kennen we de troeven van bepaalde
leveranciers, wat ervoor zorgt dat we precies weten voor
welke specialiteiten we bij wie moeten zijn.”

Nieuwe look
In mei opende Villared de deuren van zijn totaal
vernieuwde zaak. Een restyling die mag gezien worden.
Het interieur werd volledig gestript. Vloeren, plafonds,
verlichting... alles werd vernieuwd. Ook daar is gekozen
om samen te werken met lokale partners. Architect van
dienst was Lieven Musschoot, een bekende naam in de
horecawereld. Durlet leverde de zetels en Deltalight stond
in voor de sfeervolle verlichting. Het resultaat is een
warm, stijlvol kader waar het bijzonder aangenaam to-
even is voor iedereen. 

Op-en-top Izegems
Zaakvoerder Dave Debal is een geboren en getogen
Izegemnaar. Als kok verdiende hij zijn strepen bij onder
meer Alain Ducass in Parijs en een tweesterrenzaak in
Honfleur. Voor er van Villared sprake was, baatte hij
samen met zijn vrouw een golfclub uit in Ieper. Maar
uiteindelijk keerde hij terug naar zijn roots, waar hij on-
dertussen opnieuw helemaal is ingeburgerd. Villared telt
vandaag 6 medewerkers en biedt plaats aan 46 mensen.
Tijdens de zomer wordt ook het aangename terras met
tafeltjes ingepalmd. Een groot praktisch voordeel is de
ruime parking. Naast restaurant is Villared ook actief als
traiteur. En wie nog een cadeautip voor de komende
feestdagen zoekt : de waardebonnen van Villared vallen
echt bij iedereen in de smaak!

INFO

Villared

Restaurant Villared in Izegem is het geesteskind van
chef-kok Dave Debal en zijn echtgenote Katja Berus.
Dave tovert onweerstaanbare gerechten op het bord,
Katja verwent de mensen met haar unieke talent voor
gastvrijheid. Een succesvolle combinatie die sinds
2004 een ruime vaste cliënteel heeft opgeleverd.
Villared biedt een gevarieerde kaart voor een breed
publiek. Van een snelle zakenlunch tot een doordacht
viergangenmenu. De zaak onderscheidt zich dankzij
een sterke prijs-kwaliteitverhouding. 
Een driegangenmenu is er al vanaf 37 euro. 

Leenstraat 51 - 8870 Izegem
Tel. 051303858
www.villared.be

www.facebook.com/Villared-263685133696641/
Openingsuren • dinsdag tot vrijdag: 12.00 tot 14.00u. & 19.00

tot 21.30u. • zaterdag: 19.00 tot 22.00u.
• gesloten op zaterdagmiddag, zondag en maandag 

(tenzij het een feestdag is)
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