
Brasserie Christophe op de Grote Markt
van Veurne viert 20ste verjaardag

Christophe Maes en Fabienne Lobbestael zijn al twintig jaar de gezichten van brasserie Christophe op
de Grote Markt in Veurne. Het koppel ontvangt zijn gasten met veel enthousiasme en schotelt hen pure

gerechten voor. Aan die filosofie blijven ze vasthouden. 

Christophe studeerde eigenlijk voor smid maar koos
uiteindelijk voor chef-kok. “Het is toch ook iets met
vuur geworden”, grapt Christophe Maes die de
passie voor de horeca mee kreeg via zijn vader Antoon.
“Hij baatte jaren het restaurant ‘De Dreve’ uit in
Veurne en daar zette ik mijn eerste stappen met een
leercontract. Daarna volgden nog een paar stages on-
der meer bij Sir Anthony Van Dijck, toen een twee
sterren restaurant in Antwerpen, bij hostellerie La
Briqueterie in Vinay en Le Sauvage in Cassel.” Met al
die praktische ervaring had Christophe bagage ge-
noeg om samen met zijn echtgenote Fabienne in
1992 een eigen restaurant te openen. “Ook Fabienne
heeft het vak op de werkvloer geleerd. “De Muizen-
val in Adinkerke was onze eerste zaak. Toen vijf jaar
later dit pand op de Grote Markt in Veurne vrij
kwam, verhuisden we.”

EEN EIGEN STIJL
“Hier was vroeger een elektrozaak, dus toen wij het
op de kop tikten, stripten we het volledige gebouw”,
weet Christophe nog goed. “We wilden een typische
brasserielook met spiegels en lambrisering. Vandaag,
20 jaar later, ziet het er nog precies zo uit met dat
verschil dat we ondertussen wel uitgebreid hebben
met een orangerie. Aan de inrichting bleven we
trouw en ook aan onze aanpak in de keuken. Bij ons
geen gerechten met 1001 ingrediënten maar wel
een zuivere keuken. We spelen sterk in op de seizoe-
nen. Binnenkort bijvoorbeeld start het wildseizoen,
dus dat wordt weer smullen. Daarnaast ben ik ge-
kend voor mijn stoofpotjes, palingbereidingen en
vleesgerechten. Gastronomisch genieten in een
gezellig kader, dat is waarnaar we al twintig jaar

streven. We hebben dan ook veel vaste klanten die
we recent allemaal uitnodigden voor een gezellig
volksfeest. Het varken aan het spit heeft gesmaakt.”

REVIVAL
“Ik ben blij dat Veurne opnieuw aan een revival
bezig is op vlak van de horeca. Onze stad telt een pak
leuke adresjes waar je lekker kan tafelen en die trend
juich ik uiteraard toe”, vertelt Christophe. “Als je al
zo lang in het vak zit, heb je de stad zien evolueren.
Ik stel vast dat jonge mensen de uitdaging aangaan
om vernieuwend uit de hoek te komen. Ook in onze
eigen zaak merk ik een groeiende interesse. Zo heb
ik nauwelijks problemen om personeel te vinden in
de keuken en de zaal ondanks de vele doemberichten
daarover. Als je staat voor een eerlijke keuken dan
draait het wel.”

LEUKE EXTRAATJES
Bij Christophe en Fabienne gaat het om veel meer
dan lekker eten. Ze pakken af en toe uit met een
leuke actie. “Al een tiental jaar geven we jaarlijks een
eigen champagnecapsule uit met het embleem van
onze zaak maar dan telkens in een ander kleur”, laat
Christophe weten. “Speciaal voor ons jubileum
hebben we er nu drie laten maken. Eén in het oranje,
een ander in het zwart met goud en een derde in wit
en groen. We merken dat ze erg in trek zijn bij
verzamelaars. Zelf hebben we ook een collectie
champagnecapsules. Ik schat dat we er nu om en bij
de 5000 hebben. Het is vooral Fabienne die zich
daarmee bezighoudt.”
Een tweede initiatief is het biertje De Boeteling.
“Twaalf jaar geleden ontsproot dat als een gek idee

aan, hoe kan het ook anders, de toog. Met Eric Gunst,
die ondertussen uit het verhaal is gestapt, lanceerden
we ons eigen biertje De Boeteling. Vandaag is dat
uitgegroeid tot een succes. Zo is het verkrijgbaar in
Veurne, de kust en Brugge maar ook op weg naar de
Auvergne vind je het. De naam van het bier verwijst
uiteraard naar de Boetprocessie die elk jaar door de
Veurnse straten trekt op de laatste zondag van juli.”
Christophe, Fabienne en hun team willen al hun
klanten bedanken die de voorbije twintig jaar zijn
komen genieten in hun brasserie. Ze zijn klaar om er
nog vele jaren in te vliegen. (GUS)

Brasserie Christophe 20
Christophe en Fabienne vieren de twintigste
verjaardag van hun zaak met een feestelijk
menu waarvan je nog tot het einde van het
jaar kan genieten. Je begint met een coupe
de Champagne aangeboden door de chef
met een hapje. Daarna volgt een harmonie
van langoustine, Sint-Jacobsnoot en een-
denlever. Na de kreeftensoep is het tijd
voor polderfazant met witloof en een aard-
appelgratin. Afsluiten doe je met sorbet
vergezeld van warme vijgen en een Santos
koffie. Voor dit alles betaal je 55 euro per
persoon. Reserveren doe je op 058 31 40 22.

(GUS)

Brasserie Christophe 
Grote Markt 24, Veurne, 058 31 40 22
www.brasseriechristophe.be
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