
Jardin is veel meer dan men verwacht 
van een sterrenrestaurant

Sterwaardige keuken in een losse setting

Al meer dan twintig jaar werken chef-kok Christophe Van den Berghe en zijn partner Evy Robbyns - tevens Gastvrouw 

van het Jaar 2008 - hard aan het succes van restaurant Jardin; een charmant en intiem restaurant aan de Knokse 

zeedijk. Befaamd wegens zijn uitspraken tégen zijn Michelinster, vocht Christophe op dat moment eigenlijk vooral voor 

zijn concept: een verfijnde en hoogwaardige keuken in een laagdrempelige setting. Christophe teert echter niet op zijn 

huidige succes, maar blijft continu zichzelf en zijn team uitdagen.

Culinair gezin
Christophe groeide op tussen kokende ouders. Zij waren de 
eigenaren van een restaurant op de zeedijk in Wenduine. 
“Ik studeerde aan de hotelschool Ter Groene Poorte in 
Brugge en zat in dezelfde lichting als Wout Bru, Sergio 
Herman en Dominique Persoone. Dat was net de periode 
dat er een overgang ontstond van het culinaire koken naar 
het gastronomische.” Met zijn diploma op zak paste hij als 
22-jarige de opgedane kennis en ervaringen toe in het culi-
naire kindje van zijn ouders. “Mijn echtgenote Evy werkte 
als jobstudente in het restaurant, zo heb ik haar leren ken-
nen. Zij had hetzelfde doel voor ogen als ik, namelijk het 
toepassen van een meer verfijnde en gastronomische keuken, 
op een leuke locatie en met minder personeel. We werkten 
de borden fijner af en besteedden zo meer aandacht aan de 
gerechten, van de hapjes tot aan de desserts.”

Chef-kok Christophe Van den Berghe.
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Bistronomie
Christophe nam het stokje over van zijn ouders. In december 
1994 opende restaurant Jardin Tropical in Knokke de deuren. 
Evy was vanaf het eerste moment het vaste gezicht voor de 
gasten. In 2004 ontving het echtpaar de befaamde ster. On-
dertussen werd Knokke uitgebreider, waardoor er steeds meer 
restaurants bijkwamen. “Verder begonnen leerlingen, die we 
hadden opgeleid in de zaak en die dus dezelfde manier van 
koken uitoefenden, ook geregeld met eigen restaurants. Het 
resultaat was dat Knokke uitpuilde van de sterrenzaken.” De 
reden voor Christophe om het roer na negentien jaar om te 
gooien. Niet alleen de naam veranderde naar het huidige Jar-
din, ook het concept werd aangepast. “Een overheerlijke en 
sterwaardige keuken, oftewel het niveau van de keuken be-
houden, maar dan in een lossere sfeer en interieur. Tussen gas-
tronomie en brasserie in.” De totaalbeleving van het nieuwe 
concept, ook wel bistronomie genoemd, uitte zich verder in 
een meer huiselijke sfeer op het gebied van kleding, muziek en 
decoratie. Gasten wanen zich in een klassieke en romantische 
Parijse sfeer met moderne accenten.

Geen ster?
Het nieuwe concept sloeg aan, want opnieuw ontving het res-
taurant een ster. Christophe dacht er echter over na om de nor-
maal zo gewilde ster af te houden. “Laat me dit even nuanceren. 
Een sterrenrestaurant roept bij gasten direct een beeld op van 
bloemstukken, zilverwerk, lange tafelrokken en linnen. Een 
Michelinster is en blijft een geweldige erkenning, maar ik wil 
dat de gasten komen vanwege de keuken en het laagdrempelige 
concept, niet puur en alleen omwille van de ster. Wij willen niet 
te chique en stijf doen. Zolang de Michelinster boven je hangt, 
word je met andere sterrenrestaurants vergeleken. Wij willen 
ons juist onderscheiden door onze laagdrempelige aanpak. An-
ders zouden we uiteindelijk allemaal hetzelfde zijn.”

“Een sterwaardige keuken, maar dan
 in een lossere sfeer en interieur”

Restaurant:   Jardin* Knokke
Keukenbrigade: 5 medewerkers
Punten Gault&Millau: 14 punten
Michelinster: Sinds 2004
Gastvrouw van het jaar 2008: Evy Robbyns
Chef-kok:  Christophe Van den Berghe
Sommelier: Geoffrey Adam
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Amuse

Voorgerechten

Hoofdgerecht

“Een Michelinster is en blijft een erkenning, maar ik wil 
dat de gasten komen vanwege de keuken en het laag-
drempelige concept, niet vanwege de ster”

Een moderne hedendaagse keuken
Restaurant Jardin werkt met een beperkte kaart en een vier of vijf gangen menu, waarvan telkens 
één gerecht om de twee weken wordt vernieuwd. “Ik ben zot van de Provençaalse keuken, dus onze 
gerechten zijn altijd een knipoog naar Frankrijk. Iedere keer dat we een gerecht of menu samenstel-
len, gebruiken we seizoensproducten en kijken we naar wat actueel is, maar ook smaakvol. Natuur-
lijk put het restaurant ook veel uit het aanbod van de Noordzee. Hoewel we ook veel te maken 
hebben met terugkerende gasten; ondernemers die al wat meer op leeftijd zijn en in Knokke in een 
tweede woning verblijven. Deze gasten zijn vaak trouw aan klassieke vis zoals tarbot, tong, rog of 
griet. Ik kijk dus ook naar hetgeen de klant graag heeft. Ik werk veel met Noordzeevis, maar er zijn 
ook lekkere vissen die hier helaas niet rondzwemmen.”

Christophe plaatst niet meer dan vier of vijf garnituren op een bord. “Hierdoor neigen we naar het 
klassieke. Wij verdoezelen namelijk niets met schuimpjes, moesjes en andere tierelantijntjes.” Ook 
voor de hapjes geldt een dergelijke opbouw. “Er moet altijd iets Oosters inzitten, of iets vegetarisch 
als dat aansluit op de actualiteit. Ook doen we altijd iets speciaals, zoals een klein barbecuetje bij-
voorbeeld. Ieder keukenlid is vanuit zijn of haar expertise verantwoordelijk voor input. Iedereen wil 
hierin ook zijn verantwoordelijkheid nemen en doet graag zijn inbreng. Niet alleen in organisaties 
werkt het teamverband op die manier, ook in de keuken werkt dat op die manier. Zo serveren we 
gezamenlijk een moderne Franse keuken, met een knipoog naar het hedendaagse.”

Ganzenlever met enkele structuren van rode biet en 
passie, crispy rice

Makreel afgelakt met teriyaki van waterkers en 
lentegroentjes

Tempura van ansjovis met puntpaprika - Krokant 
van parmezaan, crème van parmezaan en piment 
d’espelette - Gemarineerde tonijn op de bbq - 

Gevulde scheermesjes

Zeebaars met paella van parelgerst, kokkels en tomaatChef-kok Christophe Van den Berghe samen met zijn partner Evy Robbyns, tevens gastvrouw van Restaurant Jardin.
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Coaching
Met het succes in huis leunde Christophe echter niet rustig 
achterover. Zeven jaar geleden was hij al medeoprichter van 
het bekende Piazza op het Albertplein, maar vorig jaar gaf hij 
het stokje over en nam hij Café de Paris over. Dit transfor-
meerde hij vervolgens naar Café de Paris. Dat niet alleen: 
daarnaast opende hij namelijk onlangs het street food restau-
rant A Côte, met daarbij veel aandacht voor het barconcept. 
“Ik bedacht me dat het concept van Jardin werkt en wilde er 
meerdere varianten van creëren. De onlangs geopende zaak 
staat vooral voor street food vanuit een late, gastronomische 
en klassieke keuken, in een gezellige en ongedwongen barsfeer. 
Voor Café de Paris koos ik voor een groter etablissement waar-
bij een pure, traditionele keuken verse topgerechten serveert 
in een typische brasserie omgeving.”

Drie restaurants runnen vraagt om meerdere competenties. “Ik 
vond het belangrijk een professionele rol in coaching op me te 
nemen, om alles in goede banen te leiden.” Een jaar lang volg-
de Christophe cursussen gericht op het motiveren en coachen. 
“Ik was voorheen vooral brandweer en rende van hot naar her 
om de brandjes te blussen. Nu neem ik bewust studenten of 
mensen met passie voor koken aan om ze vervolgens op te lei-
den, te motiveren en te coachen. Net zoals in het bedrijfsleven 
vormen delegeren, structureren en motiveren ook in het res-
taurantleven belangrijke onderdelen.” Christophe overweegt 
zijn ervaring in de keuken en de opgedane kennis in het afge-
lopen jaar in te zetten in het bedrijfsleven. “Ik heb geleerd hoe 
men bepaalde doorbraken kan voorzien en voorbereiden, of 
juist exit-strategies kan uitvoeren. Ik ben door mijn ervaring en 
kennis ervan overtuigd hiermee een breder professioneel pu-
bliek aan te kunnen spreken. Maar het voornaamste is nu om 
onze positieve tendens de komende jaren vast te houden. Dan 
ben ik al zeer tevreden.”

Tekst: Marjolein Belzer

Fotografi e: Jaro van Meerten

Restaurant Jardin
Zwaluwenlaan 12

Knokke-Heist

Tel.: +32 (0) 50 61 07 98
E-mail: info@restaurantjardin.be

www.restaurantjardin.be

Café de Paris & À Côté zijn ge-
vestigd op:

Van Bunnenplein 29
Knokke-Heist

Tel.: +32 (0) 50 611 610
www.cafedeparisknokke.be

Reserveringen van tafels in de drie 
établissementen kunnen ook worden 

gereserveerd via de 
‘Christophe Van den Berghe’ APP

Raadpleeg de QR-code:

Restaurant Jardin

À Côté & Café de Paris
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