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LE PAIN PERDU
Stronghold in Gent
Een van de Gentse strongholds deze aangename plek, gesitueerd
in een inspirerend historisch pand, op 5 minuten stappen van
de prachtige kuip van Gent. Brunchen krijgt hier een ietwat
Franse feel, in een ruimte met een grote houten tafel en veel
licht. Pain Perdu is een begrip in Gent, en ver daarbuiten, en
wordt geroemd om zijn no-nonsense en à l’aise bediening. Hier
tafel je als een koning of een koningen (met prinsen en prinses-
sen, zo je het wenst), en geniet je van lekkere, regionale produc-
ten met respect voor de producent. 
Walpoortstraat 9, 9000 gent. www.painperdugent.be.     

CIMBARSACA
Tafelen zoals de Karolingers
In de glooiingen van de Vlaamse Ardennen ligt
Semmerzake (Cimbarsaca is de Karolingische
naam), een plek die genoegzaam bekend is bij wan-
delaars, wielerliefhebbers en flandriens in de knop.
Een prachtige streek, waar je lekker lang kan wan-
delen en waar je je de geneugten des levens kan
laten welgevallen. Zoals in Cimbarsaca, bijvoor-
beeld, een fraaie en statige B&B  (de burgemeesters-
familie heeft er ooit gewoond), waar gastvrouw
Luce haar gasten met de nodige egards in de watten
legt. Geroemd en bewierookt om de ongedwongen
sfeer en de uitgebreide brunchdagen. De brunch
begon er als experiment, en is tegenwoordig een
mooi succesverhaal: elke zon- en feestdag kan je in
Cimbarsaca terecht voor een uitgebreide dis vol lek-
kers, zoets en hartigs. Tussen 9u en 12u kunnen gas-
ten – en niet-gasten, maar dan is een reservatie
noodzakelijk – zich laven aan een hoorn des over-
vloeds. In verschillende arrangementen: het verschil
zit erin of je het buffet laat voorafgaan door een
glaasje cava (bubbels), versgeperst sinaasappelsap
(in stijl) of champagne (royale). Met bij op elke zater-
dag een thema-ontbijt, gekoppeld aan het seizoen.
Op eenvoudig verzoek gluten- of lactosevrij. 
Dorpstraat 39, 9890 Semmerzake.

www.cimbarsaca.be.
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