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verandering van spijs doet  eten 

 

Op een Belgische zaterdag (zon en regen) verzamelde een groep oud-scouts in Gent voor een originele 

rondleiding: een wandeling door Gent, met tussenstops voor een hapje en een drankje. Tussen acht en elf 

zouden we een heel menu voorgeschoteld krijgen. 

Ondergetekende liep die dag in Gent rond zonder notitieboekje of dictafoon en met een geheugen, lek als een 

zeef. Verwacht dus geen gedetailleerd verslag; dat ik u het menu kan meedelen, hebt u uitsluitend te danken aan 

de organisator van deze tocht. 

Na een woordje uitleg van onze hoogzwangere gids (die, meen ik, zinnens was binnen afzienbare tijd een 

tweeling op de wereld te zetten), trokken we naar de kelder van een Italiaans restaurant. Daar kregen we, veilig 

afgeschermd van het echte cliënteel, een bordje mozarella met fruit en een zoete witte wijn als aperitief. Onze 

gids liet ons er ook raden waarom de mens ooit met een vork is beginnen te eten. Het juiste antwoord ben ik 

vergeten, maar het was mogelijkheid  c). 

Daarna trokken we richting voorgerecht, zalm in botersaus met een minder zoete witte wijn. Vlakbij het patershol, 

waar in weerwil van wat u zou kunnen vermoeden, niet wordt gesodemieterd. 

Het hoofdgerecht werd geserveerd in een rijhuis, mannen-vrouwen mooi gescheiden, (de eerste extra pinten 

worden besteld). Varkenshaasje met groenten en een glas rode wijn, gevolgd door een stortbui die ons in 

sneltreinvaart naar het dessert deed hollen. Appelstrudel met vanillebavarois en koffie. En een optreden van een 

zanger die in ruil voor een centje van ieder van ons wel wat Engelstalige liedjes wou kwelen. En behoorlijk boven 

zijn theewater bleek te zijn; de man mocht sinds de geboorte van zijn zoontje voor het eerst in maanden de straat 

weer op. Na het optreden kwam een taxi onze straatzanger doodleuk oppikken.De avond eindigde droog bij een 

pint op een Gents terras, vanwaar de deelnemers na verloop van tijd uitwaaierden richting auto. 

“Vizit” organiseert deze “amuse-gueuletours” voor groepen van twintig personen. Je betaalt 1500 frank (37,18 

euro) per kop. De rondleiding is summier en je moet eten wat de pot  schaft. Wel leuk om de stad op een originele 

manier te verkennen, maar de uitleg tijdens de rondleiding is summier (en eerder culinair dan architectonisch).   
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