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“We zijn best trots op dit sterrenrestaurant in ons 
dorp. Ik kom er wel eens op uitnodiging van mijn 
bankiers. Dit restaurant is the place to be voor een 
zakelijk tre� en. Er is niks wat ik niet graag lust, dus 
ik volg mijn tafel  ge noten als ze gaan voor het menu 
van de dag. Met de  tartaar van tonijn kunnen ze mij 
sowieso altijd plezieren. En waar ik nooit, maar dan 
ook nooit voor pas, is het dessert. Ik ben een echte 
zoetekauw.”

“Ik woon dertig jaar in Hulshout en kom al even lang 
in de Pallieterhoeve. Een plekje in de natuur, vlak 
bij de Nete. Een adres zonder kapsones. Ik neem er 
graag iets van bij ons: een portie mosselen of een en-
trecote met frieten en roomsaus. In het wildseizoen 
neem ik de  suggestie. Toen ik nog vrijgezel was en 
meestal geen zin had om te koken, kwam ik hier een 
paar keer per week. Dit adresje voelt dan ook aan als 
een tweede thuis.”

...in de Kempen

Hof Ter Hulst
Kerkstraat 19
2235 Hulshout
015-25.34.40
www.hofterhulst.be 

Pallieterhoeve
IJzerenweg 21
2221 Booischot
015-22.34.92
Facebook.com/
pallieterhoeve 

dEssensi
Kerkstraat 20
2970 
’s Gravenwezel
03-644.47.35
www.dessensi.be 

“Een trendy brasserie om vrienden te tre� en. Maar 
ook de ideale stek om na te kaarten na een drukke 
 reportagedag met mijn maatje en vaste fotograaf 
Mich Verbelen. Hier kies ik voor pasta, lasagne of 
een slaatje. Het eetcafé ligt in de gezellige winkel-
straat van Heist. Ik spring ook altijd binnen bij Stan-
daard Boekhandel, in boeken en tijdschriften snuis-
teren is mijn passie.”

La Cita
Bergstraat 125
2220 Heist-op-
den-Berg
015-24.90.76
www.lacita.be

Wie?
Patrick Retour 

(°1959, Hulshout) 
is auteur van de 

boekenreeks 
Wonen met stijl. 

Zijn nieuwste boek 
Wonen met stijl - 

Tijdloze droomhuizen 
is een jubileum editie 

met 35 woonrepor-
tages. Retour is ook 

liedjesschrijver en 
de man achter de 

cd-liedboekjes voor 
jongeren Time2stop 

en Time4peace. 
Meer info: 

www.patrickretour.
net, www.woonjour-

nalisten.com  

“Het valt me op dat ik als woonjournalist met de 
ogen van een estheet kijk naar restaurants. En dEs-
sensi in ’s Gravenwezel is een streling voor het oog. 
Het heeft een heel grote tuin en een imposant interi-
eur. De Michelinster is volledig terecht. Ze zijn hier 
zo gastvrij en joviaal en tegelijk gebeurt alles volgens 
de regels van de etiquette. Een ideaal adres voor een 
romantische tête-à-tête.”

de lievelingstafels van Patrick Retour, 
auteur woonboeken en liedjesschrijver

Tekst: Chris Segers
Foto’s: RR

...in Antwerpen

“Dit gezellige eethuisje hebben mijn vrouw Eva, onze kinderen Arne en Irthe en ik al fi etsend ont-dekt. Het ligt op de route Herentals-Aarschot. We vinden het zalig om daar te fi etsen en dan even halt te houden hier. Een verademing. Op het terras zit je tussen de olijfbomen. En binnen is het ook leuk in-gericht. Bij Café au Lait vind je een ruime keuze aan gebak en het is altijd dagvers.”

“Een 
 gezellig 

eethuisje 
dat we al 
 fietsend 
 hebben 

 ontdekt”

Café au Lait
Stationstraat 103
2235 Westmeerbeek 
(Hulshout)
0468-33.14.77
www.facebook.com/
Café-au-Lait 
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