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Thibault en Stephanie zijn vrien-
den en ze leerden elkaar kennen
via Jill Van der Sande, een ge-
meenschappelijke vriendin. “In
haar zaak ’t GOE Gedacht in
Haacht heb ik negen jaar gewerkt.
Nam mijn uren werkte ik als flexi
in Graspoort. Greet Willems, de
vorige zaakvoerster, en ik praat-
ten wel eens over een eigen zaak.
Al lachend vroeg ik Greet wel
eens of ze me zou bellen als ze er
ooit mee stopte en dat heeft ze ge-
daan”, vertelt Stephanie.

Op dat moment had Stephanie
net een appartement gekocht en
ze vroeg even bedenktijd. “Ik had
nooit gedacht dat een eigen zaak
realiteit zou worden, want het is
toch een grote stap die je zet”,
zegt ze. In haar zoektocht naar
een chef en hulp bij het samen-
stellen van een kaart sprak Ste-
phanie haar vriend Thibault aan.

“Toen ik hier binnenkwam, was ik
onmiddellijk verkocht. Ik zei te-
gen Stephanie dat ik graag mee in
de zaak wilde stappen”, zegt hij.
Net zoals Stephanie begon hij al
op jonge leeftijd in de horeca te
werken.

Sterrenzaken
Als jonge knaap werkte hij in zijn

schooljaren eerst als afwasser in
verschillende zaken in de regio.
Thibault volgde een tijdje hotel-
school in Colomaplus en hij bleef
werken in keukens. Uiteindelijk
roerde de Puttenaar zelf mee in
de potten en kreeg hij de smaak te
pakken. “Zo’n zes jaar geleden
kwam ik in Melchior terecht, een
sterrenzaak in Tienen. Daar is
gastronomische keuken voor mij
een passie geworden”, legt Thi-
bault uit.

Drie jaar geleden verhuisde de
jonge chef naar Brussel en begon
hij voor Yves Mattagne te werken

in Sea Grill. In het tweesterren-
restaurant klom Thibault op tot
souschef. Zowat een jaar geleden,
tijdens de tweede lockdown, be-
gon hij samen met Stephanie te
brainstormen over een concept
voor hun toekomstige restaurant
Graspoort. “We maakten een bu-
sinessplan op en we kregen geluk-
kig veel steun van familie en
vrienden om op te starten. Het
mooie is dat veel mensen geloven
in ons verhaal”, zeggen ze.

Een week geleden hebben de
vrienden de deuren van hun res-
taurant geopend. “Wij willen
graag iets brengen bijblijft. Een
gezellig terras met een druivelaar
hadden we al. Dat gevoel wilden
we binnen graag doortrekken”,
zegt Thibault. Voor hun kunstzin-
nige boom, een echte eyecatcher
in de zaak, spraken ze de Lierse
bloemist Raf Verwimp aan. “Raf is
een artiest. Hij maakt bloemstuk-
ken voor sterrenzaken en voor ko-
ningin Mathilde. Nu straalt onze
boom de sfeer van de herfst uit, in
de winter komen er dennentak-
ken met lichtjes in de plaats.”

Mechelse cocktail
Hun cocktails hebben ze afge-

stemd op de keuken. “Zo bieden
wij onze gasten een variant aan
op een Paloma, een cocktail met
tequila en pompelmoessap waar
wij het stadsbier Maneblusser aan

“Wij willen graag 
iets brengen dat 
bijblijft”
Stephanie Hermans (31) en 
Thibault Van Stratum (30) zijn de 
nieuwe uitbaters van restaurant 
Graspoort in Mechelen. Over het 
nieuwe verhaal dat ze willen 
schrijven, kun je een boompje op-
zetten en dat hebben ze ook let-
terlijk gedaan. Middenin hun zaak 
staat er eentje van de Lierse bloe-
mist Raf Verwimp. “Wij willen 
graag iets brengen dat bijblijft”, 
zegt Thibault. Zo kun je er een 
Mechels Duifke drinken. 

Thibault Van Stratum
Uitbater

“Een gezellig 
terras met een 
druivelaar hadden 
we al. Dat gevoel 
wilden we binnen 
doortrekken.”

Met een kunstzinnige boom zorgden Stephanie Hermans en Thibault Van Stratum voor een nieuwe eyecatcher in restaurant Graspoort. FOTO  DIRK VERTOMMEN
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toevoegen. Dat geeft extra bitter
en een mousserend effect. Wij
noemen het ons Mechels Duifke”,
vertelt Stephanie. 

In zijn keuken gaat Thibault aan
de slag met de ervaring die hij de
voorbije jaren heeft opgedaan.
“In Melchior in Tienen heb ik mo-
dern leren koken met veel Japan-
se producten. Bij Yves Mattagne
heb ik veel bijgeleerd over de klas-
sieke keuken met het bereiden
van sauzen en het trekken van
fonds”, legt de chef-kok uit. 

In restaurant Graspoort gaat
Thibault voor een wereldkeuken.
“We hebben altijd een vegetarisch
voor- en hoofdgerecht. Onze sig-
nature dish is kool in zoutkorst.
Dat is een volledige spitskool die
we in een zoutkorst leggen en vijf
uur in de oven laten garen. De ka-
potgeslagen zwartgeblakerde
kool komen wij aan tafel presen-
teren. Daarna wordt ze à la mi-
nute gebakken en dan komt er
een crème en een saus van spits-

kool bij. Het is een volledig vega-
nistisch gerecht en de eerste klan-
ten vinden het ongelofelijk.”

Lunchmenu
Daarnaast heeft restaurant Gras-

poort ook vlees, gevogelte en vis
op de kaart staan. “Al neig ik per-
soonlijk iets meer naar vis. Als
voorgerecht serveren we bijvoor-
beeld puree met een gepocheerd
ei en Noordzeekrab. Daar komt
dan een saus van strandkrabben
over”, zegt Thibault. Graspoort is
opnieuw ’s middags open en biedt
een lunchmenu aan voor 32 euro.
Je kunt kiezen tussen een vegeta-
risch menu of eentje met vis en
vlees. 

Op dinsdag is het restaurant in
de Begijnenstraat 28 open vanaf
19 tot 21u, van woensdag tot en
met zaterdag telkens van 12 tot
14u en van 19 tot 21u. Zondag en
maandag zijn de sluitingsdagen.

i www.graspoort.be
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Het Mechels Duifke, een cocktail met tequila, pompelmoessap en het 
stadsbier Maneblusser. FOTO DIRK VERTOMMEN
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openNieuwe uitbaters Graspoort planten boom als eyecatcher


