
waarbij puur vakmanschap primeert, aroma en patina de zintuigen verwennen 

en men over de hele lijn de kaart trekt van kwaliteit en hartelijkheid. Het zwarte 

lakwerk van het buitenschrijnwerk doet de vorstelijke gevel alvast alle eer aan.

SOBER EN EXQUIS

De motor achter het geheel: chef-kok Karl Ave en patron Philip Jeukens. Wat hebben 

Restaurant dEssensi en Peter Deckers dan gemeenschappelijk? Zowel de decoratie-

schilder als de restaurateur hanteren een exquis palet: sober, tot d’essentie herleid, 

Smaakvol palet

Hartje ’s Gravenwezel spotten we een herenhuis in art-decostijl met een modernistische knipoog. In lang 

vervlogen tijden woonde hier de directrice van de gemeenteschool. Inmiddels werd het pand voorbeeldig 

verbouwd en gerenoveerd tot een charmant restaurant waar het goed toeven is. De deco ratieve schilder 

van dienst, heeft hier flink toe bijgedragen. Zoveel is zeker.

R E S T A U R A N T  D E S S E N S I ,  P E T E R  D E C K E R S  &  B O J O L I
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Hier staat de mens centraal.

NAAR DE ESSENTIE

In dEssensi neemt men je mee naar de essentie: in een warme en gastvrije ambi-

ance serveert men een (h)eerlijke keuken, zodat het laatste restje stress van je 

afglijdt en je je gewoon goed voelt. En dat laatste wordt mee in de hand gewerkt 

door de totaalinrichting. Interieurarchitect van dienst: Lieven Musschoot. We strij-

ken neer in de oranjerie. De aloude balken werden gewit. Zo krijgt de nok een 

luchtig karakter en heeft het houtwerk een tijdloze uitstraling. Aan de streken van 

de kwast herken je de hand van de meester. Het dakgebinte draagt rails met 

designspots. De mantel van de zandsteenschouw werd schitterend gestoffeerd. 

Links staan er over de hele lengte van de muur royale fauteuils in terracottarood, 

in afwasbare suède en met een gecapitonneerde rug. Voor de met zwarte, akoes-

tische stof bespannen muur werd een houten raster gemonteerd. Het is een stem-

mig gezicht, mede dankzij de veelkleurige bolle wandlampen. Voor de fauteuils, 

de stof aan de muur en de schouw, en de stijlvolle raamdecoratie tekent Josephine 

de Wild van Bojoli. Door de witte ramen wenkt het terras.

TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

De teneur van dit culinaire verhaal: je wordt 

met open armen ontvangen, met de nodige 

etiquette maar tegelijk familiaal, en je geniet 

hier in een prettige, ontspannen sfeer. De 

keuken is Frans/Belgisch, speels gekruid 

met zuiderse en oosterse invloeden. Er 

wordt uitsluitend met kwaliteitsproducten 

gewerkt, met de seizoenen als inspiratiebron. 

Gastronomie op niveau, maar verder no fuss, 

dat is de missie. De service is tot in de puntjes 

verzorgd. En dat geldt tevens voor schilder en 

totaalinrichter Peter Deckers.

In de oranjerie maken 

we kennis met 

Jozette, Linda, Petra 

en Karen. De dames 

zijn in hun nopjes. De 

geserveerde amuse-

gueule: ossenstaart 

en rundskroepoek, 

langoustinebouillon 

met kokkeltjes en een 

zalf van aubergine en 

paprika.

De aan smeedijzeren 

roedes opgehangen 

gordijnen van Bojoli 

sluiten naadloos aan 

bij het wit van de 

muren.

Door de schouw en 

de toog in de bar te 

stofferen hebben ze een 

hoge aaibaarheidsfactor.

Aan de muur zorgen 

bolle lampen voor 

warmte.

Een chique luchter 

pronkt in de nok van 

de oranjerie.
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Een adres met  
een hoge feelgoodfactor.

HOGE AAIBAARHEID

Zwaaideuren in een wand van glas en zwart gelakt smeedijzer brengen ons naar 

de bar en de balie. In de bar werd de toog met okergeel fluweel bekleed door 

Josephine de Wild. Zo wint het geheel aan aaibaarheid. Centraal in het pand vin-

den we de living, waar Peter Deckers de toon zet met zachtgrijs. In een besloten 

hoekje pronkt een abstracte foto van een Jaguar. De speling van het licht zorgt voor 

beweging, alsof de auto echt onderweg is. Boeiend! De stoffering van de bank en 

de bijpassende kussens verhogen nog het thuisgevoel dat je op dit adres ervaart. 

Als je van de living naar de oranjerie gaat, kom je bij de toiletten. De oude radi-

ator werd met de muur mee geverfd om er de aandacht niet op te vestigen. Een 

plafondhoge doorkijkkast gevuld met verfijnd glaswerk schermt de balie af zonder 

aan de openheid te raken.

In de keuken is het al een en al bedrijvigheid. De kaart getuigt steeds van uitmun-

tende klasse. Ons oog valt op het menu van de chef: sneeuwkrab, asperges wit 

en groen met mosterd en honing, Brabantse Kemperhaan met gekonfijte citroen, 

wortel en Belle de Fontenay-aardappelen, champagnemousse.

In de keuken valt ons oog 

op een tongstrelende 

creatie: met fetacrème 

gevulde komkommer 

bekroond met flinters 

van olijven, tomaten en 

gepekelde rode ui.

Bij de chef en zijn 

souschefs loopt 

alles zoals steeds op 

wieltjes.

Je geniet hier overal van privacy, zoals in dit besloten hoekje met een abstracte foto van een Jaguar, van de hand van Johan 

Vandenberghe.

Soberheid, gevoel voor 

harmonie en de zin 

voor perfectie sieren het 

schilderwerk van Peter 

Deckers en de culinaire 

creativiteit van restaurant 

dEssensi. De staande 

Fortuny-lamp, die uit een 

fotostudio van weleer 

lijkt weggeplukt, komt 

van Devos Interieur.

Een met glaswerk gevulde glazen kast fungeert als wand aan 

de balie en schermt aldus de doorsteek van de bar naar de 

living af. Praktisch en zonder aan de ruimtelijkheid te raken.

De bar is donker en heeft knusse verlichting. De toog werd met okergeel fluweel bekleed door Josephine de Wild.
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Hoe appetijtelijk toch dit palet.

ZON WELKOM

Zo belanden we in de veranda met zwart in de hoofdrol. Bij de grote ronde tafel is 

er een strakke gashaard op tafelniveau. Hier heten grote glaspartijen de zon wel-

kom. Is het licht echter te fel, dan komen de ebbenhouten blinden van pas. Van de 

veranda kom je in de hal. De trap van weleer werd behouden en werd duurzaam 

wit gelakt. Een zwarte loper brengt ons naar boven. De eerste etage telt drie prakti-

sche, door Bojoli van tapijten en stores voorziene vergaderzalen. De finishing touch 

is van Deckers en zijn team: vlekkeloos geverfde hoge plinten, deuren en stijlen en 

een slijtvast behandelde plankenvloer met doorleefde nerf. Wat een aangenaam 

kader dat inspireert.

MET DE GLIMLACH

Peter Deckers geniet al lang naam en faam als meester-schilder. Maar op vraag 

van de markt levert hij nu een veel ruimere service. Heb je nood aan een stu-

kadoor of moeten er elektriciteitswerken gebeuren? Wil je service op maat? Bij 

het Woonontwerp Peter Deckers zit je goed. Van ontwerp tot totaalconcept. Hier 

tekent het allround bedrijf voor de schilderwerken én de realisatie van de prach-

tige parketvloeren. Alles loopt steeds op wieltjes. Ook dit is een raakpunt met het 

restaurant. Inmiddels is het middag en bedient de brigade van dEssensi – duidelijk 

met de glimlach – een full house.

De trap brengt ons via een 

boogvormige doorgang 

naar drie zalen waar het 

comfortabel vergaderen is. De 

zalen hebben eigen sanitair.

De aloude trap bleef bewaard, 

maar werd duurzaam wit 

gelakt en verfraaid met een 

loper.

Aan tafel zorgen 

gerbera’s voor een 

charmant streepje 

oranje. Kleur met 

mondjesmaat. Op de 

bodem van de vaas 

parelen parels.

Voor het meubilair combineert men 

edel hout en zwart leer. Aan tafel vind 

je verfijnd goed, waaronder Portugees 

bestek.

Zwart in de hoofdrol in de veranda, tot het plafond toe.

De gashaard op tafelniveau doet de 

feestelijke ronde tafel oplichten.
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Zowel de keuken  
als de natuur is hier puur.

DOOR GROEN OMARMD

Achteraan wordt restaurant dEssensi door groen omarmd. We treffen 

er twee vriendinnen gezellig keuvelend in het buitensalon. Jeanine 

en Linda klinken op het goede leven, terwijl ze rustig hun keuze 

maken uit de dagverse suggesties. Zeer gesmaakte gastronomie in 

een hartelijke ambiance. Dat doet dromen van een volgend bezoek…

info

RESTAURANT DESSENSI
Kerkstraat 20
2970 ’s Gravenwezel (B)
tel.: 0032(0)3/644.47.45
e-mail: info@dessensi.be
website: www.dessensi.be

WOONONTWERP PETER DECKERS
Industriezone C, Heistse Hoekstraat 10 C
2220 Heist-op-den-Berg (B)
tel.: 0032(0)15/24.99.96
fax: 0032(0)15/24.55.98
e-mail: info@peter-deckers.be
website: www.peter-deckers.be

BOJOLI BY JOSEPHINE DE WILD 
(RAAMDECORATIE, STOFFERING EN TAPIJTEN):
j@bojoli.be & 0032(0)496/23.45.68

GASTEN BLIJ MAKEN

Dit restaurant was van bij de opening een schot in de 

roos. Het geheim achter het succes: het totaalplaatje klopt. 

dEssensi brengt een verrassend lekkere no-nonsensekeuken 

met unieke combinaties, in een stijlvol en eigentijds decor, 

met als enig doel de gasten blij te maken. Hier staat de 

mens centraal. De zaak telt 58 couverts. Zijn de weergoden 

de mensen gunstig gezind, dan kun je op het ruime terras 

eten. Interessant: je beslist last minute waar de dis wordt 

gedekt, er staat immers zowel binnen als buiten een tafel 

voor je klaar.

Jeanine en Linda klinken op de vriendschap, 

in het salon te midden van het groen.

Het is op dit gedroomd 

domein in alle rust 

thuiskomen.

De achtertuin heeft iets van een park, je merkt niks van de drukte op straat.

De aloude voorgevel werd gerestaureerd met respect voor het verleden, maar met een originele touch.


