
ZOMERGERECHTEN & COCKTAILS
DOOR VILHJALMUR SIGURDARSON EN SANDER DE SAEGHER





ELIXIR DE SPA 
DE CULINAIRE KRACHT VAN EEN ZACHTE LIKEUR

In de tweede helft van de 17de eeuw werd het mondaine kuuroord Spa druk bezocht door edelen, 
diplomaten, schrijvers en kunstenaars. De monniken van de Kapucijnerorde selecteerden er 
tientallen aromatische planten, schorsen en kruiden en distilleerden er een schitterende likeur mee, 
fijn van smaak en met een zachte geur. Het drankje versterkte bovendien de maag en stimuleerde 
de spijsvertering. 

Geen wonder dat Elixir de Spa razendsnel populair werd in binnen- en buitenland en ontelbare 
bekroningen kreeg. Zelfs het oudste brevet van Hofleverancier (1869) staat op naam van deze 
unieke drank. Tijdens de Franse revolutie ging de bibliotheek van de Kapucijnen en het recept 
bijna verloren maar een koper van boeken vond het manuscript gelukkig helemaal intact terug. 

Vandaag wordt het authentieke Elixir de Spa al bijna 60 jaar bij FX de Beukelaer gemaakt en in 
prachtige flessen gebotteld. Zijn onnavolgbare smaak en bijzonder elegante aroma combineren 
heerlijk met tal van ingrediënten. Verras je gasten en jezelf met de creatieve gerechten en originele 
cocktails uit dit receptenboekje. Santé en smakelijk!





SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

ELIXIR D'ANVERS APPLETINI

Elixir d'Anvers en appelsap: een frisse combinatie!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
5 cl Elixir d'Anvers
10 cl bio appelsap
3 cl limoensap, gezeefd
zeste van limoen

Bereiding: 
Meng de Elixir d’Anvers en het appelsap samen met het limoensap in een mixglas.

Tip: Deze cocktail is makkelijk in grotere hoeveelheden en op voorhand te maken. Neem telkens  
1 deel Elixir d’Anvers op 2 delen appelsap, werk af met limoensap, roer en bewaar koel.

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer met ijs in een tulpglaasje en werk af met zeste van limoen. 

Smaakprofiel:
De kruidigheid van Elixir d’Anvers vormt een perfecte aanvulling op de natuurlijke en fris-zoete 
smaak van appel.
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VOORGERECHT // GROENTEN

COURGETTE,  
ZURKEL,  

ELIXIR D’ANVERS

 Rauw, gemarineerd en gegrild!
recept: zie verder

VILHJALMUR SIGURDARSON &  
ELIXIR D'ANVERS

ZOMERGERECHTEN

MET ELIXIR D'ANVERS
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VOORGERECHT // VIS

MAKREEL, RAAPJES  
RABARBER, ELIXIR DE SPA

Unieke en frisse combinatie!
recept: zie verder

VILHJALMUR SIGURDARSON &  
ELIXIR D'ANVERS
ZOMERGERECHTEN

MET ELIXIR DE SPA
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VOORGERECHT // VIS

LANGOUSTINE,  
VENKEL,  

ELIXIR D’ANVERS

De verfijnde eenvoud van het product!
recept: zie verder

VILHJALMUR SIGURDARSON &  
ELIXIR D'ANVERS

ZOMERGERECHTEN

MET ELIXIR D'ANVERS







ELIXIR D'ANVERS BITTERSWEET

SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

De sprankels van deze bitter-zoete dorstlesser brengen de zon in huis! 

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
4 cl Elixir d’Anvers
2 cl Campari
8 cl tonic naar keuze 
zeste van sinaasappel

Bereiding: 
Vul een groot rode wijnglas met ijs en schenk er achtereenvolgens de Elixir d’Anvers, de Campari 
en de tonic over. Roer goed om.

Dresseer- en serveerwijze:
Werk af met zeste van sinaasappel.

Smaakprofiel:
Het zoetere karakter van de Elixir d’Anvers wordt in bedwang gehouden door de bittere Campari. 
De sprankelende tonic zorgt voor een verfrissend en dorstlessend effect.
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LUNCH // GROENTEN

BLOEMKOOL, BROCCOLI,  
ELIXIR D’ANVERS ADVOCAAT

De rijke smaken van groenten op je bord!
recept: zie verder

VILHJALMUR SIGURDARSON &  
ELIXIR D'ANVERS

ZOMERGERECHTEN

MET ELIXIR D'ANVERS ADVOCAAT
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LUNCH // VIS

GRIETBOT,  
KOOLRABI, PLATTEKAAS, 
ELIXIR D’ANVERS

Het beste uit de zee en van het land!
recept: zie verder

VILHJALMUR SIGURDARSON &  
ELIXIR D'ANVERS
ZOMERGERECHTEN

MET ELIXIR D'ANVERS



Een verfrissende biercocktail met Elixir de Spa als dé vedette!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
4 cl Elixir de Spa

8 cl Vedett Extra Blond
20 roze peperbolletjes

enkele takjes en blaadjes verse dragon, enkele takjes verse tijm en tijmbloempjes 
½ tl honing

Bereiding: 
Schenk de Vedett in een kommetje en voeg de roze peperbollen, de dragon en de tijm toe. Laat 
alles minimaal 10 min trekken en zeef. Vul een laag (geribbeld) tumbler glas met ijs en schenk er 

de Elixir de Spa en de geïnfuseerde Vedett over. Voeg de honing toe en roer goed om. 

Tip: Laat de Vedett de nacht vooraf infuseren met de kruiden en de roze peper, makkelijk om de 
dag erna snel mee aan de slag te gaan.

Dresseer- en serveerwijze:
Werk af met verse dragon en jonge tijmbloempjes. 

Smaakprofiel:
De frisse smaak van de Vedett krijgt een extra dimensie door de verse kruiden en de Elixir de Spa.

ELIXIR DE SPA VEDETTE

SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS
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DINER // VLEES

KALFSZWEZERIK, 
KOMKOMMER,  
OOST-INDISCHE KERS,  
ELIXIR D’ANVERS

Verrassend, gedurfd en apart! 
recept: zie verder

VILHJALMUR SIGURDARSON &  
ELIXIR D'ANVERS
ZOMERGERECHTEN

MET ELIXIR D'ANVERS



ELIXIR DE SPA DETOX

SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Gezond en lekker met pit!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
4 cl Elixir de Spa

8 cl komkommersap, gezeefd
3 cl eiwit

zwarte peper
szechuan peper

Bereiding: 
Doe de Elixir de Spa, het komkommersap en het eiwit samen met ijs in een cocktail shaker. Kruid 
af met enkele draaien van de pepermolen. Sluit de shaker en shake zeer krachtig zodat het eiwit 

opschuimt. Zeef in een voorgekoelde wijnglaasje.

Dresseer- en serveerwijze:
Werk af met vers gemalen szechuan peper en eventueel enkele komkommerbloemetjes.

Smaakprofiel:
Het eiwit zorgt voor het fluwelig mondgevoel van deze gezonde cocktail, waarin het verfrissend 

komkommersap extra pit krijgt door de Elixir de Spa en de szechuan peper. 
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DINER // VLEES

LAMSNEK, DASLOOK,
ELIXIR DE SPA

Traag gegaard voor een intense smaak!
recept: zie verder

VILHJALMUR SIGURDARSON &  
ELIXIR D'ANVERS
ZOMERGERECHTEN

MET ELIXIR DE SPA
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DINER // GEVOGELTE

KIP, AUBERGINE,
TRUFFELAARDAPPEL,

ELIXIR D’ANVERS 

Geroosterd, gegrild en gerookt!
recept: zie verder

VILHJALMUR SIGURDARSON &  
ELIXIR D'ANVERS

ZOMERGERECHTEN

MET ELIXIR D'ANVERS







CAVAILLON ELIXIR DE SPA

SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Spectaculaire cocktail met pit en 100% summer proof!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
1 cavaillon 
4 cl Elixir de Spa
4 cl ginger ale
3 cl limoensap
enkele takjes verse munt

Bereiding: 
Snijd een cirkel uit de bovenkant van de cavaillon ter grootte van je staafmixer en verwijder de 
pitjes met een lepel. Zet de mixer in de cavaillon en mix langs de binnenkant tot er voldoende sap 
vrij is gekomen. Houd het sap apart en meet 4 cl af. Vul de meloen met ijs en giet er de Elixir de 
Spa, de ginger ale, het limoensap en 4 cl meloensap over. Roer even om. 

Dresseer- en serveerwijze:
Werk af met enkele takjes verse munt en een dik rietje.
 
Smaakprofiel:
In deze superfrisse cocktail gaan de Elixir de Spa en de pittige ginger ale hand in hand. De zoete 
en zure toetsen van de cavaillon en de limoen brengen alles tot leven.
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COURGETTE, ZURKEL, ELIXIR D’ANVERS 

Ingrediënten voor 4 personen: 
80 g miso • 15 g sojasaus • 1 citroen • 4 cl Elixir d’Anvers • 4 middelgrote groene courgettes •  
1 middelgrote gele courgette • 4 kleine gele courgettes • grof zout • extra virgine olijfolie

Bereiding: 
Steek de barbecue aan.

Meng de miso, sojasaus, sap van een halve citroen en Elixir d’Anvers.

Leg de groene courgettes op de grill en laat ze zachtjes karamelliseren.

Snijd de middelgrote gele courgette in dunne plakjes en houd apart. Snijd de kleine gele courgettes 
overlangs middendoor, marineer in olijfolie en een kneepje citroensap en breng op smaak met 
wat grof zout. 

Neem de groene courgettes van de grill als ze bijna klaar zijn, bestrijk rijkelijk met de miso-saus, leg 
ze voor korte tijd terug op de grill, neem ze er terug af en bestrijk opnieuw met miso-saus. Bestrooi 
met een beetje grof zout.

Maak een snelle vinaigrette met olijfolie, een kneepje citroensap en Elixir d’Anvers.

Schik de gegrilde, de gemarineerde en de rauwe courgettes op een bord, werk af met zurkelblaadjes 
en besprenkel met miso-saus en vinaigrette.

VOORGERECHT // GROENTEN
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MAKREEL, RABARBER, RAAPJES, ELIXIR DE SPA

Ingrediënten voor 4 personen: 
4 grote makreelfilets • grof zeezout • 2 stengels rabarber • witte wijnazijn • fijn zout • 8 kleine 
raapjes • zonnebloemolie • extra virgine olijfolie • 5 cl Elixir de Spa • handvol lavas

Bereiding: 
Controleer de makreelfilets op achtergebleven graatjes door met je vinger van de staart weg te 
wrijven en pluk ze er uit met een pincet. 

Bedek de makreel met een laag grof zeezout en laat een 10-tal min pekelen. Was daarna voorzichtig 
af onder koud stromend water, dep droog, dek af en zet koel weg.

Schil de rabarber en snijd in dunne slierten met behulp van een mandoline. Doe in een afsluitbare 
doos, besprenkel met witte wijnazijn en een snufje fijn zout en bewaar in de koelkast. 

Blancheer de raapjes gedurende 2 min in kokend water tot ze net gaar zijn. Verfris in koud water.

Besprenkel de makreelfilets met wat zonnebloemolie en bak op het vel op matig vuur in een 
antikleefpan tot het vel krokant is. Laat even uitlekken op keukenpapier en schik in een diep bord.

Kruid de raapjes af met wat zout, besprenkel met olijfolie en schik rond de makreel.

Rol enkele rabarbersliertjes op en schik op de makreel. 

Meng een soeplepel sap van de rabarber met drie soeplepels olijfolie en voeg de Elixir de Spa toe. 
Klop tot een vinaigrette en sprenkel rond de vis. Werk af met enkele blaadjes lavas.

VOORGERECHT // VIS
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LANGOUSTINE, VENKEL, ELIXIR D’ANVERS

Ingrediënten voor 4 personen: 
8 grote langoustines, ongepeld • 5 g venkelzaad • 3 sjalotjes, fijn gesnipperd • 6 cl witte wijn 
• 250 cl water • 70 g boter • 250 g volle room • 12 baby venkels met stengels en blad •  
1 onbehandelde citroen • 4 cl Elixir d’Anvers • boter • grof zout • extra virgine olijfolie • witte 
balsamico azijn • zonnebloemolie • fijn zout

Bereiding: 
Pel de langoustines, maak ze schoon en zet koel weg. Verbrijzel de karkassen en stoof kort aan op 
hoog vuur, samen met het venkelzaad en wat zonnebloemolie. Voeg de sjalot, wijn, water, boter en 
room toe en laat gedurende 45 min op een zacht vuur pruttelen.

Pluk ondertussen de blaadjes van de venkel en houd apart. Snijd de stengels in kleine stukjes. 
Snijd 2 venkels in dunne plakjes en leg in ijswater. Blancheer de overige venkels gedurende  
20-30 sec in kokend water tot ze beetgaar zijn. 

Verwijder de zeste van de citroen en houd bij. Pers de citroen uit.

Passeer de saus door een zeef, verfris met het citroensap en de Elixir d’Anvers en laat de saus niet 
meer koken.

Stoof de venkelstengels op een matig vuur aan met een klontje boter en de citroenzeste. Smaak 
af met grof zout en een geutje Elixir d’Anvers.

Marineer de geblancheerde en de rauwe venkel kort in olijfolie, azijn en grof zout.

Bak de langoustines op de rugkant in een hete pan, besprenkel met zonnebloemolie en kruid af 
met fijn zout. Laat de langoustines kort karamelliseren zonder ze te ver te garen.

Leg een eetlepel gestoofde venkelstengels op een bord en schik er 2 langoustines op. Leg er wat 
gemarineerde venkel bij en werk af met venkelblaadjes en saus.

VOORGERECHT // VIS
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BLOEMKOOL, BROCCOLI, ELIXIR D’ANVERS ADVOCAAT

Ingrediënten voor 4 personen: 
2 kleine bloemkolen, in roosjes • 250 g boter • 12 broccolischeuten • 3 eidooiers • 3 cl Elixir d’Anvers 
Advocaat • 3 cl water • 2 cl citroensap • fijn zout • 220 g geklaarde boter • grof zout • extra virgine 
olijfolie • azijn • 1 onbehandelde citroen • handvol tuinkruiden naar keuze

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 180°C. Verspreid de bloemkool over een ovenschaal en verdeel er de 
boter over. Bak in de oven gedurende 18 tot 22 min. Voeg eventueel enkele takjes dragon of geperste 
look toe. Zet de ovendeur op een kier als de bloemkool bruin begint te worden.

Klop de eidooiers met de Elixir d’Anvers Advocaat, het water, het citroensap en een snufje zout in 
een steelpannetje los tot het mengsel lichtgeel en schuimig is. Zet het pannetje au bain-marie 
en klop het eimengsel tot het dik is. Neem de pan van het vuur en voeg de geklaarde boter in een 
straaltje toe onder voortdurend kloppen, tot de saus volledig dik en romig is. Smaak af met peper 
en zout en houd warm.

Haal de bloemkool uit de oven en giet de boter af. (Gebruik de boter op je brood of voor een ander 
gerecht.)

Blancheer de broccoli snel en smaak af met olijfolie, azijn en zout.

Lepel wat saus op een bord en schik er de bloemkool en broccoli op. Werk af met zeste van citroen 
en tuinkruiden.

LUNCH // GROENTEN
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GRIETBOT, KOOLRABI, PLATTEKAAS, ELIXIR D’ANVERS

Ingrediënten voor 4 personen: 
2 sjalotjes, fijn gesnipperd • 200 g plattekaas • extra virgine olijfolie • grof zout • witte balsamico 
azijn • 2 grote koolrabi’s, geschild • 4 grietbotfilets van 100 g • zonnebloemolie • 140 g boter •  
4 cl Elixir d’Anvers • sap van ½ citroen • fijn zout • postelein(bloempjes)

Bereiding: 
Meng de sjalot met de plattekaas en maak aan met olijfolie, grof zout en wat azijn. Snijd de koolrabi’s 
flinterdun met een mandoline, schep een lepeltje plattekaas in het midden van elk plakje en vouw 
dicht zoals een ravioli. Dit kan enkele uren vooraf worden voorbereid.

Bestrijk het vel van de grietbotfilets met zonnebloemolie en bak op de velkant op middelhoog 
vuur in een hete antikleefpan. Kruid de vis met een snufje fijn zout. Voeg halverwege het bakken 
de boter toe en zorg ervoor dat die niet aanbrandt. Verwijder de vis uit de pan, laat even uitlekken 
op keukenpapier en houd warm.

Haal de pan van het vuur, voeg de Elixir d’Anvers toe, laat wat afkoelen en giet in een kommetje. Verfris 
met citroensap en kruid af met een snufje zout..

Giet wat olijfolie over de ravioli van koolrabi en kruid af met zout. 

Leg een visfilet op een bord, schik er wat ravioli’s op en oversaus. Werk af met postelein(bloempjes).

LUNCH // VIS



6

KALFSZWEZERIK, KOMKOMMER, OOST-INDISCHE KERS, ELIXIR D’ANVERS

Ingrediënten voor 4 personen: 
250 g blad van Oost-Indische kers • 100 g ijs • 1 tl mosterd • 80 g water • fijn zout • extra virgine 
olijfolie • witte balsamico azijn • Elixir d’Anvers • 8 zeer kleine komkommers-, overlangs gehalveerd, 
of 1 grote komkommer in stukken • zonnebloemolie • 2 teentjes knoflook, geplet • 350-400 g 
kalfszwezeriken, schoongemaakt • 80 g boter • 1 tl honing • kleine blaadjes van Oost-Indische kers

Bereiding: 
Doe de bladeren van Oost-Indische kers samen met het ijs , de mosterd en het water in een blender 
en mix fijn tot een saus. Kruid af met fijn zout en breng op smaak met olijfolie, azijn en Elixir d’Anvers.

Karamelliseer de komkommers met wat zonnebloemolie en zout op middelhoog vuur in een pan. 
Haal van het vuur en zet weg.

Verhit wat zonnebloemolie op middelhoog vuur in een pan en voeg de knoflook toe. Bak de 
kalfszwezeriken voorzichtig aan één kant krokant, draai om en voeg de boter toe. Arroseer de 
zwezeriken voortdurend met de gesmolten boter. Het kan 16 tot 19 min duren eer de zwezeriken 
klaar zijn.

Zet de pan met de komkommers weer op het vuur wanneer de zwezeriken bijna klaar zijn, voeg  
3 cl Elixir d’Anvers, 2 cl azijn en 1 tl honing toe, roer even om en laat de komkommers karamelliseren 
tot alle vocht bijna verdampt is. Haal de komkommers van het vuur en besprenkel met zout. 

Klop de saus even op en nappeer op een bord. Schik er de kalfszwezeriken en de komkommer op 
en werk af met wat kleine blaadjes Oost-Indische kers.

DINER // VLEES
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LAMSNEK, DASLOOK, ELIXIR DE SPA

Ingrediënten voor 4 personen:
Pekel: 1 l water • 80 g grof zeezout • 14 g suiker • Bouillon: 2 kg lamsbeenderen • 2 el olijfolie 
• zonnebloemolie • 2 wortelen, grof gesneden • 1 stengel selder, grof gesneden • 6 teentjes 
knoflook, gepeld • 1 el honing • 4 cl witte wijnazijn • 1 tl zwarte peperbolletjes • 1 laurierblad • 
enkele takjes tijm en platte peterselie • Lamsnek: ½ lamsnek, ontbeend • 2 grote uien, gesnipperd 
• zonnebloemolie • 200 g daslook • 250 g druivenpitolie • grof zout • witte balsamico azijn •  
1 el honing • 3 cl Elixir de Spa • extra virgine olijfolie • 12 kleine bosuitjes

Bereiding: 
Pekel (3 dagen vooraf): Meng alle ingrediënten en pekel de lamsnek 32 u lang.

Bouillon (3 dagen vooraf): Verwarm de oven voor op 200°C. Doe de lamsbeenderen in een 
ovenvaste schotel, besprenkel met olijfolie en rooster bruin in 45 tot 60 min. Draai de beenderen 
halverwege om. Verwarm wat olijfolie in een grote pot en stoof de wortelen, selder en look onder 
voortdurend roeren aan tot ze goudbruin zijn. Voeg de honing toe en stoof verder gedurende  
3 min. Voeg de azijn toe en laat tot de helft inkoken. Voeg de geroosterde lamsbeenderen toe en 
zet onder met water. Breng aan de kook en schuim af. Voeg de peperbolletjes, laurier, tijm en platte 
peterselie toe en houd gedurende 4 tot 6 u tegen de kook aan. Neem de pan van het vuur en laat 
even staan. Passeer de bouillon door een fijne zeef en laat afkoelen. Dek af en bewaar gedurende 
48 u in de koelkast. Verwijder het vet van het oppervlak met een lepel.

Lamsnek (1 dag vooraf): Verwarm een oven voor op 90°C. Doe de gepekelde lamsnek in een 
ovenvaste pot, zet onder met bouillon en dek af met aluminiumfolie. Gaar gedurende 5 u in de 
oven en laat afkoelen in de bouillon. Stoof de uien goudbruin in zonnebloemolie. Doe samen met 
de daslook en druivenpitolie in een blender en mix tot een gladde pasta. Smaak af met grof zout 
en azijn en laat afkoelen. Meng de honing met de Elixir de Spa en 1 el azijn tot een laksaus. Breng 
de barbecue op temperatuur, verdeel de lamsnek in porties en grill krokant op een matig vuur. Grill 
de bosuitjes tot ze strepen vertonen, neem ze van het vuur en smaak af met zout, olie en azijn. 
Neem de lamsnek van het vuur, bestrijk met de laksaus en besprenkel met grof zout. Schik een lepel 
pasta van daslook op het bord en leg er een stuk lamsnek bij. Bedek met enkele gegrilde bosuitjes 
en overgiet met een eetlepel vinaigrette van de uitjes.

DINER // VLEES
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KIP, AUBERGINE, TRUFFELAARDAPPEL, ELIXIR D’ANVERS

Ingrediënten voor 4 personen: 
Crème van aubergine: 1 kg aubergine • 1 teentje knoflook, gesnipperd • olijfolie • 60 g miso 
• 25 g sojasaus • 1 el hoi sin saus (optioneel) • zeste en sap van 2 onbehandelde citroenen •  
4 cl Elixir d’Anvers • peper en zout • Kip en aardappelen: 1 kip van vrije uitloop • zonnebloemolie 
• fijn zout • 4-8 middelgrote truffelaardappelen (of een andere soort) • 50 g boter • 1 teentje 
knoflook, gesnipperd • 1 takje verse rozemarijn • enkele takjes verse citroentijm

Bereiding: 
Crème van aubergine: Schil de aubergine en snijd grof. Karamelliseer samen met de knoflook 
in een genereuze hoeveelheid olijfolie. in verschillende pannen. Giet vervolgens het vocht uit de 
pan(nen) en houd bij. Meng de miso, sojasaus, hoi sin saus (optioneel), zeste en sap van citroen, 
giet over de aubergines en verhit op hoog vuur. Doe de inhoud van de pan(nen) in de blender, voeg 
het bijgehouden vocht en de Elixir d’Anvers toe en mix tot een gladde pasta. Kruid af met peper 
en zout en zet apart.

Kip en aardappelen: Verwarm de oven voor op 180°C. Bestrijk de kip met zonnebloemolie en kruid 
de binnen- en buitenkant met zout. Rooster de kip en de aardappelen gedurende 35 min in de oven 
doe elke 7-8 min de ovendeur even open om de stoom af te laten. Haal de kip en de aardappelen uit 
de oven. Houd de aardappelen apart. Verhoog de oventemperatuur tot 215°C. Smelt de boter samen 
met de knoflook, de rozemarijn en de tijm in een steelpannetje. Bestrijk de binnen- en de buitenkant 
van de kip met deze kruidenboter. Laat de kip 15 min rusten, en bestrijk opnieuw. Rooster de kip  
18 tot 20 min in de oven tot het vel goudbruin is. Steek de barbecue aan. Haal de kip uit de oven 
en laat een 6-tal min rusten. Snijd de aardappelen overlangs in twee en haal door het braadvocht. 
Grill de aardappelen en de kip kort op de barbecue. Draai eenmaal om. Voeg voor een rokerig effect 
wat geweekte houtmot of -snippers toe aan de gloeiende kolen, sluit het deksel van de barbecue en 
rook gedurende een 5-tal min. Warm de créme van aubergine opnieuw op, en serveer alles aan tafel.

DINER // GEVOGELTE



In februari 2014 openden Vilhjalmur Sigurdarson en Joke Michiel hun 
restaurant Souvenir in het centrum van Ieper, dichtbij de ongerepte natuur 
van het Heuvelland. Trouw aan zijn Ijslandse roots en zijn passage in de 
keukens van enkele topzaken in binnen- en buitenland, zweert Vilhjalmur 
bij een productkeuken die kwaliteit hoog in het vaandel voert. Daarom 
werkt hij dagelijks samen met lokale landbouwers, vissers en veetelers die 
gepassioneerd en duurzaam te werk gaan. 

Souvenir biedt een steeds wisselende kaart aan met authentieke gerechten 
die afhankelijk zijn van de seizoenen en de beschikbaarheid van de 
producten en telkens weer verrassen door hun evenwichtige combinaties. 
Echtheid op het veld, op de boot, in de stal en in de keuken creëert pure 
smaken op het bord. Belgische cuisine met een eigenzinnige Ijslandse twist.

Souvenir Restaurant
Surmont de Volsbergestraat 12 - 8900 Ieper - T 00 32 57 36 06 06
www.souvenir-restaurant.be

“In onze haastige en vercommercialiseerde wereld is echt vakmanschap soms 

ver te zoeken. Dat Elixir d’Anvers er al meer dan 150 jaar in slaagt om elke 

trend te overleven, bewijst hoe sterk en gewaardeerd dit product is. Het is voor 

mij dan ook een plezierige uitdaging om een artisanaal product met een 

dergelijke geschiedenis te verwerken in nieuwe creaties. Zowel de klassieke, iets 

zoetere Elixir d’Anvers, als haar kruidiger zusje Elixir de Spa vormen de perfecte 

basis voor creatieve cocktails met een moderne twist en een knipoog naar het 

verleden.“

-  Sander De Saegher  -  Graanmarkt 13



“De diepe smaken van Elixir d’Anvers en de 

elegante kruidigheid van Elixir de Spa tillen 

elk gerecht een trapje hoger.”

-  Vilhjalmur Sigurdarson
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FX De Beukelaer
Haantjeslei 132, 2018 Antwerpen

www.elixir.be

“Ons vakmanschap drink je met verstand.”


