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Jan Scheidtweiler aan tafel bij VINTO in Kruishoutem: een schot in de roos.

Waar? Vinto Hoogstraat 7 9770 Kruishoutem Tel. 09/222.95.35 www.vin-to.be Gesloten op zondag en maandag.

Wijn? Een kleine, eclectische kaart. Sommelier Fraeyman heeft ook enkele suggesties per glas, met prijzen rond 7 euro.

Decibel? Bij gezelligheid en rumoer horen ook de nodige decibels. De meter schoot geregeld voorbij 70 dB, vergelijkbaar met het
geluid van een stevige stofzuiger.

Rekening? 138,50 euro voor twee.

Kom ik terug? Met plezier. Een gezellige plek, een uitnodigende kaart en lekkere wijn, Vinto heeft veel troeven in handen.

In Kruishoutem, op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen, hebben twee jongens goed begrepen waar het in de gastronomie
van vandaag om draait. Om een rendabel restaurant te beginnen - en er zelf ook plezier aan te beleven - houd je het best simpel,
gezellig en betaalbaar. Gek genoeg hebben de twee vrienden achter dit nieuwe restaurant zelf wél een achtergrond in de dure
sterrengastronomie. Pieter Fraeyman en Karel Van Oyen leerden elkaar kennen bij Hertog Jan. Pieter was er sommelier, Karel kok.

Maar voor Vinto dus geen grootse degustatiemenu's, uitgebreide wijnkaart of een imposante schare personeel. Zelfs op deze drukke
avond lijken Van Oyen en Fraeyman amper versterking ingehuurd te hebben - te veel werknemers doen de rendabiliteit kelderen. Ook
een onnodig dure inrichting is niet aan deze jongens besteed. Tafellinnen is niet te bespeuren en ook een designer is er niet aan te pas
gekomen om deze voormalige brasserie in te richten. Toch maken het verweerde houten plafond, de brute muren en de kleine toog
er een plek met karakter van. En er staan mooie wijnglazen op tafel, een teken dat hier ook op de juiste details gelet wordt. Als ex-
sommelier staat Fraeyman zowel in voor lekkere wijn als voor een strakke bediening.

En chef Van Oyen, die blijkt goed opgelet te hebben bij Gert De Mangeleer in Hertog Jan. Rode biet combineren met kersen, zoals
dat hier in een salade gebeurt, dat verraadt de handtekening van De Mangeleer. Ook de cacao die erbij ligt, is een typische toets van
Hertog Jan. Bij een van de desserts - ananas, passievrucht en koffie - krijgen we opnieuw een flashback naar het driesterrenrestaurant
in Zedelgem. Niet elk gerecht bevat zo'n opmerkelijke mix van ingrediënten. De meeste van de 17 gerechten zijn rechttoe, rechtaan:
een stukje lamsbout (19,5 euro), gegrilde griet (24 euro) of de betere biefstuk van het ras Rubia Gallega (22,5 euro). De prijzen zijn
scherp. Dat komt ook omdat de garnituren, van een salade (3,5 euro) tot een kroket met spek (3 euro), apart aangerekend worden.
Ook dat is gastronomie anno 2016.

Van Oyen kookt smakelijk en trefzeker. Dat blijkt al vanaf het eerste hapje, een rechthoekige leisteen met gemarineerde makreel
met crème van zwarte olijven en een citrusgel. De salade met rode biet, ajuin, kersen en cacao is goed gedoseerd, de lamsbout
smaakt succulent. Ook een royaal bord met ravioli van kip en boschampignons (16 euro) is om duimen en vingers bij af te likken. De
opgeschuimde saus die erbovenop ligt, maakt er helemaal een feest van.

En ja, Van Oyen houdt datzelfde hoge niveau aan tot aan het dessert: de dame blanche (8 euro) behoort tot de betere van de klas en
over de ananas met passie en koffie (10 euro) zou zelfs Gert De Mangeleer tevreden zijn. Vinto is een schot in de roos.

proefwerk

De twee vrienden achter Vinto leerden elkaar kennen bij het driesterrenrestaurant Hertog Jan: Pieter Fraeyman was er sommelier,
Karel Van Oyen kok.
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