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Inspiratie

  

D
ertig jaar geleden liet Philippe 
Brawerman met echtgenote Jes-
sica in het dorpje Loupoigne zijn 
oog vallen op een middeleeuwse 
boerderij, die het koppel om-
bouwde tot een luxueuze eco-
lodge. De voormalige Cisco-top-
man geraakte begeesterd door 

 yoga. Die indrukken kleuren het inte-
rieur en de activiteitenkalender van de 
lodge. Ecologie en technologie gaan 
hier hand in hand: de site is energie-
neutraal dankzij een biomassacentrale 
op het terrein, en levert zelfs energie 
aan 39 buren.
De tuin van vier hectare staat volledig 
in functie van het restaurant: Ele-
ments. Na een wandeling tussen de al-
paca’s, bijenkasten en kippen ontwaar 
je een serre met moestuin en enkele 
fruitbomen. Drie kwart van wat op het 
bord verschijnt, komt uit de tuin.
De ingrediënten vinden elkaar terug in 
creatieve bereidingen van chef Sebath 
Capela. De rechttoe-rechtaancreaties 
leerde de jonge kok drie jaar lang bij 
Le Bouchery, en de intrigerende com-

C U L I N A I R

De oersmaak van groenten
de technologieondernemer Philippe Brawerman opende enkele ja-
ren geleden de ecolodge Indrani. Daar huist sinds juni ook een bij-
passend restaurant in. Elements werkt met groenten recht uit de 
moestuin, bereid door Sebath Capela, ex-souschef bij Bon Bon.

Elements @Indrani Lodge

1 Chemin de la Waronche

1471 Loupoigne (Genappe)

067/79.02.43

indranilodge.com/eat/

woensdag – zaterdag

(Ook te boeken voor seminaries)

K U N S T

Zintuiglijke  
totaalbeleving
Nanda Vigo laat zich niet graag in hokjes 
duwen. Dat blijkt niet alleen uit haar oeu-
vre, dat de grenzen van architectuur, 
kunst en design opzoekt, maar ook uit het 
feit dat ze er als vrouw stond in de 
avant-gardistische, door mannen gedomi-
neerde cultuurwereld van de tweede helft 
van de twintigste eeuw. Deze eerste re-
trospectieve in Frankrijk focust op haar 
installaties, die ze als een zintuiglijke to-
taalbeleving opvatte en waarmee ze de 
grenzen van onze materiële wereld onder-
zocht. z

Nanda Vigo, The inner space,  

MADD Bordeaux, tot 8 januari 2023

D E S I G N

Meubels  
with a view
Twee villa’s van de Franse architect Jean 
Nouvel vormen het minimalistische en 
adembenemende decor voor de zomer-
expo van Galerie Philia. Net zoals de vil-
la’s opgaan in hun omgeving, schrijven de 
designstukken zich in hun omgeving in. 
Naast de eerste collectie collectible design 
van het Italiaanse Studio Pepe zijn er 
stukken te zien van zo’n veertig ontwer-
pers, onder wie de Belgen Carine Boxy, 
Adeline Halot en Gerard Kuijpers. z

Jean Nouvel: Racines Aériennes,  

Villa Maeterlinck (Nice) en Villa St Jean  

 (Cap Ferrat), tot 14 oktober

Onze recensent reserveert anoniem en betaalt de rekening.

binaties en feilloze technieken als sous-
chef bij Christophe Hardiquest van het 
zo pas gesloten tweesterrenrestaurant 
Bon Bon. Dat resulteert in wilde bord-
jes waar de oersmaak van groenten 
vooropstaat. Zo is een amuse van wor-
tel met gerookte piment, oregano en 
shiso vol in zijn eenvoud.
Een duurzame keuken betekent ook 
 zero waste. Onder een carpaccio van 
koolrabi zit een tomatenhartje verstopt. 
Het stukje dat doorgaans weggegooid 
wordt, konfijt de chef tot een verras-
sende lekkernij. Met de smaak van to-
maat speelt hij dan weer slim in een 
frisse saus van tomatencoulis met gei-
tenkaas. Het viergangenmenu (55 eu-
ro), afhankelijk van de oogst, is vegeta-
risch. Voor een luttele 14 euro voeg ik 
een nog net glazig stuk kabeljauw toe, 
vergezeld met knoflook, gestoofde snij-
biet en friszure opgelegde sjalot. Maar 
eigenlijk vormt het alternatieve hoofd-
gerecht met broccoliroosjes en geredu-
ceerde paddenstoelsaus al een hoogte-
punt op zich. Elk gerecht is vol van 
smaak, maar niet in gevoel, bewijze het 
feit dat we ons zelfs na het dessert vol 
rood fruit, diverse stekelbessen in een 
boeiende mix met garam masala nog 
wagen aan een nachtelijke plons in het 
overdekte zwembad. z MARLIES  BECKERS
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