Persbericht

Altermezzo: “Young Chef
sessions” maandelijks
publieke try-outs tot eind 2019
Voor Altermezzo en chef Jo Grootaers was 2017
een uitzonderlijk jaar met onder meer de hoge
quoteringen en speciale awards waarmee zowel
Michelin als Gault&Millau restaurant en chef
vereerden. Lof die Jo Grootaers en zijn team
aanzetten om met maandelijkse try-outs nog een
tandje bij te steken.
Aanvankelijk waren die try-outs of “Young Chef
sessions” enkel van mei tot en met oktober van
dit jaar voorzien.

Gezien het succes en de uitermate positieve respons wordt dit apart initiatief tot het einde van
2019 voortgezet. Elke tweede woensdagavond van de maand - woensdag is normaal een
sluitingsdag - presenteert de chef van Altermezzo ‘in primeur’ nieuwe gerechten in een unieke vijf
gangen menu. Inspirerend en leerzaam voor hemzelf en een verrassende beleving voor zijn gasten.
Sommige maanden zorgt de aanwezigheid van een wijnmaker of voedingsproducent voor een
extra dimensie.

Grenzen aftasten, haalbaarheid testen
Jo Grootaers borrelt van energie en creativiteit. Ook vrije dagen staat hij vaak in zijn keuken om
nieuwe gerechten uit te proberen en op punt te stellen. Om zijn nieuwe creaties in een finale fase
op het publiek uit te testen, kwam hij op het idee om die gerechten één keer in de maand als een

avant-première in een meer gangen menu aan te bieden. “Ik blijf graag nieuwe grenzen aftasten
en waardeer de mening van mijn publiek,” aldus Jo Grootaers. “Op zo’n maandelijkse
woensdagavond waarbij we nieuwe gerechten bereiden, rekenen we niet alleen op feedback van
onze klanten. Zo kunnen we in de keuken tegelijkertijd de praktische haalbaarheid van de
bereidingen testen.”

“Opgesloten in cockpit”
De gasten proeven tijdens de vijfgangen menu (€ 75) als eerste gerechten die een aantal weken of
maanden later in een nieuwe menu of op de kaart zullen verschijnen. Gerechten die geregeld na
feedback van de gasten nog wat kunnen gewijzigd worden. “Ik presenteer een menu met nieuwe
ideeën en aan het eind van de avond neem ik de tijd om aan tafel naar de mening van mijn gasten
te luisteren. Ik voel me soms als een boordcommandant die opgesloten zit in de cockpit van een
vliegtuig en die zelden zijn gasten ziet. Ik wil mijn gasten zien en betrekken bij wat ik doe. Hun
verwachtingen aftoetsen aan wat ik met nieuwe gerechten van plan ben, is voor mij een evidente
zaak geworden.”
Eerstvolgende Young Chef session :
woensdag 12 september
woensdag 10 oktober samen met Peter Colemont www.clos-d-opleeuw.be

Over Altermezzo en Jo Grootaers:
Als negentienjarige pas gediplomeerde kok ging Jo Grootaers op 09/09/09 aan de slag in de keuken van
toen nog ‘brasserie’ Altermezzo in Tongeren. Hij maakte bij eigenaar Jean-Pierre Jaeken meteen indruk
en vier maanden later mocht hij zich al waarmaken als keukenchef. Met zijn aanpak werd hij het jaar
daarop in 2010 opgenomen in de selectie van de 100 beste brasserieën van het land. Inmiddels is Jo
Grootaers medevennoot en stuurde hij Altermezzo van een brasserierepertoire naar een eigentijdse
geïnspireerde eetgelegenheid met een verfijnde culinaire identiteit.
In 2017 werd hij zowel door de Belgische Michelin als Gault&Millau erkend als beste jonge chef van het
jaar. Van Michelin kreeg hij in 2017 tegelijkertijd een eerste ster en in Gault&Millau een flinke score
van 15,5 op 20. De 27-jarige Jo Grootaers werd eerder ook door Toerisme Vlaanderen opgenomen als
lid van Jong Keukengeweld, het selecte gezelschap van jonge Vlaamse topchefs. Opmerkelijke feit: Jo
Grootaers werkte sinds hij de schoolbanken verliet onafgebroken en enkel in Altermezzo. In
tegenstelling tot vele van zijn generatiegenoten ging hij immers niet aan de slag bij diverse
vooraanstaande chefs alvorens zelf met een restaurant te beginnen.
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