
 

 

PERSBERICHT 
 
Datum opening Würst Antwerpen van Jeroen Meus bekend. 
 
Velen keken al reikhalzend uit naar de opening van Würst in Antwerpen. Het bleef gissen 
naar de exacte datum terwijl de locatie, een pand in de Maalderijstraat, hartje stad, eerder al 
bekend werd gemaakt. Woensdag 19 juli om exact 11:45 uur opent Würst de deuren voor 
het groot publiek. 
 
‘Würst Antwerpen moest er absoluut komen’, vertelt Werner Van Belle, CEO van Würst. 
‘Antwerpen is de stad van nieuwe concepten en creativiteit, maar ook van authenticiteit en respect 
voor traditie. Alleen al daarom is het een evidentie dat Würst in Antwerpen thuishoort.’ 
 
 
Bij Würst geen hotdogs maar haute dogs. 
 
Na een aflevering van Plat Préféré gewijd aan hotdogs kreeg Jeroen Meus de goesting om deze 
typische broodjes te pimpen en er zijn eigen varianten van te maken. 
Zorgvuldig selecteerde hij de beste basisproducten en zo ontstond de gourmet hotdog of de haute 
dog van Würst. De ambachtelijke worsten van slager en gevestigde waarde Rondou uit Leuven, de 
artisanale bio broodjes van meesterbakker De Trog en de diverse topgarnituren maken van deze 
hotdogs échte smaakbommen. Op de menukaart prijken vele versies naast de authentieke, 
klassieke hotdog met zuurkool (Sauerkraut). Zoals de tv-chef het zelf weet te verwoorden ‘Let our 
dogs take you on a ganz leckerer trip around the world’ 
De meest populaire haute dogs zijn de Bellucci, de Bacon Béarnaise en Mexico ‘86.  
Belangrijke noot, de haute dogs zijn ook te verkrijgen in een vegetarische of een glutenvrije versie 
én in XL- formaat. Voor de kinderen zijn aangepaste versies zonder toppings en spreads mogelijk. 
De prijs voor een normaal formaat is maximum 9,5 euro en voor een groot betaal je niet meer dan 
12,5 euro. 
Daarnaast vind je bij Würst ook een ruim assortiment van homemade drankjes. 
 
Authentiek pand in hartje Antwerpen 
Het karakteristiek pand in de Maalderijstraat dateert voor een deel al uit de 15 de eeuw, de tijd van 
de herbergen, en deed vanaf de 19de eeuw dienst als slagerij en vleesrokerij.  
Het interieur van Würst werd samen met Fré Vandooren van Fifty Fifty nauwkeurig uitgetekend. De 
eigenheid van het gebouw werd gerespecteerd, plafonds en kelder werden hersteld in 
oorspronkelijke staat. Authenticiteit en originaliteit met een vleugje vintage en de creatieve twist 
van Würst zijn ook hier volledig terug te vinden. 
 
Würst Antwerpen is de derde vestiging na Leuven (Margarethaplein 1) en Gent (Nederkouter 50).  
Voor Würst op locatie is er ook de Würst mobiel, de Würst wagen of de foodbar die men kan 
boeken voor feesten of evenementen. 
 
 
Contact  
Kijk op wurstdogs.be of contacteer Werner Van Belle, CEO van Würst. 
Gsm 0032 499 03 72 35  
 
Persbericht via  
www.lanski.eu 
 
 
 
 



 

 

 


