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Sir Kwinten: een chef, een sommelier en… een wijngaard! 

 

Even buiten Brussel ligt Sir Kwinten: een restaurant met een trouwe klantenkring die blijft groeien, 
dankzij de jarenlange constante evolutie van het restaurant. Het team van jonge talenten in de 
keuken en in de zaal zit niet stil en bezorgt de restaurantbezoekers prachtige ervaringen. De prijs-
plezierverhouding wordt hoog aangeprezen door heel wat gastronomische gidsen. Dat doet Sir 
Kwinten namelijk als eerste Belgische restaurant in zijn eigen wijnhuis. 
  
De druif valt niet ver van de wijnstok, dat kan je wel zeggen als je Sir Kwinten ontdekt. In het 
restaurant werken verschillende talenten samen, te beginnen bij de chef, die met op zijn 
zevenentwintigste al een mooi parcours heeft afgelegd. In 2017 rijfde hij bij de Prosper Montagné-
wedstrijd de titel ‘Eerste chef van België’ binnen en kreeg hij 15/20 van Gault&Millau. Zijn hoge 
niveau bereikte hij dankzij passages bij toonaangevende restaurants, zoals Comme chez Soi**, Il sole 
di Ranco* (Italië) en Mo* (Barcelona). Vandaag staat hij aan het hoofd van een voortreffelijke keuken, 
waar hij prachtige – vaak lokale – ingrediënten laat schitteren. Op zijn repertoire staan klassieke 
gerechten die hij moeiteloos moderniseert. Een repertoire dat hij trouwens iedere dag uitbreidt en 
nog meer eigen maakt, aan de hand van zorgvuldig gekozen creatieve toetsen. De keuken draait in 
perfecte symbiose en harmonie met Yanick Dehandschutter, sommelier en maître van Sir Kwinten. 
Hij kan de gerechten naar een nog hoger niveau tillen met een van de 300 wijnen uit de kelder. Soms 
gaat het ook andersom en is de wijn de held van het gerecht: Yanick geeft dan de toon aan en de chef 
componeert een smaaksymfonie op basis van de gekozen wijn. Resultaat? Een heerlijk samenspel 
tussen bord en glas, dat elke gastronomische liefhebber zeker kan smaken.  

 



Yanick ontfermt zich al enkele jaren over het lot van de familiezaak in het hart van een dorpje aan de 

Brusselse rand. Hij ontdekte er zijn talent en spreidde er zijn vleugels. Yanick werd al bekroond met 

de titel ‘Eerste Sommelier van België’ in 2013-2014 en ‘Sommelier van het Jaar’ in 2015. Hij deelt zijn 

passie met zijn gasten en laat hen tijdens elk bezoek nieuwe combinaties van heerlijke bereidingen 

en fijne wijnen ontdekken of stelt nieuwe flessen voor, zowel voor liefhebbers van de grote namen 

als voor ontdekkingsreizigers die wel te vinden zijn voor een kleine fles tegen een kleine prijs.  

De totaalervaring van Sir Kwinten kan u opdoen in het prachtige herenhuis op het dorpsplein van 

Lennik, een steenworp van Brussel verwijderd – op een halfuurtje staat u op de Grote Markt. 

Een hoogtepunt in Yanick passie voor oenologie is de familiewijngaard, Wijndomein Dappersveld-

Woestijn, ontwikkeld door onder andere zijn broer Sam en een andere oenoloog, een kenner van de 

aangeplante druivenrassen.  

 

 

In het hart van het Pajottenland zijn in de loop van een aantal jaar wijnstokken van Chardonnay, Pinot 

Noir, Auxérois en andere Pinot Gris aangeplant, eerst in Eilingen (Domein Dappersveld), daarna in 

Gooik (Domein Woestijn). Nu zijn de twee domeinen verenigd onder dezelfde vlag en produceren ze 

kwaliteitswijnen die kenners meer dan veelbelovend durven noemen. De wijnen kan u ontdekken in 

de wijngaard of in het restaurant, waar Yanick originele, verrassende wijnen schenkt bij de 

tweegangenlunches aan € 29 of bij de uitgebreide vijfgangendiners van € 66. Op het menu van de 

diners vinden we deze maand onder andere dorade, zeeduivel, zomerree en Limousin-kalf. Heerlijk 

genieten aan correcte prijzen - een plezier op het bord en in het glas. Echt een adresje om snel te 

boeken!  

 

 
 

Markt 9, 1750 Lennik 
02 582 89 92 
info@sirkwinten.be 
www.sirkwinten.be 
 
Openingsuren 

mailto:info@sirkwinten.be
http://www.sirkwinten.be/


Middag 12u – 13u30 
Avond 19u – 21u30 (zondagavond vanaf 18u30) 
Gesloten 
Maandag en dinsdag 
Zaterdagmiddag (open voor groepen) 
 
Perscontacten: Backstage Communication 
Olivier Duquaine | Backstage Communication | olivier@backstagecom.be | +32 477 50 47 
84 
Véronique Bourgeois | Backstage Communication | veronique@backstagecom.be | +32 
476 68 40 35 
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