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Horecazaak Madonna opent de deuren in het 
KMSKA 

  
Grand Café overdag en fine dining restaurant ‘s avonds in een uniek kader  

  

De Raad van Bestuur van het KMSKA vertrouwde enkele maanden geleden, na 
een intense procedure, de toekomstige exploitatie van de museumbrasserie en 
de catering toe aan horecaondernemer Jan Jacobs.  
  
Madonna opent op 24 september de deuren, op hetzelfde moment als het nieuwe 
museum. Madonna is een grand café tijdens de openingsuren van het museum. 
’s Avonds wordt het een fine dining restaurant en cocktailbar. Vanaf april 2023 
opent Madonna een terras aan de voorkant van het museum. Het is na Fiera in 
de Handelsbeurs, de tweede zaak van horecaondernemer Jan Jacobs op een 
iconische Antwerpse locatie. 
  
Uniek concept    
Luk Lemmens, voorzitter KMSKA vzw: “De keuze viel op het team van Jan Jacobs omdat hun 
concept zeer doordacht in elkaar zat. Het is een uitdaging om op het Zuid, waar het aanbod al zeer 
ruim is, een nieuwe horecazaak te starten. Een museumbrasserie runnen, is ook geen evidentie. 
Je moet rekening houden met pieken en dalen. Door tijdens de dag en ‘s avonds te alterneren van 
grand café naar restaurant kunnen ze mikken op een heel breed publiek. Daarnaast was ook het 
inhoudelijke concept bijzonder sterk uitgewerkt. Ze leggen op een creatieve manier linken naar de 
collectie van het KMSKA. Met de keuze van de naam alleen al maken ze dat meteen duidelijk.” 
  
“Het is werken tegen de klok om de inrichting van Madonna klaar te krijgen. De basisinrichting is 
van de hand van KAAN Architecten. Maar nu zijn Verbraeken x Biset Architects aan zet om de 
zaak helemaal klaar te maken tegen de heropening van het museum. Het nieuwe museum is echt 
wereldtop, we willen dat Madonna daar naadloos op aansluit. Beleving en kwaliteit staan voorop.” 
zegt Jan Jacobs. 
  
Nieuwe hotspot voor Antwerpen 
Met haar stijlvolle inrichting op een bijzondere locatie wordt Madonna zonder twijfel dé nieuwe 
hotspot van de stad. Antwerpenaren, dagjestoeristen of toevallige passanten. Iedereen is er 
welkom, met of zonder museumticket. Tijdens de dag kan je er terecht voor een lunch, iets zoets 
of een drankje. ‘s Avonds kan je bij Madonna terecht voor een uitgebreid diner.  
  
Inspiratie in de kunst 
“De kaart heeft een duidelijke link met de museumcollectie. Dat vinden we belangrijk. De collectie 
van het KMSKA is op dat vlak een haast onuitputtelijke bron van inspiratie voor onze chefs. Zo heb 



je de befaamde ‘De oestereetster’ van James Ensor, maar ook een schitterend ‘Stilleven met vis’ 
van Clara Peeters, of de overweldigend rijke ‘Groentenmarkt’ van Joachim Beuckelaer. Weet je 
dat er een zaal is die Overvloed heet in het nieuwe KMSKA? Onze chefs dromen ervan daar een 
intiem diner te kunnen organiseren en alle gerechten op tafel te toveren die er in die zaal te zien 
zijn. Kortom, de mogelijkheden om er hele schone dingen te doen, zijn groot.” zegt Jan Jacobs.    
  
Waarom Madonna? 
De Madonna is één van de meest getoonde beelden uit de klassieke kunst. De collectie van het 
KMSKA herbergt meer dan 70 Madonna’s waaronder de iconische Madonna van Jean Fouquet, 
een internationaal bewonderd meesterwerk. Maria is ook de patroonheilige van de Scheldestad. 
Vanaf de 18de eeuw waren er in de buurten van Antwerpen waar grote sociale samenhorigheid 
heerste één of meerdere Maria-gevelbeelden te vinden. Veel van die madonnabeelden hebben 
een verhaal en zijn dus cultureel erfgoed. Ze werden door de buurtbewoners gekoesterd en 
vormden een bindmiddel voor de wijk. Dat is ook het doel van Madonna: een plaats waar mensen 
samenkomen bij het schoonste erfgoed dat Vlaanderen te bieden heeft. 
  
Internationaal Antwerps  
Madonna brengt meerdere Antwerpse en Belgische iconen samen. Zo werkt het restaurant samen 
met een Belgisch designcollectief van Serax, zorgt De Compagnie voor het meubilair, levert Duvel 
Moortgat een uitgebreid lokaal bierassortiment aan en zal Café Costume het team kleden.  
  
“Het KMSKA én Madonna zullen elkaar versterken. We zijn dan ook fier dat we aan deze prachtige 
plek in de stad iets mogen toevoegen. Daarom kiezen we voor sterke partnerships met lokale 
ondernemers en merken met een internationale uitstraling. Madonna zal helemaal passen in deze 
wereldstad in pocketformaat.” aldus Lorenz Lievens, communicatieverantwoordelijke van Fiera en 
Madonna.  
      
Hospitality smiles gezocht 
Om elke klant een onvergetelijke ervaring te bezorgen, is Madonna op zoek naar een 
gepassioneerd team. Een team dat trots is om te werken in deze zaak, op deze absolute toplocatie 
in Antwerpen en uiteraard met feeling voor art en fine dining. Er zijn vacatures voor de keuken 
(chef, chef de parti, keukenhulp, afwasser) en de zaal (chef de rang en zaalhulp), ook tijdens de 
daguren. Geïnteresseerden kunnen hun cv en motivatie doorsturen naar jobs@madonna-
antwerp.be. 

  

  

*** 

Praktisch 
Madonna is open van 10u tot 24u. Tijdens de openingsuren van het museum (ma – vrij: 10u tot 17u, zat-zon: 10u 
– 18u) is het een grand café voor een kleine hap en/of glas. Vanaf 18u is Madonna een fine dining restaurant 
(dinsdag tot zondag) en cocktailbar (enkel op donderdag, vrijdag en zaterdag). Madonna is 7 op 7 geopend, voor 
het restaurant is reserveren aangeraden. 
  
Afbeeldingen vind je hier. 
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Lorenz Lievens 
Marcom en PR Madonna & Fiera Antwerp      
E           pr@madonna-antwerp.be  
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OVER Madonna Antwerp 
  
Madonna is het grand café, fine dining restaurant en de bar van het KMSKA. De ontmoetingsplek voor 

museumbezoekers, rasechte Antwerpenaren en toevallige passanten. Tijdens de openingsuren van het museum 

kan je er terecht voor een snelle hap, lunch of deugddoend drankje. ’s Avonds is het een fine dining restaurant en 

cocktailbar. Wil jij bij de eersten zijn om een tafeltje te reserveren? Schrijf je in op de nieuwsbrief op madonna-

antwerp.be    

  

                 
  
  

OVER KMSKA 
  
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is het grootste kunstmuseum van Vlaanderen. 
Met absolute topwerken van de Vlaamse primitieven en de Antwerpse barok tot een omvangrijke verzameling 
moderne kunst met Rik Wouters, Henri de Braekeleer en René Magritte. Kroonjuweel is de grootste collectie van 
James Ensor ter wereld. Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing. Het bestaande 19de-
eeuwse gebouw wordt in zijn glorie hersteld, en krijgt een royale uitbreiding. In het weekend van 24 en 25 september 
viert het KMSKA feest. We stellen de collectie weer open voor het publiek en breken uit onze muren met een groots 
openingsfestival in en rond het museum. Verwacht je aan spetterende optredens, hedendaagse en interdisciplinaire 
podia, verrassende cross-overs én leuke ateliers en workshops voor kinderen, jongeren en families. Meer weten? 
Surf naar kmska.be 
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