
Vlak bij de Grote markt liggen twee zaken die de moeite
van het bezoeken waard zijn.
Wij gingen in hoofdzaak voor de frituur maar ook het
overgelegen wafelrestaurant is de moeite waard.

In een interview met Michael kwamen we alles te weten
over de filosofie die achter het bedrijf steekt.
Het wafelrestaurant is al meer dan 15 jaar een feit maar
de aanpak in beide restaurants is dezelfde.
Het interieur is typisch Brussels. Netjes en gezellig in een
nostalgische sfeer. Kleine tafeltjes nodigen uit tot plaats-
nemen.
Brussel is een stad met heel veel toeristen en op dit plein
staan dagelijks heel wat van hen bewonderend te kijken
naar al het fraais.
De ligging van de zaak is sowieso perfect. Op een hoek,
Magdalenastraat en Spoormakersstraat en uitkijkend over
het plein. Beter kan niet.
Het duurde dan ook niet lang vooraleer beslist werd de
zaak over te nemen toen het Griekse restaurant dat erin
gevestigd werd, werd gesloten.
Daarna was het even nadenken wat de bestemming van
de zaak zou zijn maar de keuze op iets ‘typisch Belgisch’
was snel gemaakt en was ook een schot in de roos.
Heel wat toeristen vinden de Belgische Friet een product
dat moet zijn geproefd bij een bezoek aan ons land en
hier vinden ze de heerlijke, heel dikke frieten (12 mm
snit), in een mooie tipzak met Belgisch logo.
De bediening van dat alles gebeurt door gedreven perso-
neel. Michael heeft geen probleem met personeel, wat
velen in de horeca wel hebben. Hier blijft het personeel
lang in dienst omdat het er ongetwijfeld leuk werken is. 
De zaak is 7 dagen op 7 open en dat doorlopend van
11uur tot 22 à 23 u ’s avonds. Met een goed opgemaakt
schema verloopt het invullen van het werk perfect.
Als bezoeker merk je die tevredenheid van het personeel
ook. Je krijgt je bestelling met de glimlach overhandigd en
dat alleen maakt het nog positiever. Daarna nog de heer-
lijke frieten verorberen en je moet wel een herbrongevoel
hebben.

Het is positief dat de ‘Belgische friet’ op een dergelijke
manier in één van de belangrijkste trekpleisters van ons
land wordt voorgesteld en wij kunnen dan ook alleen
maar positief commentaar geven op wat we er zagen.
Naast Belgische frietjes worden ook wat toastsnacks aan-
geboden, vandaar de naam Belgian Frit’n Toast. Ook die
worden op een professionele manier bereid en kunnen op
heel wat interesse rekenen.

De inrichting van de frituur is heel praktisch opgevat.

Vooraan bevindt zich het gedeelte waar de frieten en
snacks worden bereid. De klant kan zowel aan het raam
bestellen of binnenin plaats nemen. Tijdens de wat war-
mere maanden is het heerlijk zitten op het terras voor de
zaak. 
Binnen wordt elke klant persoonlijk bediend en daar hoort
een porseleinen bord bij. Aan de achterkant van het werk-
gedeelte bevindt zich het gedeelte met kassa en materi-
aal voor de bediening binnen. Alles is perfect afwasbaar.
Niemand loopt in de weg. Alles is goed berekend.
Op heel drukke dagen wordt er ook op de tweede verdie-
ping gebakken en bereid omdat het dan niet haalbaar is
in tijd om iedereen op een degelijk tijdstip van de bestel-
ling te voorzien. De keuken dateert nog uit de tijd van het
Grieks restaurant maar is bijzonder nuttig gebleken.
Op de eerste verdieping zijn ook nog heel wat zitplaatsen
met prachtig uitzicht over het plein.

Wie van plan is Brussel te bezoeken zet deze zaak best
op het ‘Te Bezoeken Lijstje’. Heb je na de frietjes nog
honger, stap dan zeker eens binnen in de zaak rechtte-
genover. Daar krijg je een heerlijke wafel geserveerd. De
keuze is enorm. Zeker doen! … is makkelijk te bereiken
via het Centraal Station of als je toch met de wagen komt,
de parking bij het plein is een uitstekende keuze.

Wij vonden onze trip naar Brussel de moeite waard en
danken Michael, één van de initiatiefnemers, voor het
interview en de rondleiding.

Voor een bezoek:
Belgian Frit’n Toast

Magdalenasteenweg 1 - 1000 Brussel
7/7 open tot 22-23u

Zowel meeneem als ter plekke

Gestructureerde inrichting

Tipzakken

Bedrijfskledij

Frituur
van 

de maand

Belgian
Frit’n Toast 

‘Belgisch’ in Brussel
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