Sint-Jorishof gaat volkse toer op

De geschiedenis van Cour Saint-Georges (Sint Joris hof) Recht tegenover het Gentse
stadhuis gaat terug tot 1228 en het staat bekend als het oudste gasthof van Europa. Het
deed sinds 1381 dienst als uitvalsbasis voor de schuttersgilde Sint-Joris.
Door de eeuwen heen bleven historische figuren als Keizer Karel en Napoleon er
overnachten. Tot midden vorige eeuw was het één van de meest prestigieuze
eetgelegenheden van de stad. Daarna volgde nog een periode als hotel.
Meer dan tien jaar stond het pand echter leeg. Het werd bewoond door kunstenstudenten om
te voorkomen dat het gekraakt zou worden. Jarenlang vond het pand geen koper tot PeterJan Van Iseghem van de Amadeus-restaurants zijn oog op het pand liet vallen. Hij stelde
Thibault Gettemans aan als uitbater.
Tijdens de laatste Gentse Feesten ging het open om al een graantje publiciteit mee te
pikken.

Op de binnenkoer komt een terras. - WN

Fijnproevers
"Nog heel wat mensen denken dat het hier binnen een poepchique bedoening is, maar dat is
het dus zeker niet", zegt Thibault. "We willen hier net een heel volkse sfeer creëren.
Sinds iets meer dan een maand is een eerste stuk open voor publiek. We serveren hier
Vlaamse en Gentse klassiekers als stoverij en waterzooi en hebben een uitgebreide
bierkaart.
We zijn echter van plan om elke ruimte van dit pand te benutten. Over vier weken opent een
nieuw gedeelte dat we de 'Beef-eater' zullen dopen. Daar zullen we gerijpte entrecote uit vijf
verschillende landen serveren, echt iets voor fijnproevers."
"Tegen april openen we ons eigen terras waar zo'n tachtig man kan plaatsnemen. We gaan
de binnenkoer van het Sint-Jorishof volledig in oude glorie herstellen.
Er zullen zelfs kleine concerten kunnen plaatsvinden. Na de zomer willen we dan weer de
twee koetshuizen aanpakken. Daar maken we een groot restaurant van. Het moet het
midden houden tussen een Vlaamse kermis en de Beierse bierfeesten: klassieke Vlaamse
keuken met enorme pinten bier", lacht Thibault.
Boven verbergt het Sint-Jorishof ook nog eens een grote kapel die voor congressen zal
gebruikt worden.
Het restaurant wordt een hele uitdaging voor Thibault Gettemans die al ervaring opdeed bij
Passion, Max (beiden aan de Stadshal) en Du Progrès op de Korenmarkt. Samen met chefkok Vincent Van Sompel zal hij uiteindelijk meer dan vierhonderd plaatsen in het restaurant
bedienen.
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