
Hun buren van Cocktails at 
Nine, waar Rahamat Naushad 
het beste van zichzelf geeft, ver-
volledigen deze top drie.

De hoofdstad en de kust tim-
meren aan de weg dit jaar, in 
het bijzonder The Pharmacy in 

Knokke, waar de familie Van On-
gevalle indruk maakt. Na de titel 
van Hannah in 2014 bereikt ook 
broer Ran dit jaar de nationale 
finale van Diageo. In Koksijde 
bewijst Sofie Ketels, die als bar-
vrouw haar naam gaf aan Sofie’s 
Living Room, dat ook vrouwen 

een vinger in de pap hebben. 
In Brussel schittert Hortense, 
waar Matthieu Chaumont zijn 
creativiteit botviert. Hij wordt 
op de voet gevolgd door Alexis 
Mosselmans van Stoefer en Gigi 
Baldan van de Gatsby Bar.

Stir it up!
Het lijdt geen twijfel wat je krijgt bij Uncle Babe’s 
Burger Bar in Gent. Burgers, en een bar met 
daarachter topper Jurgen Nobels, verkozen tot beste 
bartender van het jaar 2015 tijdens de nationale 
finale van Diageo Reserve World Class, en Vitas Van 
de Cauter, winnaar van de Nikka Perfect Serve. In 
hun kielzog vaart een hele generatie barmannen die 
het uiterst hoge niveau van de Belgische cocktailscene 
alleen maar bevestigen.

De Belgische bars barsten van 
het talent. En een steeds gro-
ter wordende schare fans. De 
speakeasies en tikibars schieten 
als mint juleps uit de Kentucky 
Derby-grond, en ook de res-
taurants blijven niet achter, met 
echte cocktailpareltjes en mixo-
logisten pur sang. Gent en Ant-
werpen zijn duidelijk koplopers, 
al steekt er enige concurrentie 
de kop op in de kuststreek en 
Brussel. 

Gent blijft voorlopig het wal-
halla. Jigger’s van grote meneer 
Olivier Jacobs, met de toepas-
selijke naam ‘Noble Drugstore’, 
is ongetwijfeld de beste cock-
tailbar van het land. Maar je 
kan je in deze Vlaamse stad op 
nog heel wat plaatsen laven aan 
kostbare, vloeibare verfijning: bij 

Old Fashioned (Best Cocktail 
Bar volgens onze collega’s van 
Venuez), Drifter, een tikibar van 
hoog niveau ‘in the mix’ door 
Tom Neijens, en natuurlijk de 
Uncle Babe’s Burger Bar, waar 
Jurgen Nobels het onderste uit 
de kan haalt als beste bartender 
van 2015.

Antwerpen mag dan weer pron-
ken met Dries Botty. Zijn Dirty 
Rabbit werd door Venuez ge- 
lauwerd als Best Bar Concept, 
en hij werd zelf ook tot Best 
Bartender gekroond. In Dogma 
maakt Didier Van den Broeck 
het mooie weer (voor Venuez 
was hij ‘Rookie of the Year’), sa-
men met de talentvolle Bassche 
Didden, die dit jaar ook finalist 
was bij Diageo. 

De man die sneller 
mixt dan zijn schaduw

In Zuid-Afrika, waar hij België 
vertegenwoordigde tijdens de 
Diageo World Class, eindigde 
Jurgen Nobels op de 10e plaats. 
Hij strandt op een zucht van de 
finale, in een wedstrijd van ui-
terst hoog niveau die gewonnen 
wordt door de Japanse Michiko 
Kaneko. De geadopteerde Gen-
tenaar komt niettemin als beste 
uit de meest stressvolle proef, 

de race tegen de klok (waar-
bij elke kandidaat 10 cocktails 
moet bereiden in 10 minuten) 
en wordt zo de snelste barman 
ter wereld. Interview.

Foodprint Hoe was uw reis 
naar Zuid-Afrika?

Jurgen Nobels Vermoeiend, 
maar fantastisch. Mijn bezoek 

aan Soweto was onvergetelijk. 
Het is een land dat een stem-
pel drukt, zo immens en intens. 
Al was er weinig tijd voor be-
zienswaardigheden. We gingen 
al snel volledig op in de wed-
strijd. Het tempo lag erg hoog, 
net zoals het niveau. Barman-
nen ontmoeten uit de hele we-
reld, met zo veel talent, is op 
zich al een verrijkende ervaring.  

De Belgische bars barsten 
van het talent. En een steeds 
groter wordende schare fans. 
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