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De iconische drogisterij In de Balans vervelde na vier
jaar leegstand tot een gastronomisch restaurant dat
scoort met pure gerechten.

146 jaar lang kon je in In de Balans een uitgebreid gamma
verf- en drogisterijartikelen kopen. Buiten de naam herin-
nert niets nog aan de volgestouwde winkel. In de plaats
kwam een lichte en open ruimte in minimalistische bistro-
stijl, met een keuken gevat in glas en staal, blauwe zeteltjes
in velours, geborsteld parket en zwenkbare lampjes aan
de muur. De metamorfose wordt, samen met WL Immo,
gefinancierd door nieuwe eigenaar Olivier Reynders die
aan de overzijde van de Grote Markt, samen met zijn
schoonfamilie, brasserie Backyard uitbaat. De keuken
wordt geleid door Piet De Buysscher die onder meer in res-
taurants Invincible en Duval kookte. 
De menukaart is beperkt tot zeven voor- en zes hoofdge-
rechten met telkens keuze uit twee vegetarische bereidingen, en twee menu-
formules van 4- (€ 49) en 5-gangen (€ 59). Zo zijn er ravioli van jonge erwtjes
en munt met schuim van geroosterde paprika (€ 22) als Schotse zalm in

gin met komkommer, citrus, komkom-
merbes, oesterblad en wasabimayonaise
(€ 32). De chips met dominante truffelolie
als hapje vallen niet in de smaak. Het
voorgerecht doet dat volop vergeten.
Succulente zacht gegaarde calamares,
met bieslook en koriander en een frisse
limoenolie (€ 14). Vervolgens licht ge -

rookt lamsvlees (€ 31), met een verrassend garnituur van het gekonfijte wit
van meloen, gekonfijte paprikareepjes en dragonmayonaise. De friszure
meloen lift het zoete van de paprika op en zorgt voor evenwicht in de berei-
ding. We komen deze keer niet met verf en borstels buiten, maar met een
goed gevoel dat er in Antwerpen weer een fijn restaurant is geopend.

In De Balans HHHHH

PURE GERECHTEN EN
EVENWICHTIGE

 BEREIDINGEN

“
EtEN: 9/10

BEDIENING: 9/10

Comfort: 9/10

Kaasrui 7-9

2000 Antwerpen

03/226.31.75

www.indebalans.be

Voorgerecht: € 14 - € 16

Hoofdgerecht: € 22 - € 36

Nagerecht: € 13 - € 14

Di, wo, do en vr van 17u30 tot 22u, za

van 12u tot 22u. 
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