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Városszerte egymást érik a sörüzletek

A pisilő fiú csokoládészobra egy csokis üzlet kirakatában

Házi nyúl sörben párolva, flamand módra 

Az előkészített nyúl darabjait besózzuk. Kevés olajon megpirít-
juk, éppen hogy színt kapjon. Hozzáadunk a lábosba két szál 
nagyobbra vágott sárgarépát, egy fej hagymát, pár kisebb las-
kagombát, fokhagymát, rozmaringot, kakukkfüvet, borókabo-
gyót és borsot. A húst és a zöldséget megfuttatjuk forró olajon, 
amíg a sárgarépának is szép sült színe lesz, majd fél liter barna 
sört öntünk a zöldséges-húsos lábosba. Fiatal, növendék nyúl-
nak elegendő háromnegyed óra a párolásra, idősebb állatnak 
több kell. Fontos, hogy a hús jól megpuhuljon. Mivel a barna 
sör kesernyés, fövés után kanálnyi mézet csurgathatunk a 
megfőtt ételre. Belgiumban párolt zöldséget és sült hasábbur-
gonyát tálalnak körítésként a nyúlhús mellé, de legalább olyan 
ízletes a mi vidékünkön közkedvelt krumplipürével is, amit a 
mártásként szolgáló sörös szafttal locsoljunk meg.

román szót is hallottam. A nyakkendős 
férfi  vagy a női „hivatalnokviselet” a 
déli órákban messziről jelzi, hogy uni-
ós intézmények alkalmazottait látni a 
városban, akik ebédre ugranak be a kö-
zeli éttermekbe. A vendéglők, sörözők a 
belváros minden fertályában zsúfolásig 
megtelnek estére nemcsak hivatalno-
kokkal, hanem a rengeteg turistával is. 
Az Európai Parlamentbe naponta több 
tucat látogatócsoport érkezik Európa 
minden részéből, akik az éjszakai életre 
készülő Brüsszelben közös lokálokban 
találják szembe magukat a világ minden 
sarkából – a Távol-Kelettől az amerikai 
kontinensig – ideözönlő vendégsereggel. 
Vannak nevesebb belvárosi éttermek 
Brüsszelben – mások mellett a többeme-
letnyi felszolgáló-felülettel rendelkező 
Chez Léon –, ahova egy nagyobb cso-
port számára hetekkel korábban le kell 
foglalni az asztalokat, hogy a csapat 
együtt lehessen a vacsora idejére. Több 
ilyen vacsorán részt vettem már, így el-
mondhatom, hogy ezeknek az esteknek 
az igazi élménye az utánozhatatlan ízű 
és összetételű belga sör. Amelyből az 
ország területén mintegy ötszáz fajta ké-
szül, többségük az éttermek és a sörözők 

alatti sörpincékben, házi sörfőzdékben. 
Ezeknek a nedűknek nemcsak az ízesíté-
se és egyedi zamata vendégmarasztaló, 
hanem a mi tájainkon szokásos söröknél 
jóval magasabb alkoholfoka is. Míg Er-
délyben egy átlagos sör alkoholtartalma 
5 fok körüli, Belgiumban gyakoriak a 
8–9 vagy a 10–13 fokos sörök is.

Érdemes megkérdezni a pincért, hogy 
a felszolgált vacsorához milyen sör jár, 
mert ahogyan magyar nyelvterületen 
a bort, Belgiumban söröket kínálnak 
főételek mellé. Ugyanakkor eleve több 
étel sörrel készül. Mivel nem igazán 
kedvelem a helyi ételkülönlegességként 
felszolgált kagylót, ráakadtam a nyúlra, 
amit itt sörben főzve kóstolhattam meg 
ropogósra sült belga hasábburgonyával. 
Van, ahol csak sörben főzik, de más he-
lyi recept szerint sörben is pácolják több 
órán vagy akár egy éjszakán át. Mind-
egyiknek fenséges íze van.

Belga sült krumplival lépten-nyomon 
találkozik az ember Brüsszelben, de az 
ország más vidékein is. A vékonyra sze-
letelt sült burgonyánktól ez abban kü-
lönbözik, hogy rendszerint állati zsira-
dékban készül és vastagabbra szeletelik. 
Nemcsak éttermekben kínálják, hanem 
utcai kifőzdékben, talponállókban is, 
ahol különböző húsokat lehet mellé vá-
sárolni.

A gazdag hal- és kagylóételek mellett 
érdemes megkóstolni a fl amand gulyást 
is, amely igen hasonlít a magyar válto-
zathoz, csak sörrel készül, és az ízesítése 
is más. Remek egytálétel ebédre vagy 
vacsorára.

Csoki minden mennyiségben

Ha Belgium, akkor csokoládé. Sokan 
arra esküsznek, hogy a belga csokolá-
dénak nincs párja a világon. A mintegy 
150 éves múltra visszatekintő helyi cso-
koládéipar mára világmárka lett. Aki 
Brüsszelbe látogat, az egymást érő cso-
kiboltok szemkápráztató kínálatából 
válogathat. Szinte mindenhol láttam a 
Brüsszel (és Belgium) szimbólumává 
vált pisilő fi ú (Maneken Pis) szobrának 
kicsinyített csokimását is üzletekben. A 
17. század elejétől a mai formájában álló 
hatvan centis bronzszobor szimboliká-
jához számos legenda fűződik, de a mai 
Brüsszel rekordokat döntő sörfogyasztá-
sát hűen jelképezik a mindenhol fellel-
hető szobormásolatok, nemcsak csoki, 
hanem kulcstartók és egyéb használati 
cikkek formájában is.

A házi sörfőzdékhez hasonlóan helyi 
manufaktúrákban, azaz pár személyes 
kis „csokigyárakban” készülő csokikü-
lönlegességek turistakuriózumnak szá-
mítanak. Aki Brüsszelbe látogat, zsebé-
hez mérten vásárol belőlük. Ha tehetjük, 
akkor ne a legforgalmasabb belvárosi 
üzletek méregdrága választéka között 
keresgéljünk, hanem próbáljunk szét-
nézni külső negyedek üzleteiben, ahol 
feleannyiért is hozzájuthatunk ugyan-
azokhoz a termékekhez. Metróval vi-
szonylag könnyen bejárható a város.

Amúgy Brüsszel nem olcsó hely: nem-
csak a szállók és az éttermek drágák, ha-
nem a mindennapi élet is, így nem vélet-
len az itt dolgozó hivatalnokgárda havi 
több ezer eurós fi zetése. Amiből jól meg 
lehet élni, de vendéglői életmód mellett 
sokat spórolni képtelenség. Ha viszont ki 
tudunk szabadulni a főváros forgatagá-
ból, a vidék nemcsak nyugodtabb he-
lyeket, hanem kisebb árakat és tisztább 
környezetet is kínál.

Kisvendéglők sétánya. Több száz 
étterem várja minden este vendégeit




