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Boek nu je
voordelige
zomerdagpas
voor tal van
activiteiten!

Tickets, voorwaarden & reservatie via ice-mountain.com/tickets
Vrije toegang tot het adventure park - gratis parking

PACK 1
Skipiste (2u incl. mat.)
Lasergame of Paintball
Klimpark

< 14 j = €19,5 
> 14 j = €29,5 

PACK 2
Pack 1 +
2 indoor skydiving
vluchten

< 14 j = €49
> 14 j = €59

Tegenwoordig is het mogelijk
om de traditionele Catalaanse 
keuken te proeven in Knokke
Heist. Met de opening van ‘El 
Fuego’ kreeg onze regio er een 
écht Spaans  of liever Cata
laans  restaurant bij. André De 
Kegel, tevens een fervent wed
strijdzeiler, en zijn Ecuado
raanse levenspartner openden 
hun nieuwe restaurant onge
veer een maand geleden. 

De recensies op internet zijn
ondertussen bijna unaniem lo
vend. De uitbaters overtuigden 
een bevriende kok uit een popu
lair restaurant in Barcelona om 
een nieuw avontuur te begin
nen aan de Belgische kust. Op 
de kaart staan zowel originele 
tapas en overheerlijke paella's.
En dat allemaal klaargemaakt 
volgens de regels van de Cata

laanse kunst.
“Ik heb geen achtergrond in de

horeca, maar mijn partner wel”, 
vertelt De Kegel. “Zij kende
Diego, de kok, en zijn vriendin 
die hier momenteel in de zaal 
werkt. Het idee groeide al snel 
om een eigen Catalaanse keu
ken te beginnen.” 

“Ster hoeft niet”

Na wat plaatsbezoeken in Bar
celona en KnokkeHeist vond 
het gezelschap een pand op de 
Canadasquare. Op amper zes 

weken tijd werd het pand omge
toverd tot een modern Spaans 
restaurant. “We begonnen met 
niets. De keuken werd volledig
ingericht zoals kok Diego dat 
wou: identiek zoals de keuken 
waar hij werkte in Barcelona. 
De naam ‘El Fuego’ verwijst 
naar het feit dat we veel gerech
ten bereiden in onze houtskool
oven.”

De Kegel benadrukt dat er een
verschil bestaat tussen de 
Spaanse en de Catalaanse keu
ken. “Zo worden de paella's vol
ledig anders klaargemaakt. Ca

talaanse paella's bestaan vooral 
uit vis en een typische fond van 
allerlei vissoorten. Er zijn ook 
heel wat zaken die we recht
streeks invoeren vanuit Catalo
nië, zoals onze vier jaar gerijpte 
Iberische ham. De Catalaanse 
keuken is heel origineel.” 

Na de eerste openingsmaand
lijkt de toekomst veelbelovend. 
“99 procent van de mensen die 
komen eten, vinden het fantas
tisch. Op termijn moet dit res
taurant een topper worden in 
de regio. Een ster hoef niet, we 
willen een relaxte, losse sfeer.”

Nieuw restaurant met Catalaanse kok achter fornuis is uniek in onze regio

Catalaans, niet Spaans: ‘El Fuego’ brengt 
stukje Barcelona naar Knokke-Heist
Voor typische paella's en ta
pas hoeven inwoners van 
KnokkeHeist niet meer  
het vliegtuig richting Span
je te nemen. Met de opening 
van ‘El Fuego’ heeft de bad
stad er een potentiële top
per bij. André De Kegel en 
zijn partner haalden een 
Catalaanse kok naar België 
die in Barcelona de kneep
jes van het vak leerde. En 
dat loont. “We voeren pro
ducten rechtstreeks vanuit 
Catalonië in.”

KNOKKE-HEIST 

W Drijvende krachten André De Kegel en zijn partner overtuigden hun kok Diego om uit Barcelona naar Knokke te komen.
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TORHOUT

Dronken bestuurder 
rijdt door verse asfalt
De politie heeft donderdagna
middag het rijbewijs van een 63
jarige bestuurder uit Zedelgem 
voor vijftien dagen ingetrokken. 
Ter hoogte van wegenwerken 
langs de Roeselaarseweg in Tor
hout reed W.I. met zijn wagen in 
de verboden rijrichting. Toen de 
werfleider hem aanmaande om 
rechtsomkeer te maken, reed de 
man op het andere rijvak, dat pas 
geasfalteerd was en bijgevolg be
schadigd werd. De man bleek on
der invloed van alcohol en legde 
een positieve ademtest af.  (aft)

OOSTKAMP

40.000 euro 
voor zitbanken 
en picknicktafels
Vanaf deze zomer zal de gemeen
te Oostkamp 53 zitbanken en 
vier picknicktafels op haar 
grondgebied vernieuwen. Daar
naast komen er nog veertien zit
banken en een picknicktafel bij 
op andere locaties. De gemeente 
trekt daarvoor 40.000 euro uit. 
De vernieuwingsoperatie is geba
seerd op de inventaris die de ou
derenadviesraad in 2016 maakte 
van alle zit en picknickbanken 
in de gemeente. Ook de staat van 
de banken werd in de lijst opge
nomen.  (aft)

JABBEKE

Vier obussen 
aangetroffen
Bij grondwerken langs de Lege
weg in Jabbeke zijn donderdag
namiddag vier obussen aange
troffen. De ontmijningsdienst 
van het leger Dovo kwam de 
springtuigen ophalen.  (aft)


