TOPADRESSEN BRUGGE

Sanseveria

BAGELS IN EEN VINTAGE DECOR

Nadat Bert Vanheuverzwijn zijn eerste bagel met cream cheese proefde in New York, besloot
hij om de - op donuts lijkende - broodjes naar Brugge te brengen. En zo opende Sanseveria
haar deuren in 2014.
RUBY EN HARRY

De uitgebreide menukaart aan ontbijt- en lunchbagels springt
onmiddellijk in het oog. Maar ook de liefhebbers van een
breakfast bowl of salade vinden hier hun gading.
Elke bagel kreeg een een oude Engelse voornaam zoals
‘Madison’, ‘Lizzy’ of ‘James’.
Bert: “Er heerst hier een huiselijke sfeer van vroeger. Die namen
verwijzen daar naar.” Zo is ‘Ron’ het meest populaire gerecht
van de kaart, een heerlijke bagel met kip en een huisbereide
Marokkaanse kruidenmix. Dat je hier ook een uitgebreid vegan,
veggie en halal aanbod hebt, is een extra troef. En ook
glutenvrije bagels behoren tot de mogelijkheden. Verder valt het
niet-commerciële aanbod aan drankjes op met veel homemade
limonades en enkele cocktails van het huis.

HUISKAMER

Het interieur van Sanseveria is een mix van oude spulletjes en
moderne accenten. Bert: “Ik hou van de sfeer in oude cafés en in
grootmoeders keuken. Die gezelligheid wilde ik hier opnieuw
creëren.” De meeste spulletjes vond Bert dan ook bij zijn
grootouders: van oude familiefoto’s, over opa’s strips in zwartwit tot de schaaltjes waarin zijn oma vanillepudding bereidde.
En de obligate sanseveria’s mochten natuurlijk niet ontbreken.
Die combineert Bert met veel hout en carrara marmer.
Eyecatchers zijn de oorspronkelijke vintage tegelvloer en de
toonbank die recht uit een sigarenwinkel komt.

WEES JEZELF

Bij Sanseveria hangt een no-nonsense vibe. Bert: “Iedereen
moet hier zichzelf kunnen zijn. Ons team draagt dan ook vaak
jeans, gecombineerd met een toffe T-shirt.” Klanten komen er
graag terug. Bert: “Veel klanten ken ik persoonlijk. Als ze me iets
vertellen, weet ik dat tot hun verrassing nog als ze terugkomen.
Ik vind dat belangrijk. Het past bij wie we zijn.”
Sanseveria, Predikherenstraat 11, 050 34 81 43,
brugge@sanseveria.be, sanseveria.be. Open van maandag tot
zaterdag van 8 tot 17 uur, op zondag van 10 tot 15 uur.
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