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Naast de St.Jansbasiliek aan de
Markt in Oosterhout staat een mooi
pand uit 1860. Vroeger was dit de
pastorie, tegenwoordig ’t Heilig
Boontje. In het hart van de zaak
laait het vuur soms hoog op…. Bij-
voorbeeld wanneer er spiezen op
de open grill liggen. Nosferato en
diablo staan ook op het menu. Maar
omdat het zulke duivels lekkere
broodjes zijn, komt de pastoor nog
regelmatig een hapje eten.

DOOR: JEANNETTE HARDAM

Eerst even kennismaken met Richard

en Helma Remie. Dit jonge stel baat ’t

Heilig Boontje namelijk uit. Richard is

patron cuisinier die staat op kwaliteit

en gaat voor variatie. Helma is de

gastvrouw, sociaal en open. ’t Heilig

Boontje kwam twee jaar geleden re-

delijk onverwacht op hun pad (of de

duvel ermee speelde?). Want alhoe-

wel Richard al jarenlang chef kok was,

waren hij en Helma in die tijd op zoek

naar een poolcafé. Maar dat liep dus

anders. Toen de horeca makelaar hen

voorstelde aan eetcafé ’t Heilig Boon-

tje, was het was liefde op het eerste

gezicht!

À LA CARTE GRILL 
RESTAURANT

Sinds die tijd  is er het één en ander

veranderd. ’t Heilig Boontje is geen

café meer. Het is nu een à la carte

grillrestaurant. Natuurlijk kan er ’s

middags nog steeds een terrasje wor-

den gepikt en een biertje en een

kopje koffie worden gedronken maar

het accent ligt tegenwoordig op het

betere eten “Vorig jaar zijn de lunch-

en menukaart al aangepast”, vertelt

Helma. “We voegden luxere gerech-

ten toe. Vanaf 1 oktober is de menu-

kaart nog een keer aangepast én

uitgebreid. Daarnaast hebben we nu

ook een losse kaart voor de seizoens-

gerechten”.  En de vernieuwde koers

werkt. Richard: “Langzaam maar zeker

verandert ons publiek. Winkelende

dames, zakenmensen … zij weten in-

middels dat er bij ons veel meer dan

alleen een broodje kaas wordt geser-

veerd. Dit is redelijk uniek in Ooster-

hout. Steeds meer gasten komen dan

ook voor een uitgebreide lunch. Men

vraagt dan zelfs naar de dinerkaart,

wat natuurlijk geen enkel probleem is.

Daarbij is inmiddels bekend dat de

lunch, ongeacht de drukte, hier bin-

nen 10 minuten op tafel staat.”

VAN OLPHEN DENKT MEE
OVER DE KAART

De kaart van ’t Heilig Boontje is erg

verleidelijk, nodigt enerzijds uit tot

zondigen (jummie: spareribs, high tea

met zoete lekkernijen en petits fours,

vanille ijs met chocolade saus…..) en

houdt je anderzijds op het rechte

pad. Denk aan een mooi stuk ossen-

haas of gamba’s van de grill, rijke sala-

des, health shakes. 

“Over de kaart wordt goed gecom-

municeerd met onze vlees(waren) le-

verancier Van Olphen Viande Select”,

aldus Richard. “Van Olphen denkt

graag mee over type vlees, bereiding,

combinaties, opmaak… noem maar

op!  Ook hun prijstechnische tips stel-

len we erg op prijs want behalve kwa-

liteit is betaalbaarheid ook ons

stokpaardje.” 
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Karel van Broekhoven (Van Olphen) met achter de grill Richard Remie.  (FOTOGRAFIE: MARC NEUFÉGLISE) 


