T

oen de sympathieke Armand
Schmidt enkele jaren geleden voor
het eerst naar Ethiopië wilde
reizen, probeerde hij meer
informa e over dat land in te winnen. Al snel
kwam de man terecht bij Abraham Esayese,
maar op dat moment had geen van beiden
kunnen vermoeden dat ze later zakenpartners
zouden worden. Armand keerde immers
dolenthousiast terug uit Afrika en stelde
Abraham voor om een Ethiopisch restaurant
te beginnen in hartje Antwerpen.

We schrijven 2010 en op dat moment moet je al
naar Leuven of Brussel om authen ek Ethiopisch
te kunnen eten. Na een paar restaurantbezoekjes
gaat het duo op zoek naar een geschikte loca e
en die wordt uiteindelijk gevonden in de
Zirkstraat, waar beiden een Franse restaurantje
overnemen. Ondertussen bestaat Li le Ethiopia
wanneer we dit schrijven bijna exact 2 jaar en
dus werd het dringend jd om zelf eens een
kijkje te gaan nemen.

Interieur
Het gebouw waar Li le Ethiopia is in gehuisvest
was vroeger een typisch Frans restaurant zoals je
ook nog wel in Brussel vindt en die herkomst is
nog al jd duidelijk zichtbaar in de klassieke
bistromeubels, de lambriseringen en het
veelvuldig gebruik van hout. De scheidingslijn
tussen ‘oubollig’ en ‘authen ek’ is ﬂinterdun in
dit soort etablissementen, maar Schmidt en
Esayese hebben hun restaurant heel wat
eigenheid bezorgd door overal Afrikaanse
toetsen aan te brengen.
Als westers eethuis zouden velen het decor
behoorlijk kitscherig durven noemen, maar
dankzij de exo sche inslag mag het allemaal wél:
de met lichtjes versierde drankrekken, het rieten
‘dak’ daarbovenop, de gele muren, de rode
papieren servetjes en de alom aanwezige,
schijnbaar lukraak opgehangen Afrikaanse kunst.

Schilderijen, doeken, beeldjes, maskers, wapens,
kannen en kruiken: het lijkt wel alsof alles wat
men kon meebrengen uit Ethiopië érgens een
onderkomen moest vinden. Het is allemaal een
beetje chao sch, maar tegelijker jd sfeervol en
charmant, waardoor zelfs de meest geharde
interieurarchitect niet anders kan dan elk
voorwerp afzonderlijk te inspecteren in plaats
van te kijken hoe de verschillende werkjes bij het
geheel passen.
Boven wordt de s jl gewoon doorgetrokken, met
andere tafels, rode stoelen en een tradi onele
zithoek waar je kunt eten zoals men dat in
Ethiopië zelf doet. Een ervaring die we zeker wel
eens willen hebben, maar voorlopig houden we
het bij de tafel die voor ons op de
benedenverdieping werd uitgekozen.

Ethiopisch eten
In Ethiopië wordt eten gekarakteriseerd doo
‘injera’ – een plat brood dat gemaakt is van ‘teﬀ’,
een ﬁjne granensoort – te breken en het gerecht
in een gemeenschappelijke schotel te
presenteren waar iedereen uit eet. Dat delen van

voedsel staat voor trouw en
vriendschap.
Eten
doe
je
overigens met de vingers, meestal
door een stukje injera af te
scheuren en het eten ermee op te
scheppen.
“Ik gebruik bij de bereiding echte
Ethiopische kruiden,” weet de
joviale Abraham Esayese ons te
vertellen. Daar hoort dus zeker
berbere (een mix van rode
chilipepers, knoﬂook en andere
kruiden), ni r kibe (Ethiopische
geklaarde kruidenboter), alithcha (een milde saus
met knoﬂook, gember en ird, aangevuld met
vlees, groenten of bonen) en mitmita (heel
pikante ‘bird’s eye’-chilipeper, zout en
kardemom) bij. Bij die laatst lekkernij wordt
meestal ki o (rauw gehakt dat gemarineerd is in
mitmita, een erg pikant chilipoeder, aangevuld
met niter kibe, samen door chef Esayese de
‘Ethiopische tartaar’ genoemd). Als je berbere en
ni r kibe combineert met vlees vis of groenten,
bekom je overigens een ander kenmerkend
gerecht: kaey wot. Verder zijn er ook nog bs
(gesauteerd vlees of gesauteerde groenten).
De Ethiopische keuken kent een erg rijk
smaakpallet, met veel nadruk op kruiden, dat
voor iemand die weinig avontuurlijk westers eten

gewend is behoorlijk exo sch moet aandoen.
Natuurlijk gebruiken we ook in België al kruiden
van zowat overal ter wereld, maar het is de
speciﬁeke combina e van bepaalde ingrediënten
die Ethiopisch eten zoveel eigenheid verleent.

Het menu
We beginnen met een bijgerechtje: kinche,
gemalen tarwe met kibe (de geklaarde boter
waarover we al schreven). Het is een erg simpele
bereiding die wat doet denken aan met de hand
gerolde couscous of tarwe, maar toch een eigen
smaak hee . Veel franjes komen er alvast niet
aan te pas en dus is het uitkijken naar het
hoofdgerecht.
Omdat je in Li le E opia een grote schaal vol
eten voorgeschoteld krijgt, krijg je –
buiten een eventueel voor- en
nagerecht – nooit veel aparte
gangen te verwerken. Een gerecht
bestaat namelijk uit verschillende
kleine bereidingen, waardoor je al
snel het gevoel hebt dat je al heel
wat langer aan tafel hebt gezeten
dan daadwerkelijk het geval is.
Armand en Abraham kiezen voor
ons de beyayenetu met gemengd
vlees en groenten, die uit 4 kleinere
gerechten bestaat. Eenmaal de
‘hoed’ van onze messob – een

waardoor het iets evenwich ger is geworden.
Ook het hardgekookt ei blijkt verrassend goed bij
de berberesaus te passen, zonder gebruikt te zijn
als puur bindmiddel. Lekker!
Fosolia bestaat uit licht gekruide sperziebonen,
worteltjes en uien. Het geheel wordt geserveerd
in een tomatensaus – niet de lichtste saus ooit,
maar zeker niet te zwaar, waardoor de chef ook
met dit gerecht de gulden middenweg weet te
bewandelen.
Tenslo e is er de ye- kil gomen, licht gekruide
wi e kool met aardappelen, wortelen, knoﬂook,
uien en gember. Ook hier geldt: niet erg licht,
maar ook niet te zwaar, en perfect
combineerbaar met de vleesgerechten.
Natuurlijk
gaat
het
hier
niet
om
‘Michelinstergerechten’, maar eerder om een
ontdekkingsreis doorheen een behoorlijk
authen eke keuken die het uitproberen zeker
waard is. Meer nog dan de smaken vinden we
geweven mand die doubleert als tafel – wordt
afgenomen, komen de bedwelmende geuren van
de verschillende bereidingen op ons af, een echte
uitnodiging om toe te tasten! Tussen de
beyayenetu vinden we alvast een interessante
selec e: bs, ye-doro wat, fosolia e ye- kil
gomen.
Onze bs bestaat uit gesneden rundvlees (het
kan ook met lam), gebakken in geklaarde
kruidenboter, met knoﬂook, uien en rode
paprika. Wat opvalt, is dat noch de knoﬂook,
noch de uien of de paprika te sterk doorsmaken.
Met dit soort ingrediënten kan het wel eens
gebeuren dat de maag snel reageert, maar dat is
hier absoluut niet het geval. Ondanks de rijke
saus en de sterke kruiden blij de nadruk liggen
op het malse vlees – net zoals het hoort.
Ye-doro wat bestaat uit in citroensap
gemarineerde en in berberesaus gestoofde kip,
met daartussen een hardgekookt ei. De citroen
voegt een frisse, lichte toets toe aan het geheel,

overigens
het
bijhorende
ritueel
erg
aantrekkelijk: door een schotel te delen en te
moeten eten met de handen, waan je jezelf écht
op uitstap. Het verandert het hele concept van
samen zijn en op restaurant gaan, misschien zelfs
in sterkere mate dan de meeste gasten zouden
verwachten. Gedaan met recht op de stoel zi en,
het juiste bestek uit te kiezen en na te moeten
denken over wat hoort of niet hoort, dus. Het is
een bevrijdende ervaring, die het hele
restaurantbezoek aan Li le Ethopia meteen veel
boeiender maakt dan het anders zou zijn.
Natuurlijk hebben we dit al eerder gedaan, zowel
in een Zuid-Koreaans als in een Vietnamees
restaurant (aan de zijde van topkapper Roberto
Ramos uit Beverly Hills), maar het hele ritueel
voelt heel anders aan dan bijvoorbeeld een halve
kip op te peuzelen. Een aanrader!
We eindigen nog met een tradi oneel Ethiopisch
koﬃeritueel. Eerst worden de koﬃebonen
geroosterd, waarna de bereider iedereen laat
ruiken. Vervolgens wordt de koﬃe gemalen met
een tradi oneel werktuig (een ‘mokecha’), in de
‘jebena’ (een soort kleipot) gestopt, gekookt met
water en geserveerd in kleine kopjes die ‘si’ni’
worden genoemd. Onze koﬃe drinken we met
een klein beetje suiker, maar het kan ook met
zout, begeleid door bijvoorbeeld popcorn of
gerst. Sterk is het goedje alvast wel en
koﬃedrinkers zullen hier dan ook een ve e kluif
aan hebben!
Na een memorabele avond keren we terug naar
huis. Lang hee ons bezoek niet geduurd, maar
honger hebben we voorlopig zeker niet meer.
Li le Ethiopia is dan ook – vooral door het feit
dat ons land maar een paar andere Ethiopische
restaurants kent – een verrijking voor de stad.
Overigens lijkt chef Abraham Esayese behoorlijk
gepassionerd te zijn door de kookkunst en blij
hij zich constant bijscholen. Als de man er op
termijn in slaagt om de tradi oneel Ethiopische
keuken te combineren met moderne invloeden,
zou er wel eens nog meer muziek kunnen zi en

in deze zaak. Toch geldt nu al: zeker eens te
bezoeken!

Little Ethiopia

Zirkstraat 8
2000 Antwerpen
www.li le-ethiopia.be
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