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Editioriaal

De hete zomer van 2022

Deze zal niet snel vergeten worden. Het was puffen en 

zweten, de hittegolf flirtte met temperaturen tot 40° en 

iets meer en voor veel mensen te warm om zelf achter de 

kookpotten te staan. Des te meer hadden velen zin om de 

frituur te bezoeken.

Van ‘Corona’ was nauwelijks nog sprake. Er waren in elk 

geval geen beperkende maatregelen meer, wat zowel 

voor klant als uitbater heel positief zijn gebleken.

De pandemie zorgde wel voor een ‘blijvertje’. Veel fritu-

ren openden de mogelijkheid om onlinebestellingen te 

plaatsen en heel veel klanten blijven gretig gebruik ma-

ken van die optie.

Zo ook is dat het geval bij de Frituur van de Maand die 

zich in Ardooie (West-Vlaanderen) bevindt. 

Bij Frituur-eethuis En Route kan je zowel ter plekke eten 

(meer dan 200 zitplaatsen binnen en buiten), je kan er 

ook voor kiezen om online te bestellen en je kan je be-

stelling ook thuis geleverd krijgen. Wat een service!! Hoe 

dit jonge koppel dat allemaal kan bestieren is te lezen in 

de uitgebreide reportage.

Voor het overige blikken we al vooruit op het beurssei-

zoen. Hopelijk zullen de horecavakbeurzen dit najaar vol-

op kunnen inzetten op een normale editie. Het ziet ernaar 

uit en we duimen ervoor.

Een beurs bezoeken geeft bestaande en startende ho-

reca-uitbaters zoveel nieuwe inzichten, het is en blijft de 

manier om goed geïnformeerd te starten en/of te blijven.

Veel leesgenot en tot in november! (CB)
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Die toekomst gaf het koppel de kans om zelf uitbaters 
te worden en die kans lieten ze niet onbenut. De naam 
‘enRoute’ hebben ze behouden. Het klinkt goed en het 
past bij de ligging van de zaak aan de druk bereden weg 
die voor veel passanten de ‘route’ is die ze nemen voor 
onder andere hun werk.
In de tussentijd bouwde het koppel ook nog aan het gezin 
dat werd uitgebreid met twee schattige spruiten; zoontje 
Loki (3j) en dochtertje Lexi (1j). Gezellig maar wellicht ook 
superdruk in combinatie met de zaak. Wie weet nemen 
ze later de fakkel over en worden ze daardoor de ‘vierde 
generatie frituristen’ in de familie.
EnRoute is enorm groot en vanaf het moment dat je 
binnenkomt en kennis maakt met Glenn en Amber valt 
de passie, het enthousiasme en de professionaliteit op, 

drie positieve componenten om met succes een zaak te 
runnen.

Glenn is opgegroeid in de frituurwereld. Hij kan zich 
‘derde generatie friturist’ noemen. Als kind heeft hij 
eigenlijk niets anders geweten. Zijn ouders hadden 
een frituur en hun ouders voor hen. Als kind mocht hij 
meehelpen met het doortrekken van de aardappelen 
tot frieten. In deze grote zaak is het zelf doortrekken van 
aardappelen niet meer mogelijk. Het neemt gewoon 
teveel tijd in beslag naast alle andere activiteiten die 
hier dagdagelijks gebeuren, maar de keuze viel wel op 
een heel lekker alternatief: geblancheerde frietjes: een 
beetje voorgestoomd zodat je ze maar lichtjes moet 
voorbakken. Daardoor krijg je een heerlijk krokant frietje 

Glenn en Amber startten op 1 oktober 2021 in ‘enRoute’, hoewel starten voor Glenn 
niet de correcte term is want hij werkte er al van bij de start van de zaak, ondertussen 
5 jaar geleden en nam de zaak over. Hij ging er aanvankelijk aan de slag om te kijken 
of het concept van de zaak zijn ding zou zijn om er later zelf iets mee te gaan doen. 

TEKST: Caroline Blyaert

Frituur-Eethuis – Take Away ‘en Route’
De professionele aanpak van een gedreven 
jong koppel
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maar zorg je er ook voor dat je frituurvet 
langer goed blijft wat een besparing geeft 
en besparingen zijn vandaag de dag meer 
dan nodig en welkom. Trouw aan de keuze 
van de eerdere generaties, kozen ze ook 
hier voor plantaardig frituurvet wat voor 
een aantal klanten beter is om de frietjes 
beter te verteren.
EnRoute is 7/7 open. Waw! Voor klanten is 
dat echt wel een zeer groot voordeel maar 
voor de uitbaters kan het niet anders dan 
zeer intensief zijn. Glenn en Amber zijn jong 
en kunnen uiteraard heel veel aan en mits 
een goede organisatie kan je zoiets wel 
doen slagen, op voorwaarde dat je af en toe 
eens volledig kunt onthaasten. Tijdens de 
reportage zagen ze er in elk geval beiden 
nog heel relaxed uit, dus dat zit wel goed.
De openingsuren zijn van 11u30 tot 14u30 
en van 17u30 tot 22u30. Van vrijdag tot 
zondag is de zaak zelfs doorlopend open 
van 11u30 tot 22u30. Amber en Glenn zijn 
alle dagen aanwezig en worden bijgestaan 
door twee vaste werknemers, Flexi’s en 
jobstudenten. Vóór openingstijd zijn ze 
al in de weer met de voorbereiding van 
de gerechten en het klaarzetten van de 
frituur. Na sluiting neemt het koppel ook 
de opkuis voor hun rekening. Ze zijn met 
andere woorden altijd de eerste en laatste 
aanwezigen in de zaak.
EnRoute is geen kleine zaak, noem het 
maar één van de grotere frituur-eethuizen 
van de streek. Binnen zijn er 106 zitplaatsen 
en buiten 138. Geen klein grut dus. En wees 
maar zeker dat de klanten, waaronder ook 
veel passanten de weg naar ‘En Route’ 
weten te vinden en dat het er altijd gezellig 
druk is.

Het interieur pasten ze een klein beetje aan 
maar in feite was alles nog in zeer goede 
staat. De zaak bestond eigenlijk nog niet 
zo lang dus veel verfraaiingswerken, buiten 
hier en daar een likje verf, moesten er 
sowieso niet gebeuren.
Voordien was in het pand een winkel van 
parket ingericht en ook daar zie je nog 
de sporen van want in het zitgedeelte 
is nog het demonstratieparket blijven 
liggen. Hier en daar zie je de verschillende 
soorten die voorheen door die winkel werd 
aangeboden maar dat geeft hier net een 
leuk extraatje, die verschillen.
Belangrijk is dat er eerst wordt geïnvesteerd 
in het werkgedeelte. Daar willen ze echt 
inzetten om energiezuiniger en praktischer 
werken. Volgend jaar wordt die vernieuwing 
alvast ingepland en dat moet een pak 
opleveren op het vlak van besparing wat 
energiekost betreft, maar ook op het 
efficiënter werken zodat de klant een nog 
een betere service kan verwachten.
Waar wel een budget naar uitging was naar 
de opwaardering van het terras. Er werd 
een grote stretchtent voorzien die voor 
de nodige verkoeling zorgt maar die ook 
opvallend aanwezig is als aantrekkingspunt 
voor passanten.
Zo’n tent is ook ’s avonds enorm gezellig via 
de mooie verlichting die erin is voorzien. 
Er werden ook wat grasmatten voorzien 
waardoor de saaie terrastegels wat werden 
weggemoffeld en de aanblik meteen ook 
een stuk gezelliger werd. De stretchtent 
wordt in de winter weggenomen en in 
de gezellige eindejaarstijd wordt er een 
enorme kerstboom geplaatst die wellicht 
ook de nodige aandacht krijgt.
‘Gezelligheid brengen’ is in elk geval ook 
een aspect waar hier tijd en aandacht naar 
uitgaat.
Als koppel moet je sterk staan om samen 
een dergelijke zaak uit te baten en dus is 
een taakverdeling heel belangrijk. Amber 
staat vooral in voor het kassagedeelte en 
doet ook de administratie van enRoute, 

de planning, de uurroosters voor het 
personeel, … 
Glenn houdt zich vooral bezig met de 
bereidingen, het bakken van de frieten en 
de snacks, het aansturen van de extra’s, …
Alles wordt heel professioneel opgevat. 
Iedereen werkt in bedrijfskledij met 
bedrijfslogo. Binnenkort komt de nieuwe 
kledij binnen. De keuze viel op ‘zwart’ met 
gouden logo. Wellicht heel klassevol. Ook 
de buitenkant van de zaak krijgt binnenkort 
nog een make-over. Het nieuwe logo wordt 
voorzien in wit, zwart en goud. 
Stap voor stap werken ze dus nog verder 
aan die nieuwe identiteit. Ondertussen 
mocht enRoute zich ook al eens verheugen 
op de titel van ‘Frituur van het jaar in 
Ardooie’, een verdiende erkenning.

Groot en gevarieerd aanbod

EnRoute is meer dan een frituur maar een 
frituur-eethuis met een heel groot aanbod 
en mogelijkheden zoals onder meer 
onlinebestellen en TakeAway-mogelijkheid.
Boven het werkgedeelte toont een groot 
bord het vaste aanbod, maar daarnaast 
zijn er per periode, seizoen, … een aantal 

gerechten die het aanbod vervoegen. Denk 
aan mosseltjes, varkenswangetjes, nieuwe 
variëteiten van burgers, vispannetjes, 
balletjes in tomatensaus, …
De frietjes worden zowel in bakjes als in 
de traditionele tipzak geserveerd, wat 
nostalgisch is en wat op zich ook wat 
klanten aantrekt.
Er is ook een burgerassortiment dat, net 
zoals in heel wat andere frituren, een groot 
aantal afnemers kent. Doel daar is ook af 
en toe met wat nieuws te komen. Het vaste 
burgeraanbod staat op het bord en via een 
scherm wordt een burger van de maand 
gepresenteerd. Die wordt op een plank 
geserveerd met frietjes. 
De vaste klanten appreciëren die variatie in 
het aanbod wel en voor heel wat passanten 
is het feit dat er ook een dagschotel wordt 
aangeboden een goede zaak. Je kan nu 
eenmaal niet alle dagen frietjes eten. 
Dagelijks worden ze gebeld met de vraag 
wat de dagschotel is. 

Daarnaast wordt met suggesties gewerkt. 
In de zomer zijn dat bijvoorbeeld mosseltjes 
die natuur, in witte wijn of in Ricard worden 
aangeboden. De warme zomer deed de 
vraag naar slaatjes ook stijgen en ook daar 
spelen ze hier klantgericht op in door een 
aanbod te voorzien. Voorbeeld hiervan is 
de salade met tropische kip die op de hete 
dagen van de afgelopen zomer heel sterk in 
de smaak is gevallen.
Met een grote passie worden al die 
gerechten in huis bereid, ambachtelijk en 
met veel succes. De klanten appreciëren 
dat enorm.

Voor ieder wat wils

Het algemeen aanbod is, zoals eerder 
gezegd, enorm groot. Voor de kleinsten is er 
een apart aanbod. De gekende smulboxen 
maar ook kindermenuutjes: frikadelletjes 
met appelmoes, kip met appelmoes, 
kinderspaghetti, balletjes in tomatensaus, 
kindercarbonara, Fish sticks, … De kleintjes 
kunnen in een leuke kinderruimte terecht 
waar voldoende aanwezig is om klein 
en wat groter te vermaken. Ook voor de 
ouders is dat uiteraard leuk. Op die manier 
kunnen ook zij wat op het gemak wachten 
op de bestelling.
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Zo’n kidsroom is uiteraard niet evident in 
elke frituur maar hier biedt de aparte ruimte 
een grote meerwaarde.
Leuk voor de kinderen is ook het feit dat ze 
via de spaarkaart kunnen sparen voor een 
leuk item uit het geschenkenaanbod. Hoe 
meer spaarkaartjes ze verzamelen, hoe 
interessanter het geschenkje wordt.
De spaarkaart geldt ook voor de volwassen 
klanten die op die manier kunnen sparen 
voor een fles wijn. Per 5 euro wordt een 
stempel gezet.

Klanten appreciëren dat ze ook eens iets 
krijgen in een zaak waar ze hun geld spen-
deren en voor een zaak zorgt het ook voor 
een zekere klantentrouw en dus is het een 
marketingtool.
Ook aan de klanten met andere voorkeuren 
op het vlak van ‘eten’ is gedacht.
Er is een vegetarisch en veggie aanbod. 
Een glutenvrij aanbod is moeilijker want 
dat betekent een heel complexe manier 
van werken waarbij vooral ‘voorzichtigheid’ 
geboden is, maar ook voor klanten met 
glutenintolerantie is er sowieso een beperkt 
aanbod aanwezig.

Online en aan huis leveren

Zoals zoveel andere frituren, startten ze ook 
hier met het onlinegebeuren door corona. 
En ook hier is dat een blijvertje.
Tijdens de eerste coronagolf is de start ge-
nomen met het onlinegebeuren en was het 
oefenen, aanpassen, het systeem verbete-
ren, …
Veel frituren zijn blijven werken met een 
onlinemogelijkheid en zijn het gaan combi-
neren met het bedienen van de klanten die 
in de zaak zelf komen. Je moet dus wel een 

goed evenwicht zoeken om zowel de onli-
neklant als de klant die ter plekke komt een 
goede service te bieden.
Online kunnen klanten een bestelling 
plaatsen die ze ofwel zelf komen afhalen 
ofwel laten leveren via één van de twee 
auto’s of brommers die daarvoor worden 
ingezet. Het TakeAway gebeuren is eerder 
uniek te noemen voor een frituur-eethuis, 
maar hier werkt het en je moet het ook zien 
als een vorm van reclame. Voor bepaalde 
klanten, die hun huis echt niet uitkunnen, 
is het een zegen dat ze kunnen genieten 
van een heerlijk gebakken frietje met 
snack dat aan huis wordt geleverd. De 
maximumafstand frituur-besteladres is 
ongeveer 5 km, een eerder beperkte afstand 
wat uiteraard te maken heeft met het feit 
dat de frieten met een zo groot mogelijke 
eindkwaliteit moeten worden geleverd.
Er is een eigen nieuwe app gecreëerd: ‘En 
Route’ die zeer gebruiksvriendelijk is. Je 
kan kiezen voor afhalen of leveren en je 
kiest je gerechten en nevenproducten. Dat 
onlinegebeuren is een blijvertje.
Gelukkig kan je de tijdssloten zelf regelen. 
Als het superdruk is in de zaak, moet je dat 
soms ook wel doen omdat je de klanten die 
ter plekke willen komen eten, ook op tijd 
moet kunnen voorzien van hun bestelling.
Het is dus zaak om efficiënt met het systeem 
om te springen.

Energiezuiniger

Nu staan ze hier al heel bewust stil bij het 
feit dat besparen op energie heel belangrijk 
is en ook voor de frituursector zijn er 
apparaten die ervoor zorgen dat je minder 
betaalt voor energie en dat je dus ook 

milieubewuster werkt.
In het voorjaar wordt een heel nieuw 
werkgedeelte geïnstalleerd en daarover 
hebben ze zich heel goed geïnformeerd. 
Niet alleen is het de bedoeling dat de 
klanten nog sneller worden bediend, maar 
vooral is het ook zaak het aspect ‘milieu’ 
in het achterhoofd te houden en die kaart 
te trekken. Dat doen ze hier onder meer 
door te kiezen voor een ‘Adieu-bakplaat’. 
Een interessant item waarmee je meerdere 
gerechten tegelijkertijd kunt bereiden 
maar dat ook kan dienen om gerechten 
warm te houden. Multifunctioneel, efficiënt 
en energiebesparend.
Er komt ook een nieuwe friteuse met 
liftsysteem die de gebruiker tijd geeft om 
even met andere zaken bezig te zijn, want 
het voorbakken kan je programmeren en 
het feit dat je veel grotere hoeveelheden 
frietjes in één keer kan voorbakken, geeft 
een grote tijdswinst en ‘tijd’ is een aspect 
wat belangrijk is voor de snelle service die 
door de klant wordt verwacht.
Iedereen is bekend met het feit dat het 
voor de horecasector niet zo makkelijk is 
momenteel wat energieverbruik betreft en 
ook hier is het nadenken om dat energie-
verbruik sterk te gaan verminderen.
De prijzen voor de klanten kunnen wel licht 
stijgen maar toch moet het voor iedereen 
denken worden hoe de prijzen kunnen 
gedrukt worden door te gaan kiezen voor 
energiezuiniger werken.
Glenn en Amber zijn zich zeer bewust van 
het feit dat nu en zeker in de toekomst het 
aspect energiezuinigheid nog belangrijker 
zal worden. Er zijn plannen om een 60-
tal zonnepanelen te plaatsen waardoor 
ze ook zelf zullen kunnen instaan voor 
de productie van elektriciteit wat zonder 
twijfel de toekomst zal zijn voor heel veel 
bedrijven maar ook horecazaken. 

Heel veel troeven

Kwaliteit, passie en enthousiasme zijn er 
al. Dat was heel duidelijk bij het afnemen 
van het interview maar daarnaast biedt 
enRoute heel wat extra voordelen die mee 
het succes bepalen:
• Veel parkeermogelijkheid.
• 7/7 open
• Veel betaalmogelijkheden: cash, met de 

bankkaart, payconiq, maaltijdcheques...
• Milieubewuste verpakking
• Kinderspeelruimte
• Veel en open zitgelegenheid + leuke 

intieme zithoek
• Inzet op energiezuinig werken
• Klantenkaart voor zowel 

kindergeschenken als attenties voor 
volwassenen

• Gezellig buitenterras
• Snelle service
• Zowel ter plekke bestellen als online + 

TakeAway.
• Reserveren is mogelijk.
• Bieper die laat weten dat je bestelling is 

afgewerkt.

Het is duidelijk dat enRoute een frituur-
eethuis is met een duidelijke visie en de 
wil om iets heel sterks uit te bouwen. Ben 
je in de buurt van Ardooie, dan bevind je je 
ongetwijfeld dicht bij de Roeselaarsestraat 
en dan is een bezoek aan dit adres een 
echte aanrader.
Bezoek zeker ook eens de facebookpagina, 
zo krijg je een mooi beeld van het aanbod 
en de mogelijkheden.
Wij van onze kant danken Amber en Glenn 
voor de tijd die ze wilden vrij maken voor 
het interview en wensen hen nog heel veel 
succes in enRoute!

En Route
Roeselaarsestraat 9A
8850 ARDOOIE
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Egemnaren die frietjes van de frituur willen, hoeven daar 
binnenkort hun dorp niet meer voor te verlaten. Lieven 
De Boever en Siegrid Cappelle openen  met het Egems 
frietuurke immers de eerste frituur van Egem. Met hun 
frietwagen zullen ze van woensdag tot en met maandag 
te vinden zijn aan de kerk.

Met de frietwagen ziet vooral Lieven zijn droom in vervul-
ling gaan. “Hij speelde al meer dan tien jaar met het idee om 
een frituur te openen, maar aangezien we vroeger in Tielt 
woonden en er daar al een aantal frituren zijn, zagen we dat 
toen nog niet echt zitten”, vertelt Siegrid.
Ondertussen tweeëneenhalf jaar geleden verhuisde het 
koppel naar Egem. “En doordat er hier geen enkele frituur 
was, moesten we nog steeds in Tielt frieten halen. Tot Lie-
ven op een avond op weg naar de frituur geflitst werd. Dat 
was voor hem de druppel. Hij is thuisgekomen en heeft ge-
zegd: nu gaan we een frituur openen. Waarop ik dan ook 

maar besloten heb om mee in het verhaal te stappen”, lacht 
Siegrid. “Ook omdat we er natuurlijk niet jonger op worden. 
Lieven werkt bij een bedrijf dat rioleringswerken uitvoert, 
maar hij vond het echt wel tijd voor iets nieuws. Frieten zijn 
zijn passie, dus ik ben blij dat ik hem daarin kan steunen.”

Frietwagen
En zo zag het Egems Frietuurke het levenslicht. 
Weliswaar nog niet in een echt pand, maar wel in een 
frietwagen. “Toch zijn we ook nu al een volwaardige 
frituur met nagenoeg alles wat je in een andere frituur 
ook kan vinden. Enkel qua bereidingen houden we 
het door het plaatsgebrek vrij basic. We hopen dat de 
frietwagen een opstap kan zijn naar een eigen pand”, 
zegt Siegrid, die echter ook een slag om de arm houdt. 
“Al zal dat nog niet voor meteen zijn. Het blijft immers 
afwachten hoe alles verloopt. We starten namelijk 

helemaal vanaf nul. Als je een zaak overneemt, weet je 
hoe groot het bestaand cliënteel ongeveer is. Maar wij 
weten helemaal niets.” Toch doen de eerste signalen 
alvast het beste verhopen. “We merken dat het leeft bij 
de inwoners, want we krijgen heel wat positieve reac-
ties. Zelfs van het gemeentebestuur. Veel mensen zeg-
gen dat er echt wel nood is aan een frituur in het dorp, 
aangezien ze nu telkens naar Pittem of Tielt om hun 
frieten moeten. Het kan misschien ook voor wat meer 
leven in de brouwerij zorgen.”

Eten op café
In dat opzicht zijn Lieven en Siegrid ook de Egemse 
horeca erg dankbaar. “Zo mogen onze klanten in café 
Torenhof en café ’t Voske hun frietjes opeten, aangezien 
we zelf geen zitplekken hebben. Dat appreciëren we 
enorm”, aldus Siegrid.

Nadat hij geflitst werd onderweg naar de frituur, nam Lieven een drastisch besluit
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