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Culinaire verwennerij  
bij Brown Betty
De broers Van Roost zijn lekkerbekken en willen dat ook delen 
met de Leuvenaars. Hun chocoladewinkel ‘Think Chocolate’ 
is ondertussen een vaste zoete waarde in Leuven. Midden 
maart openden ze hun tweede zaak, Brown Betty, op de 
Bondgenotenlaan: een culinaire cadeaushop waar je kan 
proeven, ruiken, leren en … kopen.

Niets dan tevreden gezichten bij de ope-
ning van de winkel tijdens de Leuvense 
Lenteshopping. Zaakvoerder Johan Van 
Roost vertelt enthousiast over het aan-
bod van de nieuwe winkel: “Klanten 
kunnen bij ons terecht voor culinaire 
producten zoals thee, koffie, delicates-
sen, confiserie en kruiden. We bieden 
ook alles aan wat met een gedekte tafel 
te maken heeft, inclusief servies.”

In de winkel zien we ook een heel ruim 
assortiment thee. “Thee is erg populair 
tegenwoordig en daar spelen we graag 
op in. We verdelen een aantal Parijse en 
Britse topmerken, zoals Kusmi Tea, 
Theodor, Dammann Frères en de biolo-
gische Lov Organic.” Andere lekkernijen 
die ons opvielen waren de koekjes van 
Maison Dandoy, Vlaams-Brabantse 

streekproducten, hartige Italiaanse pro-
ducten en een selectie wereldwijnen”, 
vertelt Johan.

Brown Betty laat de Leuvenaar ook ken-
nis maken met de chocolade en prali-
nes van sterrenchef Bart Desmidt (van 
het Knokse restaurant Bartholomeus), 
gekend onder de naam BbyB. Maar val-
len de broers hiermee niet in herhaling 
met hun andere, nabijgelegen, chocola-
dewinkel Think Chocolate? 

“Zeker niet. Think Chocolate is en blijft 
een echte chocolaterie, met een choco-
lade toog en pralines die mensen kun-
nen uitkiezen. Hier, bij Brown Betty zal 
dat niet zo zijn. Er is enkel voorverpak-
te chocolade, maar wel niet van de eer-
ste de beste,” lacht Johan. 

Johan benadrukt dat Brown Betty een ge-
meenschappelijk - extra - project is: “De 
winkel Think Chocolate blijft gewoon be-
staan. Mijn broer Karl en ik hebben geen 
ruzie,” verduidelijkt hij. “We waren de 
winkel in de Leopold Vanderkelenstraat 
wat ontgroeid. Het werd er soms wat te 
klein om ons toenemende aanbod mooi 
te kunnen presenteren.” Voorlopig zal 
Johan de nieuwe winkel runnen en laat 
hij Think Chocolate over aan zijn broer 
Karl. “Dat zal zo zijn in de beginfase. 
Daarna zullen we wel zien hoe we de ta-
ken verdelen.”

Beleving staat centraal bij Brown Betty. 
Bezoekers kunnen er letterlijk de sfeer 
opsnuiven. Er zijn geurdoosjes van de 
theesoorten die verkocht worden en op 
regelmatige tijdstippen kan er ook ge-
proefd worden van thee, koekjes, pes-
to’s en andere lekkernijen. In de toe-
komst is het ook de bedoeling dat er 
workshops georganiseerd worden, met 
o.a. theeproeverijen en wijndegustaties. 

Maar hoe kiezen de broers uit een, on-
getwijfeld, zeer ruim assortiment heer-
lijkheden? Voor Johan is dit simpel: 
“Het moet vooral lekker zijn. Zo hebben 
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we o.a. ook veel glutenvrije en biologi-
sche producten in ons aanbod, maar 
ook hier primeert de smaak.” 

Een ander selectiecriterium bij Brown 
Betty is de ‘inpakbaarheid’ van de pro-
ducten: “We mikken hier ook echt op 
klanten die cadeautjes komen kopen. 
Sommige bezoekers zullen het wel 
waarderen dat er kant en klare dingen 
te koop zijn, zodat ze niet zelf moeten 
kiezen.”

Brown Betty zal – voorlopig – geen thee-
salon worden waar de klanten rustig 
kunnen gaan zitten met een koffietje. 
Johan: “In deze opstartfase wil ik niets 
uitsluiten. We gaan de winkel en het 
concept stap voor stap verder uitbou-
wen. We zien wel, alles is nog mogelijk.”

Zit er eigenlijk een verhaal vast aan de 
naamkeuze ‘Brown Betty’? “Het klonk 
niet alleen goed, maar verwijst ook naar 
een grote theepot uit het Victoriaans tijd-
perk en naar een gebakje in de VS.”

Het is duidelijk dat de broers niet over 
één nacht ijs gegaan zijn met deze win-
kel. Volgens eigen zeggen zijn ze al een 
kleine drie jaar met het project bezig. De 
centrale ligging op de Bond genotenlaan 
is een grote troef. Afsluiten doen we met 
de wijze woorden van Johan: “In marke-
tingtermen zijn er drie dingen belangrijk: 
locatie, locatie en locatie!”

Brown Betty
Bondgenotenlaan 6, Leuven
www.brownbetty.be 

‘Heverlee goes classic’ deelt cheques uit

Het Handelaarsverbond Heverlee schonk in Café De Phare 
op de Naamsesteenweg twee cheques van elk 2.882,72 euro 
aan de Heverleese school voor buitengewoon onderwijs 
Woudlucht en de vzw Solidariteitsfonds Blik op Afrika 
(BoA) van de Zusters Annuntiaten in Congo. Dat was de 
opbrengst van het nieuwjaarsconcert ‘Heverlee goes 
classic’ op vrijdagavond 22 januari in de kapel van het 
Heilig-Hartinstituut in Heverlee (HHH) met koren van de 
plaatselijke school en Woudlucht.

Het geld zal door Woudlucht worden besteed aan activitei-
ten en uitstappen van de leerlingen tijdens de geïntegreer-
de werkweken, door Blik op Afrika aan onderwijs in Congo 
en de optimalisatie van het labo in het lyceum van het 
Congolese Kingandu. Leerkracht Guy Welis en directeur 
van het secundair onderwijs Marc Rummens en zuster 
Guillaumine Clerx namen respectievelijk namens 
Woudlucht en Blik op Afrika hun cheque in ontvangst.


