
Fragma is onstaan uit  fundamentele pijlers  :

ETEN

Met een achtergrond in de hotelschool en diverse stage’s en werkervarin-
gen is fragma bij de start vooral een voortzetting van de geleerde kennis en 
knowhow, desalniettemin is er een sterke wil aanwezig om een eigenheid en 
eigen keuzes te creeëren . 

Dit gebeurd telkens in stappen, in een zekere evolutie, of zelfs ....revolutie.

Zo proberen we niet telkens hype’s te volgen, maar eigen keuzes te maken 
in een bepaalde filosofie. 

In onze filosofie werken we graag met groenten zonder ons vegetarisch te 
noemen, we nemen graag de vrijheid om creatief te werken in een menu en 
soms kan dit leiden tot gerechten die enkel gebaseerd zijn op groenten. Wij 
kijken vooral seizoen, lokaal en korte keten gericht, al zijn dit tegenwoordig 
hype-gevoelige woorden in een volatile-wereld als horeca. 
Wij maken duidelijke keuzes voor onszelf, zo vinden wij het moeilijk om 
producten te verkopen waar we niet 100%  achter staan. 

WAARDEN& NORMEN 

Elk huisje heeft zijn kruisje, is een gekend spreekwoord en ondanks dat 
iedereen warm en solidair over de horeca praat, is elk huis gebaseerd op 
verschillende insteken en waarden , waardoor het vaak onmogelijk is deze te 
vergelijken, laat staan te kopiëren. 

DOEL

De eerste woorden na de shift1 op 20 juni 2018 waren, “ ik geef mezelf 3 
jaar om te staan waar we willen staan “ . 

We maakten of maken doelgerichte keuzes, die met als gevolg vroeg of laat 
wel in de puzzel passen . Zo hebben we gekozen om maar 1 menu te serve-
ren, omdat we geloven, dat we daar ons het beste in kunnen evolueren, crea-
tief werken zonder enige vastheid. 

Vanaf het 2de levensjaar hebben we een beperkte a la carte geintroduceerd, 
ook wel “fragments” genoemd. 

Deze zijn onze signaturen, onze parade-paardjes !

Dit was onze keuze om dit niet direct vanaf de start te hebben, omdat signa-
turen moeten groeien. 



DRANK

Wijn staat hierin als centrale pijler... 

Onze wijnkeuze staat haak op onze food-keuze, waar we met food naar be-
perktheid gaan, trekken we met de wijnkaart alle registers open in een be-
paald segment , namelijk de oude wereld-wijnen. 
De kaart is opgebouwd in regio’s en domeinen.Waar we geen onderscheid 
maken tussen conventioneel, biodynamisch of natuurlijk, wijn overstijgt 
deze afbakening voor ons. 

Onze visie: we werken graag transparant, dit met een transparante kijk op 
onze wijnkaart, zo is de kaart met prijzen terug te vinden via onze website 
& reservatie- tool . 
We zorgen ervoor dat alle wijnen gelijkwaardig worden behandeld, dit door 
kleintjes en grote onder eenzelfde noemer te verkopen. 

INTERIEUR

Met een statig herenhuis op de Bondgenotenlaan, zaten we het klassieke 
gegeven zoals de meeste huizen in Leuven-stad hebben. 

De puurheid van Fragma wouden uitstralen en weergeven, dit door met na-
tuurlijke elementen te werken ( hout-staal-beton-glas)
Verder ligt de lijn van de puzzelstukjes in de details van het interieur. 

Onze tuin, die gedeeltelijk dient als terras hebben we altyd als magisch be-
schouwd, en deze hebben dan ook zo ingedeeld in stukken. Met het einde 
onze moestuin waar we later nog intensiever willen in uitbouwen. 

PRIJSSETTING

We hebben bewust alles ontleed vooraleer we een prijssetting legden voor 
ons. Fragma heeft namelijk al een virtueel leven gehad van 2jaar voor de 
opening. In 2016 is het eerste steentje al geworpen en stelselmatig is het 
idee van Fragma gegroeid, en ook wat voor soort restaurant dit moest wor-
den. 

-Time will tell-



Met onze prijssetting hebben we bewust en vooral gekozen in totaal 
prijzing, dit overstijgd dan weer de productwaarde.
Wat kost een beleving? 

De inhoud hiervan heeft daardoor meer stabiliteit tegenover het creatief 
gegeven. Daarom zal ook de waterprijs nooit veranderen en blijft de koffie-
prijs zoals ie aan 4 euro. Een bewuste keuze omdat deze producten aanvul-
lend , en ook noodzakelijk zijn voor de beleving. Echter de menuprijzen en 
wijnprijzen trachten we in het kader van eindprijs te werken. Je creeërt een 
eindprijs en dan ga je bekijken, wat kunnen we hiervoor doen, dit in combi-
natie van uw evolutie, uw vaste kosten als personeel, huur, afval, internet, 
kassa, tuin,lening en zoveel meer . 

Onze prijssetting en men keuze breekt met de logica van onze traditionelere 
con-cullega’s. Wij hebben er namelijk voor gekozen, dat we in zaken waar 
we weinig hand in hebben , democratisch en minimalistisch aan te beiden. 
 
Verder vragen we op een correct manier onze prijzen voor onze arbeid, 
knowhow en lange termijnvisie.  Als u al enige vergelijking doet, doet dit 
dan in via de rekening, het eindtotaal... en laat je niet misleiden door propo-
ganda en goedkope lunchformules . 

Bij ons vind u geen Stella, omdat deze gewoonweg beter, goedkoper en ge-
zelliger te vinden zijn in dorpscafé’s . Een meerwaarde creeëren is helaas 
geen cola voor 6€ verkopen. of praten over puurheid en decaffeïne serveren. 


