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In het gebouw aan de Luikstraat Antwerpen waar het bekende

Velvet Lounge gevestigd was runt de succesvolle Velvet Group
nu het nieuw en origineel ingericht restaurant Umami met een
schat aan vernieuwende Aziatische gerechten
Het in 2002 geopende restaurant Velvet Lounge was vooruitstre

vend in zijn genre met prima cocktails en fusion food op de kaart
De zaak werd elke dag van de week druk bezocht Ook s nachts
want na het diner werd Velvet Lounge omgetoverd tot een in trek
zijnde cocktailbar Wat in de straat al eens tot nachtelijk lawaai en

overlast voor de buren zorgde Tien jaar later is het tijd voor ver
andering De Velvet Group bouwde Velvet Lounge om tot Umami
Het interieur kreeg een ecologische touch de menukaart werd
eenvoudig en traditioneel En s nachts sluit het restaurant Feest

vierders en nachtraven kunnen terecht in Roxy de nachtclub van
Velvet Group op het Antwerps Eilandje In de Luikstraat ruimt
het nachtleven nu plaats voor de gastronomie Het aanbod op de
kaart van Umami Japans voor de vijfde smaak naast zout zuur
zoet en bitter bestaat uit goede en kwaliteitsvolle producten Er
zijn onder meer sushi tempura en dimsum Wagyu of tarbot komt

van de Japanse Robata houtskoolgrill Inspiratie werd opgedaan
in de wereldsteden London en New York waar restaurants zoals

Nobu Zuma Hakkasan of Spice Market een gastronomische Azi
atische keuken aanbieden die verder gaat dan wok of gebakken
noedels Gasten kunnen ook kiezen uit ver
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schillende menu s Het aangename interi
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eur van Umami bestaat uit Aziatische

elementen gecombineerd met moderne

details De muren van het 19e eeuwse

pakhuis werden volledig gestript Pla

fonds en de houten structuur werden
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weer zichtbaar gemaakt Gedroogde lia

nen ui1 Ban en een ude vloer uit een En

gelse steenbakkerij zijn originele interieurdetails Maar Graypants
lampen geven dan weer een modern aanblik Deze Australische
lampenkappen zijn gemaakt uit gerecycleerd karton Natuurlijke
elementen en kleuren voeren de boventoon De keuken strekt zich
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uit over de volledige kelderverdieping van het pand De bar en het
restaurantgedeelte zijn goed voor 200 gasten Umami Luikstraat
6 8 2000 Antwerpen www umami antwerp be
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