
 

 

La Dilettante  

Food truck met Bretoense galetten, 

pannenkoeken en wereldspecialititeiten  

 

 

Opgegroeid in een familie met een passie voor gastronomie - mijn vader werkte als leverancier in de 

horeca - voelde ik me van jongs af aan aangetrokken tot alles wat met koken te maken had. Maar het is 

pas veel later dat ik de stap heb gezet naar een carrière in de gastronomie. Ik ging in de leer bij 

verschillende Brusselse traiteurs. Zo kon ik evolueren van ‘commis de cuisine’ tot ‘chef de partie’.  

Mijn passie voor Bretagne, haar landschappen, haar geschiedenis en haar gastronomie voerde mij geleid 

naar Belle-Île-en-Mer, waar ik één seizoenlang achter het fornuis heb gestaan. Daar is het idee ontstaan 

om aan de slag te gaan met Bretoense galetten en een eigen food truck op te starten, La Dilettante.  

Op bezoek bij vrienden, is mijn oog gevallen op een verlaten caravan uit de jaren ‘70 die in hun schuur 

stond. De caravan heb ik liefdevol vernieuwd en omgebouwd tot mijn eigen food truck, La Dilettante. 

Nogal sociaal ingesteld, is het beroep van foodtrucker dus ideaal voor mij. Met La Dilettante kan ik een 

heel divers cliënteel ontmoeten en contacten leggen in heel België en aangrenzende landen.  

Met het bereiden van boekweitgaletten en tarwepannenkoeken kan ik mijn creativiteit de vrije loop 

laten. Eerder leefde ik die vooral uit als rock en folk muzikant. Voor de vulling van mijn galetten en 

pannenkoeken heb ik originele recepten met seizoensproducten, alsook een praktische packaging 

ontwikkeld om ze staand te kunnen opeten zonder bestek. De galetten zijn een gezond en evenwichtig 

tussendoortje en bovendien glutenvrij!  

La Dilettante is aanwezig op publieke evenementen maar kan ook ingehuurd worden voor uw 

bedrijfsevenementen, privé feestjes, communiefeesten, verjaardagfeestjes, bruiloften…  

Aarzel niet om contact op te nemen en mijn activiteiten te volgen! 

 

 
Jean-Christophe Scheers  
 
Telefoon : + 32 (0)486 02 22 34  
E-mail : jcscheers@gmail.com   
Facebookpagina: /LaDilettanteBelgium  
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