
De smaak van 
MEIJBURG

KPMG MEIJBURG & CO

70
JAAR 





KPMG MEIJBURG & CO

70
JAAR 

De smaak van 
MEIJBURG





Inhoud
6  70 Jaar KPMG Meijburg & Co: what’s cooking?

10 Jubileumrecept: Librije’s Meijburger met ansjovis, piccalilly en piment d’Espelette

14  Alkmaar: Hollandse kaassoep met knapperige soepstengels en kervel

18  Amstelveen: Tonijnsteak met La Ratte aardappelen, Little Gem en aubergine-pickels

22  Amstelveen – Startbaan: Zeewolffilets in spek met aardappelpuree en jus de veau

26 In stijl serveren

28  Arnhem: Gamba’s in bacon met huisgemaakte kruidenboter en frites

32  Breda: Indiase kipcurry met saffraanrijst, cashewnoten en naan

36  De Meern: Gekonfijte eend met spruitjes-canneloni, olijvenpolenta en cranberryjus 

40  Dinner cocktails

42  Den Bosch: Gepekelde zalm met bloemkoolremoulade, kwarteleitjes en champagneschuim

46  Den Haag: Kalfsstaartstuk met witte groenten, fondant aardappelen en hollandaisesaus

50  Eindhoven: Runderhaas met truffelragout en ganzenleversaus 

54  Enschede: Home-made ravioli met bospaddenstoelen, kastanjecrème en pompoenroomsaus 

58  Groningen: Schotse coquilles met kikkererwtenpuree, korianderolie en knoflookchips

62  Leeuwarden: Ossenhaas teriyaki met soba noedels, paksoi, shii-take en cassavechips

66  Wijnproefwijzer

68  Maastricht: Pappardelle met een fluwelig sausje van eekhoorntjesbrood

72  Rotterdam: Baba’s in koffiesiroop met kletskoppen, vanillesaus en chocoladeroomijs

76  Zwolle: Speculaasparfait op een dot room en spijs met amandelschaafsel

81  Colofon

Alle recepten in dit boek zijn hoofdgerechten voor vier personen, tenzij anders vermeld. 

Sommige gerechten zijn onderdeel van een vijfgangen menu, wat betekent dat de portionering kan 

verschillen. Houd daar bij de inkoop en bereiding rekening mee.
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De titel van dit jubileumboek is allesbehalve 
toevallig gekozen. De recepten en tips geven een 
goede indruk van de smaak ofwel signatuur van 
KPMG Meijburg & Co én van de bonte verzame-
ling mensen die er werkt of heeft gewerkt. Het 
zijn namelijk de medewerkers zelf die de 
restaurants en andere culinaire adrestips voor 
deze uitgave hebben aangedragen. Ook de keu-
ze voor het thema culinair is niet verwonderlijk. 
Je kunt deze jubilerende organisatie prima ver-
gelijken met een exquise gerecht dat al zeventig 
jaar op het vuur pruttelt en waaraan in de loop 
der tijd steeds andere ingrediënten zijn toege-
voegd om het recept verder te perfectioneren. 

LANGE BEREIDINGSTIJD 
De essentie van een bedrijf met een bereidings-
tijd van zeventig jaar samenvatten in tachtig 
pagina’s is geen sinecure. Een terugblik kan 
daarom niet ontbreken. Dit is hét moment om 
even stil te staan bij de rijke historie van Meijburg 
en bij de manier waarop de maatschap is uitge-
groeid tot één van de meest gerenommeerde 
belastingadviesorganisaties in Nederland. 
De chefkok die aan de wieg stond van de huidige 
KPMG Meijburg & Co-receptuur was mr. Willem 
Meijburg. Deze inspecteur van ‘s Rijksbelastingen 
begon in 1939 als één van de eersten in Neder-
land een belastingadvieskantoor. 

Willem Meijburg startte de organisatie op 
aansporing van zijn goede vriend en ‘souschef’ 
accountant Pieter Klynveld, medeoprichter van 
Klynveld Kraayenhof & Co accountants. Met de 
oprichting van Meijburg & Co lieten deze twee 
mannen – zeker voor die tijd – een mooi staaltje 
‘experimental cooking’ zien. Samen bepaalden zij 
zo de basis voor een succesrecept in wording.
 
Willem Meijburg en Pieter Klynveld gebruikten 
als hoofdbestanddeel voor hun smakelijke creatie 
het ingrediënt ‘Kennis’. Door de goede contac-
ten van Willem Meijburg met de Belastingdienst 
vonden veel oud-inspecteurs hun weg naar de 
nieuwe organisatie. Deze ervaren fiscale profes-
sionals brachten op hun beurt een schat aan 
expertise mee, waarmee het geheel perfect op 
smaak werd gebracht. Zo ontstond een gere-
nommeerde kennisbank die hoogwaardig advies 
leverde aan haar klanten. Maar zoals vaker bij 
gerechten die teveel leunen op één ingrediënt, 
werd de textuur iets te taai waardoor het geheel 
soms wat moeilijk te verteren was. 

FUSION COOKING
De samenvoeging met de belastingadviseurs van 
het Amerikaanse Peat Marwick in 1988 luidde 
een nieuw tijdperk van ‘fusion cooking’ in. De 
degelijke, conservatieve smaak van Meijburg 

70 jaar KPMG Meijburg & Co

What’s cooking?
Een bijzonder jubileum vraagt om een memorabel aandenken. Het jubileumkookboek De Smaak van 

Meijburg verschijnt ter ere van het 70-jarige bestaan van KPMG Meijburg & Co belastingadviseurs. 

Dit fantastische kookboek neemt de lezer mee op een culinaire ontdekkingsreis langs alle vijftien 

vestigingen van Meijburg. Favoriete restaurants, recepten en culinaire adrestips van de ruim negen-

honderd medewerkers passeren de revue. Met als eindbestemming een smaakvolle kennismaking 

met een prachtige organisatie. 
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werd gemengd met de commerciële Amerikaanse 
flavor van Peat Marwick. De smaakexplosie die 
volgde was voor sommigen even wennen, maar 
uiteindelijk bleek dat de tegengestelde stijlen 
elkaar prima aanvulden. Het resultaat prikkelde 
in elk geval de smaakpapillen en zorgde binnen 
de organisatie voor een verfrissende kijk op de 
bedrijfsvoering en de benadering van fiscaliteit. 
Na de fusie met het zelfstandige kantoor 
Wisselink & Co in 1989 begon het Meijburg-re-
cept nog vastere vormen aan te nemen. 
De smaak was nog niet volmaakt, maar menig 
fiscalist wilde er maar al te graag zijn of haar 
tanden in zetten. Als kers op de taart wijzigt 
Meijburg & Co in 1992 de naam in KPMG Meij-
burg & Co en treedt zo toe tot het internationale 
samenwerkingsverband van één van de grootste 
accountants- en adviesorganisaties ter wereld. 

HOE TE SERVEREN 
Toen de ingrediënten en het bereidingsconcept 
vaste vormen hadden aangenomen kwam het 
aan op het perfectioneren van het gerecht en de 
wijze van serveren aan zowel medewerkers als 
cliënten. De introductie van de computer op de 
werkplek zorgde voor een snellere verwerking 
van fiscale informatie. Gecombineerd met de 
invoering van kennisgroepen betekende dat een 
fikse smaakversterker voor het hoofdbestanddeel 
kennis. Door de aanstelling van een voltijds 
voorzitter en een ondernemingsraad groeide 

het bedrijf op een organische manier verder. 
De pannen op de fornuizen borrelden over van 
de nieuwe initiatieven en er werden meer en 
meer veranderingen doorgevoerd. Door deze 
wijzigingen werd het steeds ingewikkelder om 
de basissmaken te blijven onderscheiden. Dat is 
opgelost door de invoering van de drie pijlers van 
het Meijburg-beleid: Mensen, Kennis en Markt. 
Dit schiep duidelijkheid. Meijburg is op een over-
zichtelijke manier op de menukaart gezet en is 
nu al jaren het favoriete gerecht van velen.

SUCCESRECEPT
Als toetje na deze korte ‘trip down memory 
lane’ rest de vraag: wat is de specifieke smaak 
van Meijburg nu precies? Een eenduidig ant-
woord hierop bestaat niet. En dat is gelijk de 
kracht van KPMG Meijburg & Co. Eenieder kan 
zijn plek vinden binnen deze organisatie, zowel 
liefhebbers van de gestampte pot als fijnproe-
vers die alleen warm lopen voor haute cuisine. 
Bindmiddel is de fiscaliteit én de manier waarop 
alle medewerkers, van degenen op het secreta-
riaat tot aan stafmedewerkers en partners, deze 
opdienen. Door de creativiteit en inzet van alle 
medewerkers, zowel vroeger als nu, is Meijburg 
uitgegroeid tot de topclub die het nu is. Dat 
we dat in de korte periode van 70 jaar hebben 
bereikt, daar mogen alle Meijburgers ontzettend 
trots op zijn. 
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verhaal van een succesrecept
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Formeel bestaat een viersterrenkok niet, want 
drie sterren is het hoogst haalbare. Maar met drie 
Michelinsterren voor De Librije in Zwolle plus een 
kersverse Michelinster voor Librije’s Zusje klopt 
de calculatie weer wel. Zusje is onderdeel van 
Librije’s Hotel dat in het voormalige Zwolse huis 
van bewaring is gevestigd. Eten is ook in hotel-
restaurant Zusje een belevenis. Dat begint al met 
het à la carte-ontbijt. Voor een viergangen diner 
betaal je zo’n zestig euro per persoon. Daarvoor 
geniet je van dezelfde filosofie, passie en in-
grediënten als in ‘grote broer’ De Librije, alleen 
worden de gerechten met iets minder toeters 
en bellen geserveerd. Zusje is niet de enige plek 
waar je van de unieke Librije-sfeer kunt proeven. 
In de gewelfde kelders van het vijfsterrenhotel is 
bijvoorbeeld een wijnbar ingericht. De perfecte 
plek voor een aperitief, al dan niet vergezeld van 
nootjes van Gotje, garnalenbitterballen van Holt-
kamp of het beroemde Sallandse Knaapje, een 
regionaal kaasje. In deze wijn-, kaas- en worstbar 
worden twaalf wijnen per glas geschonken. Pal 
naast het hotel, in het Zwolse theater De Spie-
gel, bevindt zich nog club en restaurant Koperen 
Kees, ook onderdeel van het Librije Imperium en 
bekroond met een Bib Gourmand. Op de kaart 
staan onder meer tapas van bekende chefs: kro-
kante garnaaltjes als in Ron Blaauw, een soepje 
van bloedworst als in Halvemaan en uiteraard de 

befaamde lolly van eendenlever als in De Librije. 
In de voormalige gevangeniskeuken van het 
hotel is kook- en wijnschool Librije’s Atelier 
ingericht. Thuiskoks en professionals die in de 
keuken van een driesterrenrestaurant willen 
kijken, kunnen hier terecht voor een workshop of 
cursus. De liefde voor ‘puur’ – het handelsmerk 
van Jonnie Boer – is ook hier voelbaar. Er wordt 
gekookt met gevitaliseerde groenten die zo jong 
worden geoogst dat je de boontjes en kooltjes 
rauw kunt eten. 
Ingrediënten van topkwaliteit zijn ook karakteris-
tiek voor de Meijburger, die meesterkok 
Jonnie Boer en chefkok Arjan Bisschop creëerden. 
Smaakmaker is bijvoorbeeld piment d’Espelette, 
een mild chilipepertje dat naar paprika neigt en 
alleen in de Pyreneeën blijkt te gedijen. Slechts 
tien dorpen in Frans Baskenland mogen deze 
peper met AOC-label op de markt brengen. 
De burger zelf is gemaakt van jodenhaas of 
schouderhaas: een relatief onbekend stukje rund-
vlees dat nog het meeste wegheeft van ossen-
haas. Omdat het van de voorzijde van het rund 
komt, past het in een koosjer menu. Vandaar de 
naam jodenhaas. Finishing touch van deze speci-
ale jubileumburger is de huisgemaakte piccalilly-
mayonaise. Nieuwsgierig? Kijk voor het volledige 
recept op de volgende pagina. 
www.delibrije.nl

Exclusief van De Librije:

Broodje Meijburger
De zoektocht naar het gerecht dat de smaak van KPMG Meijburg & Co het beste 

weerspiegelt leidde naar Zwolle. Specifieker: naar De Librije. Niemand minder dan 

viersterrenkok Jonnie Boer tekende voor de receptuur van een bijzonder (smakelijk) 

broodje: de Meijburger! 
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Librije’s Meijburger
met ansjovis, piccalilly en piment d’Espelette

4 bagels met sesam, van topkwaliteit
500 g jodenhaas 

boter
6 ansjovisfilets, fijngehakt

1 tl piment d’Espelette (delicatessenwinkel)
4 el piccalilly

4 el mayonaise
8 bladen Romaine sla, de nerven

1 grote witte ui, in ringen 
8 plakken oude kaas (Reypenaar XO)

IN HET GLAS
Librije bier, ofwel iKi bier met een iets hoger 
alcoholpercentage waaraan groene thee en 

gember zijn toegevoegd. 

Maal de jodenhaas in de gehaktmolen tot grove 
tartaar of snijd het fijn met een mes. Meng de 
tartaar met de gehakte ansjovis, piment, zout en 
peper. Vorm vier mooie burgers van de tartaar. 
Verhit boter in de pan. Bak de burgers in de nog 
schuimende boter rondom aan. 
Verwarm ondertussen de bagels in de oven. 
Meng de piccalilly en mayonaise. Snijd de bagels 
open en besmeer ze met de piccalilly-mayonaise. 
Leg de burger op de onderzijde. Leg hier de uien-
ringen en nerven van de sla op. 
Beleg met de oude kaas en lepel er tot slot nog 
wat piccalilly-mayonaise over. 
Leg de andere helft van de bagel er bovenop. 
Direct serveren. 

<  Voor het jubilerende KPMG Meijburg & Co, van het fameuze culinaire imperium De Librije: 
de Meijburger.
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Mayonaise
Voor ruim 150 ml: meng met de (staaf)mixer 
1 eidooier, 1 mespunt mosterd, ½ el citroensap 
of azijn en een snuf zout. 
Voeg al kloppend in een heel dun straaltje 
150 ml olijfolie of zonnebloemolie toe. 
Blijf kloppen tot de mayonaise gaat binden. 
Proef op peper, zout en citroensap. 
In de koelkast blijft zelfgemaakte mayonaise 
2 dagen goed. 

Piccalilly
Snijd fijn: ¼ bloemkool, 1 geschrapte wortel, 
¼ komkommer (zaadlijst en schil verwijderd), 

50 g witte kool, 1 kleine ui en 2 zure bommen. 
Verhit olie en fruit hierin de groenten. Voeg toe: 

mespunt kerrie, 1 tl kurkuma, witte peper, de 
fijngesneden blaadjes van 1 takje dragon en 1 el 
mosterdzaad. Laat een paar minuten meefruiten. 

Verwarm 100 ml water met 100 ml azijn en 
50 g suiker. Roer tot de suiker is opgelost. Voeg 

toe aan de groenten en laat even pruttelen. Bind 
eventueel met maïzena. Laat afkoelen en pureer 

in de keukenmachine. 
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KPMG Meijburg & Co Alkmaar is gevestigd in een kaasstad pur sang. Een aan kaas gerelateerde tip 
ligt voor de hand. Met als bonus een restaurant op een idyllische locatie.

Alkmaar

Het Hof van Alkmaar
Restaurant Het Hof van Alkmaar zetelt op een 

plek waar geschiedenis werd geschreven: 
het voormalige vijftiende-eeuwse Sint Maria 

Magdalena klooster, dat in 1574 werd gekocht 
door Diederick van Sonoy, luitenant van Willem 

van Oranje. Het restaurant beschikt over een 
aangename no nonsens-kaart (Franse uiensoep, 

tournedos, Irish stew, quiche, tarte Tatin, 
kaasplankje) en een fantastisch terras. Met twee 

tot vier personen kun je privé op hoog niveau 
dineren: in de markante Toren van Sonoy. 

Hof van Sonoy 1 Alkmaar 
(072) 5121222, www.hofvanalkmaar.nl

Culinaire historie 
Wie Alkmaar zegt, denkt kaasmarkt. In het 
Waaggebouw uit 1390 wordt (april t/m 
september) nog altijd kaas gewogen. 
Hier is ook het Hollands Kaasmuseum 
gevestigd (www.kaasmuseum.nl). 
Op een steenworp afstand is nog een culinair 
museum te vinden: Nationaal Biermuseum 
De Boom. Voor wie de productiegeschiedenis 
van het ‘gouden nat’ te theoretisch vindt: in het 
bijbehorende proeflokaal kun je een keur aan 
bijzondere bieren proberen, waaronder Alkmaars 
Boom. Kijk op www.biermuseum.nl voor meer 
informatie.

De smaak van KPMG Meijburg & Co in 1939
Eind jaren dertig worstelde Nederland nog met De Grote 

Depressie, maar van recessie was rond de dis weinig te merken, 
leert navraag bij het Culinair Historisch Kookmuseum 

(www.kookmuseum.nl). Er was een overvloed aan groenten die 
nu als ‘vergeten’ worden beschouwd (kardoen, warmoes). Alles 
was zwaarder (stamppotten), zuurder, zoeter of zouter en werd 
fors langer doorgekookt. Op boter werd bepaald niet bezuinigd. 
Er werd sowieso meer zuivel gegeten. Exotisch fruit was volop 

verkrijgbaar, de kruidenier had al macaroni en ook het fenomeen 
rijsttafel was bekend. Voor wie het zich kon veroorloven. 
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Hollandse kaassoep
met knapperige soepstengels en kervel

60 g roomboter 
1 sjalot, gesnipperd

60 g bloem
100 ml witte wijn

1,2 l kippenbouillon (tablet)
150 g jonge kaas, geraspt
150 g oude kaas, geraspt 

200 ml slagroom
8 soepstengels (banketbakker)

kervel om te garneren

IN HET GLAS
Een witbiertje, 

hoewel je formeel geen drankje bij soep schenkt.

Smelt de roomboter in een pan met dikke 
bodem. Voeg de sjalot toe en laat deze al 
roerend 1 min. zachtjes smoren. 
Voeg de bloem toe en laat alles 2 min. op een 
laag vuurtje garen. Doe daarna de witte wijn 
erbij. Roer alles flink door en laat het mengsel 
2 min. zachtjes pruttelen. Blijf roeren. 
Voeg de hete bouillon toe en blijf roeren tot een 
gladde massa ontstaat. Giet het mengsel door 
een fijne zeef over in een schone pan. 
Voeg dan in delen de kaas toe. 
Blijf roeren tot de kaas is gesmolten. 
Voeg tenslotte de room toe. 
Laat alles nog 3 min. pruttelen en breng de soep 
dan op smaak met zout en peper. 
Schep in diepe borden. 

Garneer elk bord met een takje kervel en
(zelfgebakken) soepstengels.

<  Het Hof van Alkmaar zou deze kaassoep niet als hoofdgerecht serveren. 
Thuis kan dat natuurlijk wel. 
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Amstelveen
KPMG Meijburg & Co Amstelveen – De Bovenlanden weet de weg in Amsterdam. 

Plancius was bij lange na niet de enige horecatip, maar werd wel opvallend vaak genoemd.

Plancius
Pal tegenover Artis bevindt zich café-restaurant 

Plancius. Exotische dierengeluiden geven het 
terras aparte allure. Andere voordelen van deze 

locatie: Studio Plantage en bijvoorbeeld film-
theater Desmet zijn dichtbij en parkeren is hier 

voor Amsterdamse begrippen een eitje. 
Merkx + Girod Architecten tekende voor het 

strakke interieurontwerp: de perfecte ambiance 
om van een ongedwongen lunch, diner of ontbijt 

(weekend) te genieten. De kaart is lekker 
gevarieerd (garnalenkroketjes, boudin noir, 

spaghetti vongole, bouillabaisse, Marokkaanse 
lamsstoof). Nog een pre: voor kinderen is er een 

speciale menukaart.
Plantage Kerklaan 61 Amsterdam 

(020) 3309469, www.restaurantplancius.nl

Bruisend of plat?
Een beetje restaurant heeft een hip mineraalwatertje op de kaart. 
Ook thuis is gebotteld water en vogue. Bij de Watershop zijn ruim 
honderd soorten te vinden. Elk met een eigen mineraalcompositie 

en ‘mondgevoel’. Proeven is dus een must. Dat gaat net als bij 
wijn: slurp, want zuurstof maakt de smaak los. 

Op kamertemperatuur openbaart deze zich trouwens het beste. 
Water met koolzuur werkt eetlustopwekkend en doet het daarom 

goed bij het voorgerecht. Lichtbruisend water is een prima 
begeleider van hoofdgerechten. Naast de after dinner-

koffie past dan weer een plat of stil watertje. 
Roelof Hartstraat 10 Amsterdam 

(020) 6755932, www.springwater.nl

Drinken & dansen
In deze cafés en clubs is de kans op een 
ontmoeting met een collega van Amstelveen 
- De Bovenlanden relatief groot. 
Jordaan: Café Chris, Bloemstraat 42 (de oudste 
kroeg in deze buurt); Café Nol, Westerstraat 109. 
Nieuwmarkt: Café De Druif, Rapenburgerplein 
83 (archetype bruine kroeg); Café Cuba, 
Nieuwmarkt 3 (salsa, hiphop, house). 
Leidseplein: Jimmy Woo, Korte Leidsedwarsstraat 
18; The Zebra Lounge, Korte Leidsedwarsstraat 
14; Suzy Wong, Korte Leidsedwarsstraat 45; 
Sugar Factory, Lijnbaansgracht 238. 
Rembrandtplein: Café De Heeren van Aemstel, 
Thorbeckeplein 5. 
Oud-Zuid: Bar Ca, Marie Heinekenplein 30-31; 
The Chocolate Bar, 1e Van der Helststraat 62a. 
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Tonijnsteak 
met La Ratte aardappelen, Little Gem en aubergine-pickels

1 grote aubergine
1/3 rode peper

zonnebloemolie
2 laurierblaadjes

1 tl kurkuma
1 tl mosterdzaad

3 el honing
citroensap 

20-24 La Ratte aardappelen
4 tonijnsteaks (175 g per stuk)

1 struikje Little Gem sla, in grove stukken 

IN HET GLAS
Houtgerijpte sauvignon blanc.

Schil de aubergine en snijd het vruchtvlees in 
blokjes van ½ cm. Snijd de aubergineschil en 
rode peper in flinterdunne reepjes (julienne). 
Verhit een flinke scheut zonnebloemolie in een 
hapjespan. Bak daarin de aubergine en peper 
met laurier, kurkuma, mosterdzaad, honing en 
citroensap tot de aubergineschil knapperig is en 
de aubergineblokjes gaar zijn. Pas op voor 
aanbranden. Breng op smaak met zout en peper 
en eventueel wat extra honing en citroensap. 
Laat de aubergine-pickels afkoelen tot lauw-
warm.
Kook ondertussen de schoongeboende, 
ongeschilde La Ratte aardappelen in ± 15 min. 
gaar. Giet af en laat goed droogstomen. 
Maal peper en zout over de tonijnsteaks. 
Verhit een beetje zonnebloemolie in een pan met 
anti-aanbaklaag. Laat goed heet worden. Bak de 
steaks in ± 2 min. rosé terwijl je de pan heen en 
weer blijft bewegen. 

Serveren: leg de aardappelen op een voorver-
warmd bord. Verdeel hier wat Little Gem over. 
Leg de tonijn er bovenop. Schep de aubergine-
pickels op en rond dit torentje. 

<  Licht zoet, beetje zuur, tikje scherp en héél spicy: aubergine-pickels geven dit ogenschijnlijk 
eenvoudige hoofdgerecht een enorme boost. Ook tijdtechnisch (bereidingstijd ± 25 minuten) is dit 
een prima investering.
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Amstelveen-Startbaan
Voor vestiging KPMG Meijburg & Co Amstelveen – Startbaan staan met stip op één: 

de zilte smaken en pure gerechten van visrestaurant Le Pescadou.

Le Pescadou
In Le Pescadou draait alles om vis. 

Verse vis welteverstaan. Chefkok Bart van 
Lieshout doet niet aan invriezen. 

Ergo: in de zomer niet om platvis vragen, 
want dan is het paaitijd. 

Alles wordt hier huisgemaakt, van de 
kruidenboter tot en met de truffels. 

Het accent ligt op eerlijke gerechten zonder 
toeters en bellen. Toppers zijn de kreeftensalade 

met ganzenleverkrullen en truffelmayonaise, 
de zeetong (zes ons!) en de platte Zeeuwse 

oesters (rauw uiteraard). 
Ook voor verrassende wijn-spijs combinaties is 

dit in Amstelveen dé plek. 
Amsterdamseweg 448 Amstelveen 

(020) 6470443, www.visrestaurantlepescadou.nl

Picknick
Geen culinaire hotspot, maar picknicken in het 
Amsterdamse Bos is de tip van Amstelveen 
– Startbaan. Het toeval wil dat deze groene oase 
tussen Amsterdam en Amstelveen in 2009 het 
75-jarig jubileum viert. Begin jaren dertig was in 
het gras picknicken nog tamelijk revolutionair. 
Dit bos moest daarin verandering brengen. 
Missie geslaagd. Er zijn legio velden waar je je 
picknickkleed kunt uitspreiden.
De picknickmand uit het kerstpakket gaat 
natuurlijk mee. Voor vertrek alleen even de 
prosecco koelen en de focaccia afbakken. 
En onderweg eventueel nog wat geitenkaasjes bij 
De Riddammerhoeve kopen. 
Kijk op www.amsterdamsebos.nl voor meer 
informatie.

Romige puree
Het recept voor aardappelpuree kent honderden variaties. 

De gemene deler: voor een luchtig resultaat zijn room en boter 
vereist. Schil 500 g kruimige aardappelen. Kook deze in weinig 

water in ± 20 min. gaar. Giet af en laat op laag vuur uitdampen. 
Pureer de aardappelen met een pureeknijper of roerzeef (niet met 

de staafmixer!). Verwarm 200 ml slagroom en klop dit in delen 
door de puree tot deze goed smeuïg is. Klop er tot slot nog 20 g 
boter door. Breng op smaak met zeezout en versgemalen peper. 
Tip: laat de boter achterwege als je de puree wilt bewaren en 

klop deze er pas tijdens het verwarmen door. 
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Zeewolffilets in spek 
met aardappelpuree, jus de veau, citroengras en pomodori secchi

8 zeewolffilets (80 g per stuk)
8 plakjes katenspek of mager rookspek

zonnebloemolie
roomboter

200 ml jus de veau (kalfsfond)
1 stengel citroengras, fijngesneden

2 tl balsamico-azijn
10 g pomodori secchi, grofgehakt

8 sprieten bieslook
4 schijfjes limoen 

300 g aardappelpuree
300-400 g gemengde groenten, 

beetgaar gekookt

IN HET GLAS
Viognier uit Zuid-Frankrijk, bijvoorbeeld die van 

Domaine Belot.

Spreid de plakjes spek uit op een werkblad. 
Leg op elk plakje een zeewolffilet. Bestrooi licht 
met zout en peper en wikkel het spek rond de 
vis. Maak zo 8 pakketjes.
Laat ondertussen in een steelpan de jus de veau 
met de balsamico en citroengras zachtjes 
inkoken. Haal de saus van het vuur zodra deze 
begint te binden. Klop, van het vuur af, een klont 
roomboter en de zongedroogde tomaten door de 
saus. Proef op peper en zout. 
Verhit een scheutje zonnebloemolie en een 
klontje boter in een koekenpan, leg de zeewolf-
pakketjes in de pan zodra de boter is uitgebruist. 
Bak de pakketjes ± 8 min. om en om. 

Serveren: schep in het midden van vier 
voorverwarmde borden wat puree en groenten. 
Leg daarop twee zeewolfpakketjes. Dresseer er 
de jus de veau omheen. Garneer met bieslook en 
limoen.

D
e 

sm
aa

k 
va

n 
M

ei
jb

ur
g

<  In de pittige spekpakketjes schuilt stevige witvis met een karakteristieke smaak: zeewolf. Zonge-
droogde tomaten, citroengras en balsamico-azijn geven de jus de veau een subtiel friszuur accent.
Deze zeewolffilets in spek zijn ook geschikt als voorgerecht. Halveer de hoeveelheden en laat de 
puree achterwege.



SERVIES
In servieswinkels is voor elk 
gerecht wel een speciaal bord 
of schaaltje te vinden. Leuk 
voor de collectioneur, maar 
een tweehonderddelig porse-
leinen servies is geen garantie 
voor culinair succes. Sterker: 
al te veel kleur en dessin leidt 
af van dat waar het om draait: 
het gerecht. Koks zijn niet 
voor niets zo dol op een witte 
ondergrond. Daar staat tegen-
over dat het verfrissend kan 
zijn om de gebaande paden 
eens te verlaten: reageerbuisjes, 
weckpotten, injectiespuiten, 
petrischaaltjes, eierschalen, 
groentenschillen, borrelglazen, 
mini-waslijntjes op een bord: 
je kunt het zo gek niet beden-
ken of er is een gerecht in, aan 
of op geserveerd. Gebruik je 
fantasie.

WARM OF KOUD
Voorverwarmd servies is een 
must als je met meer mensen 
rustig van een etentje wilt ge-
nieten. Niet iedereen beschikt 
natuurlijk over zo’n kekke 
ingebouwde bordenwarmer, 
maar voorverwarmen in de 
magnetron gaat ook. Spoel de 
borden af met water en stapel 

ze nat op elkaar. Verwarm ze 
ongeveer een minuutje op vol 
vermogen. 

HET JUISTE WIJNGLAS
Voor elke wijn is er wel een 
apart glas. Leidraad bij het 
kiezen: neem transparant zodat 
je de kleur van de wijn kunt 
beoordelen. Dun glas (kris-
tal) drinkt het prettigst. Een 
lange steel is handig. Ga voor 
een zo groot mogelijke kelk. 
De bedoeling is namelijk dat 
het glas voor eenderde wordt 
volgeschonken, zodat je de 
wijn kunt laten ‘walsen’. Een 
taps toelopende bovenzijde 
heeft de voorkeur, omdat het 
bouquet dan langer gevangen 
blijft. Bourgogneglazen zijn aan 
de bovenzijde trouwens smaller 
dan bordeauxglazen, omdat 
Bordeaux volgens vinologen 
meer contact met de smaak-
papillen nodig heeft. Glazen 
voor wit zijn een slag kleiner 
dan glazen voor rood. Rosé-
glazen mogen nog een maatje 
kleiner zijn. 

OP HET BORD OF NIET?
De gerechten in dit jubileum-
kookboek zijn steevast opge-
maakt op het bord. 

Zo worden ze ook geserveerd in 
de restaurants die de recepten 
prijsgaven. Maar het kan ook 
anders. Iemand als Jamie Oliver 
pleit er bijvoorbeeld voor om 
pannen of schalen op tafel te 
zetten, zodat iedereen zichzelf 
kan bedienen. Op die manier 
ontstaat er namelijk (inter)actie 
en dat is gunstig voor de sfeer. 

BESTEK-ETIQUETTE
In sommige gevallen is met mes 
en vork eten not done. 
Asperges, artisjokken, 
gevogelte, kikkerbilletjes, 
kreeft, maïskolven, mosselen, 
frites en fruit eet je met je 
handen. Laat de vork links 
liggen bij het kaasplankje, 
gebruik vingers en een mes. 
Brood bij de amuses snijd je 
niet, maar scheur je. Ook sla 
mag niet worden gesneden: 
vouw het blad met de vork op 
tot hapklaar formaat. Eieren 
en aardappelen worden kleiner 
gemaakt met een vork. En soep 
eet je vanaf de zijkant van de 
lepel.

MENU SAMENSTELLEN
Niets leuker voor de fervente 
thuiskok dan het samenstellen 
van een menu. Zorg voor 

In stijl serveren
Een goed gerecht heeft geen opsmuk nodig en het allermooiste servies kan een 
culinaire faux pas niet verhullen. Daar staat tegenover dat niets de aandacht van de 
smaak kan afleiden als gerechten en dranken op de juiste manier worden 
gepresenteerd. Over de regels van het serveren.
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afwisseling in kleur, bereidings-
wijze én ingrediënten. Alles 
roomwit is saai, tenzij wit het 
thema van de avond is. In een 
uitgebalanceerd menu hoort elk 
ingrediënt in principe maar één 
keer terug te komen. Dat geldt 
ook voor de garnering. Aan een 
Kaapse kruisbes bij elke gang 
herkent men een ongeïnspi-
reerde kok. 

MOOI SNIJDEN
Ingrediënten in gelijke stukken 
snijden heeft om te beginnen 
een praktisch voordeel: alles 
wordt gelijkmatiger gaar. Het 
oogt ook beter. Net als het 
ideale mes bestaat ook de 
ideale snijtechniek niet. De 
twee belangrijkste wetten: buig 
de vingertoppen van de niet 
snijdende hand naar binnen 
en laat het lemmet tegen de 
knokkels rusten, zodat je kunt 
sturen, en probeer geen snel-
heidsrecords te breken. 

DE GEDEKTE TAFEL
Niks mis met een houten tafel. 
Wie toch voor tafellinnen kiest, 
zorgt ook voor een onderlaken. 
Hoe dikker de onderlaag, hoe 
gedempter de geluiden en hoe 
rijker het gevoel. Zolang het 

glaswerk op voet tenminste niet 
wankelt. Wat decoraties 
betreft: zorg ervoor dat het 
zicht op de disgenoten niet 
wordt belemmerd. Kies dus 
waxinelichtjes in lage houders 
of juist een extreem hoge 
kandelaar waar je onderdoor 
kunt kijken. En dat boeket 
moet toch echt van tafel als het 
eerste gerecht arriveert. Beter: 
decoreer de tafel met een 
professionele peper- en zout-
molen, olie, azijn of andere 
accessoires met een culinair 
doel.

ANTISTRESS
Last but not least: de neiging 
bestaat misschien om flink uit 
te pakken als er gasten komen 
eten. Prima, maar probeer een 
gerecht eerst uit. Niets treuri-
gers dan een gestreste thuiskok 
die de uitkomst van het gerecht 
nog niet kent, terwijl de gasten 
al arriveren. Zet ingrediënten 
en andere benodigdheden 
mise en place, zodat de laatste 
handelingen moeiteloos kunnen 
worden verricht. Speel op safe. 
Met eenvoudige, maar mooie 
ingrediënten sorteer je meer 
applaus dan met een mislukt 
haute cuisine-experiment. 
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Arnhem
KPMG Meijburg & Co Arnhem blijkt niet alleen een favoriet restaurant, maar ook een favoriet gerecht 

te hebben. De gamba’s van Falstaff zijn nu eenmaal ongeëvenaard, zo luidt de verklaring.  

Falstaff
De naam Falstaff verwijst naar een personage uit 

het werk van William Shakespeare: de 
rondbuikige levensgenieter sir John Falstaff die 

eten en drinken tot een levenskunst verhief. Zie 
hier in een notendop de filosofie van het gelijk-

namige restaurant, dat is gevestigd in een impo-
sant monument in het hart van de stad. 

De sfeer is gemoedelijk, de menukaart 
(klassiekers en gewaagdere creaties) verdient het 

predikaat bourgondisch. Wie het maandmenu 
van zes gangen wat magertjes vindt, kiest voor 

de proeverij van acht. 
Zwanenstraat 18 Arnhem 

(026) 4429020, www.restaurant-falstaff.nl

Korenmarkt
Voor uitgaan in Arnhem is de bekende  
Korenmarkt the place to be. Het plein barst bijna 
uit de voegen van de bars, eetcafés en 
restaurants. Als deze sluiten, kun je tot aan het 
ochtendgloren in een van de discotheken terecht. 
In bijvoorbeeld Emperium (Korenmarkt 29) is de 
kans om een collega te ontmoeten niet 
denkbeeldig. Voor een après-ski sfeertje kun je 
naar Aspen Valley (Korenmarkt 25). Ook in de 
buurt van de Korenmarkt is het goed toeven. 
Barrio Habana (Pauwstraat 3) en Rose’s (Rijnkade 
49) zijn prima plekken voor cocktails. Voor een 
glas wijn is Café Florian (Jansplein 59) het 
aangewezen adres.

Nederlandse wijn 
Volgens het CBS is het aantal Nederlandse wijngaarden de 

afgelopen vijf jaar verdubbeld tot 68. Het Wijngaardeniersgilde 
houdt het op 150 commercieel opererende wijngaarden, waarvan 
ruim de helft groter is dan één hectare. Samen beslaan deze een 
areaal van 190 hectare met een opbrengst van zo’n 1.070.000 

flessen. De verwachting is dat deze cijfers blijven stijgen. 
Er zijn immers wel degelijk rassen die in ons klimaat gedijen, zoals 
Solaris, Regent en Johanitter, en dat levert mooi rood en wit op. 

Voor een wijnroute hoef je Nederland dus niet te verlaten. 
Kijk op www.nederlandsewijngaarden.nl voor de adressen.
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Gamba’s in bacon 
met huisgemaakte kruidenboter en frites

125 g gezouten roomboter
1 sjalotje, gesnipperd

1 teen knoflook, fijngehakt
½ el verse tijm, fijngehakt 

scheutje citroensap
scheutje worcestersaus en/of tabasco

plukje peterselie, fijngehakt 
24 grote gamba’s met kop (Nigeriaanse White of 

Black Tiger, 20/30)
24 flinterdunne plakjes bacon

pinot blanc
4 partjes citroen  

4 zongedroogde tomaatjes

Extra nodig spuitzak,
4 gratineerschaaltjes

IN HET GLAS
Pinot blanc d’Alsace.

Laat de roomboter op kamertemperatuur komen. 
Wrijf sjalot, knoflook, tijm, peper, citroensap, 
worcestersaus en/of tabasco fijn met een vijzel. 
Meng met de peterselie door de boter. Proef op 
zout, peper en citroensap.
Pel de gamba’s: verwijder kop en schaal (laat het 
staartje met het laatste stukje schaal eraan 
zitten), trek het darmkanaal eruit en spoel 
schoon.
Spreid de plakjes bacon uit op een werkblad. 
Spuit er met behulp van een spuitzak in de leng-
terichting een streep kruidenboter over. 
Leg op elk plakje bacon een gamba en rol deze 
op. 
De kopkant moet iets buiten het vetrandje 
uitkomen en het staartje moet er aan de 
andere kant uitsteken. Verdeel de gamba’s over 
4 gratineerschaaltjes. Spuit in het midden van elk 
schaaltje een toefje kruidenboter. Leg hier een 
zongedroogd tomaatje op en 1 partje citroen.
Verwarm de oven voor op 200°C. Zet de schaal-
tjes in het midden van de oven. Blus af met een 
beetje pinot blanc zodra de bacon lichtbruin is 
gekleurd, de gamba’s stevig aanvoelen en de 
boter pruttelt (dit duurt 8-10 min.). Verhit wat 
olijfolie in een steelpan. Frituur hierin de takjes 
peterselie.

Lekker erbij: knapperige groene salade, 
(huisgemaakte) dunne frieten en gefrituurde 
peterselie.

<  Dit hoofdgerecht leent zich bij uitstek om - in een kleinere portie - als voorgerecht te serveren. 
Geef er wat stokbrood bij om in de kruidenboter te dippen. Of serveer de gamba’s rond een bergje 
groene salade. Ook lekker als hartig hapje.  
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Breda
KPMG Meijburg & Co Breda blijkt een duidelijke voorkeur aan de dag te leggen voor de restaurant-

keukens uit het verre oosten, zoals Thailand, China, Vietnam, Japan én India.

Gong
Het interieur van Restaurant Bar Cocktaillounge 

Gong is aangenaam decadent. Rode zuilen, 
pluche stoelen en een gigantische trap staan 

garant voor een exotisch tintje. Dit is dé plek om 
tot laat in de avond van Aziatische gerechten 

te genieten. Wie wat sceptisch staat tegenover 
meerdere nationaliteiten uit één keuken: de 

chefkok heeft in alle op de menukaart genoemde 
landen ervaring opgedaan. O ja, hadden we 

de geweldige cocktaillounge met loveseats al 
genoemd? Daar kun je alvast wat sashimi, sushi, 

saté en dim sum proeven.
Van Coothplein 24 Breda 

(076) 5216696, www.restaurantgong.nl

Kookschool 
Shoppingtechnisch is ‘t Sas een van de 
interessantere stukjes van Breda. Een van de 
pareltjes aldaar is kookstudio Artichaud. 
Oprichter en Michelinsterrenkok Tako Hoefsloot 
wijdt de deelnemers tijdens zijn kookcursussen en 
-workshops in in de geheime kneepjes van het 
vak. Koken is toveren is daarbij het devies. In de 
bijbehorende lifestyle- en delicatessenwinkel aan 
de voorzijde van het voormalige fabriekspand 
zijn zoete en hartige delicatessen en stylish 
verantwoord tafellinnen en serviesgoed te 
vinden.
’t Sas 8 Breda 
(076) 5339055, www.artichaud.nl

Indiaas brood
Volgens de Indiase etiquette is met de handen eten volstrekt 
geaccepteerd, zolang men zich tot de rechtervingertoppen 

beperkt of naan als bestek gebruikt. Voor 8 stuks:
meng 1,5 l lauwe melk, 15 g gist en 2 tl suiker. Laat 15 min. 

rusten. Meng 500 g bloem, 1 tl zout en 1 tl bakpoeder. 
Voeg 1 tl suiker, het gistpapje, 2 el olie, 150 ml dikke yoghurt en 

1 ei toe. Kneed tot een soepel deeg. Laat 1 uur rijzen. 
Kneed het deeg nogmaals door en verdeel het in 8 stukken. 

Rol elk stuk uit tot een druppelvormig brood. 
Bak de naans in 6-8 min. goudbruin in een op 225ºC 

voorverwarmde oven.  
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800 g scharrelkipfilets
arachideolie

1 tl mosterdzaad
10 gedroogde kerrieblaadjes

1 tl fenegriekzaadjes
3 tenen knoflook uit de knijper

2 uien, gesnipperd
3 grote rode pepers, fijngesneden

1 tl cayennepeper
1 el kerriepoeder

1 el komijnpoeder
4 verse tomaten, in blokjes

3 el tomatenpuree
300-400 g basmatirijst
paar draadjes saffraan

kristalsuiker
2 el korianderblad, grofgehakt
cashewnoten om te garneren

IN HET GLAS 
Gewürtztraminer, 

bijvoorbeeld Valle de Curicó uit Chili.

Indiase kipcurry
met saffraanrijst, cashewnoten en naan

Snijd de kipfilet in blokjes. Verhit een scheutje 
olie in een braadpan. Voeg mosterdzaad, 
kerrieblaadjes, fenegriekzaadjes en knoflook toe. 
Laat 1 min. fruiten en voeg dan de ui en kipfilet 
toe. Laat 2 min. zachtjes doorbakken. Doe de 
rode pepers, cayennepeper, kerrie en komijn erbij 
en laat alles nog even fruiten op hoog vuur. Voeg 
de verse tomaat en tomatenpuree toe en vul 
aan met water tot alles net onderstaat. Laat alles 
pruttelen tot de kip gaar is (± 20 min.). Kook 
ondertussen de rijst met de saffraan gaar volgens 
de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Breng 
de curry op smaak met een klein beetje suiker en 
zout. Roer er tot slot de koriander doorheen.

Serveren: schep de curry en rijst in verschillende 
kommen. Strooi wat geroosterde cashewnoten 
over de rijst. Garneer de curry met een rood 
pepertje of wat verder voorhanden is. 

<  Deze kruidige curry is supereenvoudig te maken. Lekker met gestoomde groenten, naan en raita:
meng 250 ml yoghurt met ½ geraspte komkommer, ½ fijngesneden rood pepertje, versgemalen 
zwarte peper en fijngesneden koriander.
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De Meern
KPMG Meijburg & Co De Meern wijkt uit naar Utrecht stad als het op culinair verpozen aankomt. 

Daar zijn restaurants en eetcafés in alle smaken te vinden. Plus een keur aan delicatessen.

Luce
De gevel valt op door een lichtblauwe neonbuis. 

Binnen onderstreept roze tl-licht het 
kosmopolitische karakter. Maar genoeg over 

uiterlijkheden. De kracht van Luce (Italiaans voor 
licht) zit ‘m in de wekelijks wisselende kaart met 
daarop een klein aantal supermooie gerechten. 

Voor een scherpe menuprijs kun je hier genieten 
van een soepje, drie antipasti (geen olijven, maar 

topgerechtjes), een hoofdgerecht (vis, vlees of 
vegetarisch) en een dessert. Dat alles omlijst met 

27 Italiaanse wijnen per glas en een keur aan 
cocktails en digestieven (10 soorten grappa). Wie 

denkt dat een hip interieur alleen jong publiek 
trekt, heeft het mis. Chefkok Roy Wiggers weet 

alle leeftijden te boeien. 
Visschersplein 75 Utrecht 

(030) 2333008, www.restaurantluce.nl

Peek & Van Beurden
Ooit was de delicatessenwinkel de enige optie als 
je op zoek was naar jalopenopepers, truffelolie 
of saffraan. Tegenwoordig kom je in de goedge-
sorteerde supermarkt al een heel eind. Maar één 
ding mist daar: verstand van zaken. Nee, dan 
Peek & Van Beurden. Eigenaar Edwin Peek is een 
wandelende culinaire encyclopedie en weet zelfs 
de meest doorgewinterde culi regelmatig met 
iets nieuws te verrassen; soms is dat een kaasje, 
soms zijn het eetbare insecten. Het assortiment 
‘houdbaar’ is fenomenaal. En dan is er nog de 
uitgebreide versafdeling met charcuterie, kazen 
(Hollandse buffel) en geweldig brood. Het is 
hoogst onverstandig om hier met een knorrende 
maag over de drempel te stappen. 
Nachtegaalstraat Utrecht 
(030) 2332155, www.peekvanbeurden.nl

Cranberryjus
Verhit olijfolie in een braadpan. Kneus 2 eendenkarkassen 

(overgebleven van het recept op de volgende pagina) door het 
bot met een houten hamer of kreeftentang te kraken. Bak deze 

aan. Blus af met 400 ml rode wijn. Voeg toe: 400 ml water,  
½ winterpeen in plakjes, 3 stengels bleekselderij in stukjes, 3 uien 
in stukken, 1 doormidden gesneden bol knoflook, takjes tijm en 
rozemarijn, 3 laurierblaadjes en 2-3 el juspoeder. Laat 2-3 uur 
zachtjes trekken tot een mooie dikke jus. Zeef de jus, voeg de 

veenbessen toe en warm deze een tijdje mee. 
Proef op peper en zout. 
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Gekonfijte eend 
met spruitjes-canneloni, olijvenpolenta en cranberryjus

2 Westfriese kooieenden
250 ml ganzenvet

olijfolie
600 ml kippenfond

100 g polenta
50 g roomboter

75 g zwarte olijfjes, fijngehakt
50 g Parmezaan, versgemalen

400 g spruitjes, schoongemaakt
1 el mayonaise

basilicum en peterselie naar smaak, fijngehakt
4 plakken briquedeeg van 8 x 12 cm

zonnebloemolie om te frituren
cranberryjus (zie recept pagina 37)

8 zoetzure Italiaanse uitjes (delicatessenwinkel)
Tahoon cress om te garneren

 
Extra nodig vleesthermometer, spuitzak, 
8 metalen pijpjes (± 10 cm lang, ø 1 cm)

  

IN HET GLAS
Chianti Classico uit Toscane of 

Rosso di Montefalco uit Umbrië. 
 

Snijd de poten van de eend (of laat de poelier dit 
doen). Bestrooi de eendenborsten en -poten met 
peper en zout. Verhit ganzenvet in een ovenbe-
stendige pan. Leg hier de poten in (ze moeten 
net onderstaan). Zet in de oven en laat ± 3 uur 
confijten op 90ºC. Verhit olijfolie in een andere 
ovenbestendige pan. Braad de eend hierin op de 
huidkant goudbruin aan. Zet in de oven en laat 
± 2 uur garen op 70ºC (als de vleesthermome-
ter 50ºC aangeeft, is de eend klaar). Laat even 
rusten en verwijder de karkassen. Gebruik de 
karkassen voor de cranberryjus.
Polenta: verhit de fond. Voeg de polenta toe. 
Draai het vuur laag en laat 35-40 min. staan. 
Roer regelmatig. Voeg de laatste 10 min. de helft 
van de kaas en boter toe en een scheutje olijfolie.
Spruitjes-canneloni: blancheer de spruitjes 
4 min. in kokend water. Giet af. Houd 1-2 
spruitjes apart. Pureer de rest met de mayonaise, 
peterselie en basilicum in de keukenmachine tot 
een grove tapenade. Proef op peper en zout. 
Verhit de zonnebloemolie. Verwarm de pijpjes 
in de frituurolie. Vouw het deeg om de warme 
pijpjes, plak dicht met eidooier. Frituur het deeg 
goudbruin in de olie. Laat uitlekken en afkoelen. 
Schuif de deegvormpjes van de pijpjes. Doe de 
spruitjespuree in een spuitzak en vul hiermee de 
canneloni.
 
Serveren: verdeel de eendenborst en -pootjes 
over voorverwarmde borden. Schep er wat 
polenta naast, garneer met olijfjes en Parmezaan. 
Zet de spruitjes-canneloni ernaast. Dresseer de 
jus om de eend. Garneer met zoetzure uitjes, 
Tahoon cress en spruitjesblaadjes.

<  Dit fijnproeversgerecht is onderdeel van een menu, wat betekent dat de portionering bescheiden 
is. Geen tijd om alles zelf te maken? Vervang de canneloni van briquedeeg door gekochte 
(ongevulde) canneloni.
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ALS APERITIEF 
Martini nuevo
Een beetje zoet en een beetje 
zout, met een lekkere bite.

1 tl gedroogde aardbeien 
1 tl gedroogde olijven 
70 ml gin
30 ml Martini extra dry
1 cocktailglas
1 cocktailvorkje

Leg de aardbeien en olijven in 
het glas. Meng in een shaker 
de Martini extra dry met de gin 
en een paar klontjes ijs. Roer 
om (dit drankje is stired, not 
shaken!). Schenk de mix in het 
glas. Serveer met een cocktail-
vorkje. 

IN BETWEEN
Gin-tonic Asian style
Een verfrissend drankje dat de 
smaakpapillen kalmeert. 

1 takje Thaise basilicum
1 stengel citroengras 
50 ml gin
crushed ice
1 longdrink glas

Schep wat crushed ice in het 
glas. Snijd de onderzijde van de 
stengel citroengras schuin af en 
zet deze in het glas. Schenk er 
50 ml gin bij. Vul aan met tonic. 
Kneus de Thaise basilicum een 
heel klein beetje en zet het 
takje in het glas. Serveer met 
een rietje. 

AFTER DINNER
Italian ice-coffee
Ook lekker met kant-en-klare 
marshmellows.

1 dubbele espresso
25 ml Amaretto
25 ml Galliano 
munt marshmellows
1 Luce-koekje
1 cocktailglas 

Schenk de espresso met de 
Italiaanse likeuren en 2 ijsblok-
jes in een shaker. Shake stevig 
zodat een mooie crèmelaag 
ontstaat. Schenk de koffie-
cocktail in het glas. Garneer 
met munt marshmellows en 
een bros Luce-koekje. 

Dinner cocktails
Een bevlogen thuiskok herkent men aan de drankjes. En daarmee bedoelen we niet alleen de wijn. 
Cocktails zijn bij uitstek geschikt om een etentje naar een hoger plan te tillen. Meestermixer Frank 
Bottema – eigenaar van restaurant Luce in Utrecht – creëerde drie cocktails voor bij het diner. 
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MUNT MARSHMELLOWS
4 blaadjes gelatine
125 g suiker
30 g glucose
50 ml water
5 g eiwitpoeder 
(horecagroothandel)
35 ml water
1 kwart bosje munt
10 g maïzena
10 g poedersuiker 

Week de gelatineblaadjes in 
lauw water. Verhit de suiker en 
glucose tot 125ºC. Voeg de uit-
geknepen blaadjes gelatine toe 
en roer tot een egale siroop. 
Verwarm in een andere pan 
het water met de munt. Laat 
10 min. zachtjes trekken (vuur 
uit). Laat afkoelen. Verwijder 
de munt en meng het muntwa-
ter met het eiwitpoeder in een 
keukenmachine tot een luchtig 
mengsel. Voeg de siroop toe 
en klop alles even door. Meng 
maïzena en poedersuiker. Be-
stuif hier bakpapier mee. Maak 
met behulp van een spuitzak 
strepen marshmellowschuim op 
het papier. Bestuif met poeder 
zodat de substantie niet te 
plakkerig wordt. Laat ± 2 uur 
opstijven in de koelkast. Snijd 
met een scherp mes in kleine 
blokjes. Luchtdicht verpakt in 
de koelkast blijven de schuim-
snoepjes ± 2 dagen goed.

LUCE-KOEKJES 
125 ml water
125 g eiwit
7,5 g eiwitpoeder 
(horecagroothandel)
25 g kristalsuiker
5 g oploskoffie

Verwarm de oven voor op 
60ºC. Meng alle ingrediënten 
in een vetvrije kom en klop 
goed door met een garde. 
Laat een paar minuten rusten. 
Klop opnieuw ± 10 min. door 
tot het mengsel opstijft. Strijk 
het mengsel uit op een silico-
nenbakplaat (kookwinkel) of 
een met bakpapier beklede 
ovenplaat tot een 1 cm dikke 
laag. Laat ± 12 uur in de oven 
drogen tot een luchtig en bros 
koekje ontstaat. Snijd in stuk-
ken (niet alles wordt gebruikt). 
Serveer meteen. 

GEDROOGDE OLIJVEN
Ontpit grote groene verse olij-
ven (voor één cocktail zijn ± 2 
olijven nodig). Spreid ze uit op 
een bakblik. Schuif deze in het 
midden van een op 40-45ºC 
voorverwarmde oven. Laat de 
olijven 8 uur drogen. Haal uit 
de oven en laat afkoelen. In de 
koelkast blijven de olijven ± 5 
dagen goed. 
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Den Bosch
Zoals het een Bourgondische stad betaamt is er in Den Bosch op culinair gebied van alles te beleven. 
KPMG Meijburg & Co kiest voor een plek waar je goed kunt lunchen én avondvullend kunt dineren.

Gaja
Middelpunt van restaurant Gaja is een grote 

snijmachine. Daarop wordt de charcuterie 
(gekruid buikspek, ham van Limburgs varken) 

gesneden die vanuit de wandvullende vitrinekast 
lokt. Die kast geeft de indruk dat je in een 

delicatessenwinkel bent beland. 
Wat min of meer klopt. Wie de tijd heeft kiest 

daarom voor de Chef’s Choice: een bloemlezing 
van de verfijnde internationale gerechten op de 

kaart, met wijnarrangement. Donderdag, vrijdag 
en zaterdag lardeert de huisdeejay al die fijne 
smaken met smooth loungemuziek. Lunchen, 

een Bossche Bol eten en/of een cocktail drinken 
kan in dit hippe restaurant trouwens ook. 

Kolperstraat 30 Den Bosch 
(073) 6148660, www.gogaja.nl

Wellens Staal
Een goed mes maakt koken zoveel leuker. 
En daarvoor is Wellens Staalwaren – ooit 
begonnen als slijperij – al ruim tachtig jaar het 
adres. Aan het exterieur is af te lezen wat hier 
de specialiteit is. De winkelpui heeft namelijk de 
vorm van een lemmet. 
De collectie omvat messen in alle soorten en 
maten van merken als Zwilling, Global, Sabatier 
en het in Japan vervaardigde Miyabi plus kook-
gereedschap van Pott, BSF, Wilkens, Auerhahn, 
Mono en WMF. Op maat gesneden advies is 
hier vanzelfsprekend. De slijpservice bestaat nog 
altijd. Sterker: je kunt hier ook terecht voor de 
restauratie van bestek.
Gasselstraat 14-16 Den Bosch 
(073) 6900255, www.wellens.nl

Mooi snijden
Goed gereedschap is het halve werk. Minimaal één goed mes is 

een must. Dat gaat een leven lang mee, alle reden om bij de aan-
schaf scherpzinnig te werk te gaan. Het eerste selectiecriterium: 
hoe ligt het in de hand? De betere winkels hebben een snijplank 
staan waarop je het snijden kunt testen. De vorm van het heft 
moet bij je hand passen. Let ook op de oppervlaktestructuur 

ofwel grip. Een voegloze verbinding tussen heft en lemmet is wel 
zo hygiënisch. Maar zaken als gewicht (zwaar of licht) en 

lemmetlengte zijn vooral een gevoelskwestie. 
Het ideale mes bestaat niet. 
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Gepekelde zalm 
met bloemkoolremoulade, kwarteleitjes en champagneschuim

320 g Schotse zalm met vel
40 g zeezout

60 g witte basterdsuiker
1 laurierblaadje

½ bloemkool, in piepkleine roosjes
½ el verse kervel, fijngehakt 

½ el verse dragon, fijngehakt 
100 g mayonaise (huisgemaakt)

natuurazijn 
12 kwarteleitjes 

200 ml brut champagne 
20 ml ijskoude room

olijfolie
Frisee-sla, buitenste blad verwijderd

Shiso purper om te garneren

IN HET GLAS
Chardonnay, bijvoorbeeld Grand Ardèche van 

Louis Latour.

Ontdoe de zalm van ongerechtigheden. 
Verhit 100 ml water met zeezout, basterdsuiker 
en laurier tot zout en suiker zijn opgelost. Laat 
afkoelen. Leg de zalm in het pekelvocht (zorg 
dat de zalm onderstaat) en laat 10 uur staan.
Kook de bloemkoolroosjes in 2 min. beetgaar. 
Spoel af met koud water, laat uitlekken en dep 
droog. Meng met de kervel en dragon. Voeg de 
mayonaise toe en breng op smaak met peper 
en zout. Breng ruim water aan de kook. Voeg 
per liter water 1-2 el azijn toe. Breek de eitjes en 
laat deze één voor één voorzichtig in een ronde 
kom glijden, zonder de dooier te beschadigen. 
Maak met een garde een draaiende beweging in 
het water zodat een draaikolk ontstaat. Giet de 
eitjes één voor één in een vlotte beweging in het 
draaiende water. Zet het vuur laag en laat staan 
tot het eiwit is gestold en de dooier nog vloei-
baar is. Laat afkoelen in ijswater. Schep uit het 
water en dep droog.
Verwarm de champagne tot het kookpunt. 
Voeg de room toe. Meng met een staafmixer 
tot een schuimige massa. Breng op smaak met 
een snufje zout. Haal de zalm uit het pekelvocht 
en dep droog. Snijd de zalm in mooie slices. 
Besprenkel de eitjes met olijfolie, bestrooi met  
peper en zout. Laat ze 30 sec. warm worden in 
de oven op 150ºC.
 
Serveren: schep de bloemkoolremoulade met 
behulp van een vorm op het bord. Leg de zalm 
hierop. Schep de kwarteleitjes ernaast. Dresseer 
er het lauwwarme champagneschuim omheen. 
Garneer met een plukje sla en Shiso purper.
 

<  Perfect voor een feestelijk etentje: huisgepekelde zalm. Nog lekkerder als ook de mayonaise uit de 
eigen keuken komt (zie pagina 13). In Gaja wordt dit gerechtje als onderdeel van een menu 
geserveerd. Maak wat meer als het de bedoeling is om de zalm als hoofdgerecht te serveren.
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Den Haag
In de hofstad zijn alle denkbare keukens vertegenwoordigd. KPMG Meijburg & Co Den Haag kiest 

onder meer voor een restaurant met Parijse grandeur en Bib Gourmand-vermelding.

Maxime
Het broertje van sterrenrestaurant Calla’s staat 

voor gastronomie op hoog niveau, maar dan 
voor een redelijke prijs. Geen kaviaar en truffel, 

maar een regelmatig wisselend menu (aangeduid 
als links en rechts) op basis van goed vlees, 

seizoensvis en mooie groenten. Want de basis 
moet top zijn. Dat leverde een Bib Gourmand- 

vermelding op in de Michelingids. 
Het interieurontwerp van FG Stijl – zwart gelakt 
hout, flonkerend glas – ademt Parijse glamour, 

net als de wijnen en de gerechten. 
Geen wonder dat het altijd druk is. 

Denneweg 10b Den Haag 
(070) 3609224, www.restaurantmaxime.nl

De Paas
Eigenlijk was het een kunstgalerie. Daar wilde 
men ‘iets’ te drinken serveren. En zo is uitein-
delijk bierspeciaalcafé De Paas ontstaan. Een 
nirwana voor de bierliefhebber, met 165 soorten 
bier op fles en 11 op de tap, gevestigd op een 
toepasselijk adres: Dunne Bierkade 16a. De wijn-
kaart is uitgebreid en het aanbod gedistilleerd is 
ook al imposant (40 whisky’s, 30 jenevers, een 
keur aan cognac, armagnac en eau de vie en zo’n 
beetje elke likeur). De cliëntèle is al net zo gevari-
eerd. Meemaken: de varende bierproeverijen die 
met regelmaat in samenwerking met Stichting de 
Ooievaart worden georganiseerd. 
Kijk op www.depaas.nl voor meer informatie.

hollandaisesaus
Anders dan de naam doet vermoeden, is hollandaisesaus van 

oorsprong Frans. Meng 1 ei, 8 eidooiers, 500 ml witte wijnazijn, 
500 ml witte wijn, peper en zout in een pan. 

Laat in andere pan langzaam 190 g roomboter smelten. 
Laat de gesmolten boter een beetje afkoelen. 

Klop het eimengsel op een laag vuurtje (kleinste pit) luchtig met 
een garde. Roer goed over de bodem. Bij 65-70ºC begint het 

eimengsel te binden. Haal de pan van het vuur maar blijf kloppen. 
Zorg dat de saus niet gaat koken, anders gaat deze schiften. 

Roer de gesmolten boter in delen door de saus. 
Proef op zout en peper. 
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Kalfsstaartstuk 
met witte groenten, fondant aardappelen en hollandaisesaus

4 struikjes witlof
roomboter

12 Roseval aardappelen
300 g schorseneren

citroensap
200 ml melk

700 g kalfsstaartstuk, aan één stuk 
(scharrelslager)

arachideolie 
scheut rode wijn

1 el honing

IN HET GLAS 
Merlot, bijvoorbeeld Chateau Roland la Garde 

Cotes de Blaye.

Kook de witlof in ± 6 min. beetgaar in water met 
zout en een klontje boter. Giet af en laat 
afkoelen. Snijd de aardappelen tonvormig 
(tourneren) en kook ze ± 12 min. tot ze net gaar 
zijn. Schil de schorseneren en snijd ze in schuine 
stukken van ± 3 cm. Leg in water met citroen-
sap om verkleuren te voorkomen. Blancheer de 
schorseneren kort in 200 ml water en 200 ml 
melk met zout. Door de melk blijven de 
schorseneren blank. Spoel af met koud water.
Verwarm de oven voor op 150ºC. Wrijf het vlees 
in met peper en zout en braad rondom mooi 
bruin aan in olie en roomboter (2-3 min. aan elke 
kant). Zet het vlees ± 10 min. in de oven. Ver-
hoog de oventemperatuur de laatste 2 min. tot 
180ºC. Blus de braadjus af met de rode wijn. 
Snijd van de witlof de kop en kont af en snijd 
ze in de lengte doormidden. Bak de witlof in de 
boter en honing goudbruin. Bak de schorsene-
ren in een andere pan in wat olie en roomboter. 
Breng op smaak met peper en zout. Verwarm de 
aardappelen in de braadjus met rode wijn. Snijd 
het rosé gebraden vlees met een trancheermes in 
mooie plakjes. 

Serveren: schik de witlof, schorseneren en 
fondant aardappelen op een voorverwarmd bord. 
Leg er de plakken kalfsvlees bovenop. Schep er 
wat hollandaisesaus over.

<  Uit de klassieke Franse keuken: rosé gebraden kalfsvlees van de scharrelslager, met witlof en 
schorseneren. Door de schorseneren eerst in water met citroensap te leggen en vervolgens in melk te 
koken blijven ze mooi blank.
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Eindhoven
KPMG Meijburg & Co Eindhoven twijfelde: er zijn zoveel interessante plekken voor eten en borrelen. 
En dan is er ook nog iets als PSV. Laat het Philips-stadion nu over een exquise restaurant beschikken.

Avant-Garde
Vanuit het restaurant kijk je recht op de grasmat 

van het Eindhovense Philips-stadion. Als PSV 
speelt zijn de vijftien tafels van Avant-Garde dan 

ook steevast volgeboekt. Terwijl het eigenlijk 
zonde is om je ook maar door iets van het bord 

te laten afleiden. Patron-cuisinier Johan van 
Groeninge kookt met zijn klassiek Franse versus 

modern Hollandse gerechten namelijk de sterren 
van de hemel. Dat leverde alvast één Michelin-
ster op. Laat PSV dus links liggen en kijk rechts: 
naar de verrichtingen in de open keuken, in het 

verlengde van het restaurant.
Frederiklaan 10d, ingang 7 

(040) 2505640, www.avant-garde.nl

De Kleine Lotus
Aziatisch restaurant De Blauwe Lotus is een 
begrip in Eindhoven. Het interieur heeft een paar 
jaar geleden een grondige restyling ondergaan en 
de gerechten worden niet langer op de oosterse 
manier geserveerd (allemaal tegelijk), maar in 
gangen. Inmiddels is ook De Kleine Lotus een 
feit. De verfijnde kleine gerechtjes die hier op de 
kaart staan - saté, gekarameliseerde garnalen, 
sashimi en dim sum – zijn solitair of in etappes te 
bestellen. En dat maakt dit jongere broertje een 
geliefd adres voor informele lunches en diners en 
voor borrelen-met-een-hartig-hapje.
Limburglaan 20 Eindhoven 
(040) 2514876, www.deblauwelotus.nl

Ganzenlever
Er zijn delicatessen die de gemoederen aardig kunnen verhitten. 

Ganzenlever is er één. Hongarije en Frankrijk (met name de 
provincie Périgord) zijn al eeuwen de grootste producent. 

Een groot deel van de Hongaarse lever gaat trouwens naar 
Frankrijk, waar het tot Franse ‘paté de foie gras’ wordt verwerkt. 

Om het nog ingewikkelder te maken: foie gras betekent vette 
lever en kan ook van eend afkomstig zijn. Alleen levers van 

minimaal vierhonderd gram verdienen het predikaat en dat is vier 
keer zo zwaar als normaal. Maar juist in het extreme vetpercenta-
ge schuilt het geheim van de delicate smaak die aan de basis staat 

van veel culinaire klassiekers, denk aan de bekende Librije-lolly. 
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Runderhaas 
met truffelragout en ganzenleversaus 

8 lichtgroene preilinten 
4 plakken Parmaham 

 600 g runderhaas
olijfolie

1 el grove mosterd 
4 bananenbladeren (toko)

600 g loodvrije klei (hobbyzaak)
50 g hooi (dierenwinkel) 

1 takje rozemarijn
1 takje tijm 

8 aardappeltjes, getourneerd 
200 ml jus de veau (kalfsfond)

8 groene asperges 
½ prei, alleen het wit

250 ml room
30 g truffel, fijngesneden 

60 g ganzenlever, in blokjes
60 g roomboter, in blokjes

paar druppels armagnac

IN HET GLAS
Saint-Emilion of een Bordeauxtype wijn 

uit Toscane, zoals de Insoglio del Cinghiale 
Campo di Sasso.

Droog de preilinten ± 2 uur in de oven op 80ºC. 
Droog de Parmaham ± 10 min. tussen 2 met 
vetvrij bakpapier beklede bakplaten in de oven 
op 200ºC.
Bak de runderhaas kort en krokant aan in olijf-
olie. Maal er zout en peper overheen en smeer 
in met mosterd. Verpak het vlees in bananenbla-
deren. Rol de klei uit tot een 1 cm dikke cirkel. 
Besprenkel met water. Leg midden op de klei 
hooi, rozemarijn en tijm. Leg daarop de runder-
haas en vouw de klei dicht. Bak in 25-30 min. af 
in de oven op 190ºC. 
Kook de aardappelen in ± 10 min. gaar in de jus 
de veau (bewaar de jus de veau). Blancheer de 
asperges in ± 3 min. beetgaar. 
Snijd het preiwit in ruitjes. Verhit olijfolie en 
smoor hierin de prei. Blus af met room. Voeg de 
truffel toe. Breng de ragout op smaak met peper 
en zout. 
Breng de jus de veau opnieuw aan de kook en 
meng er met de staafmixer de ganzenlever, boter 
en armagnac doorheen.

Serveren: breek het kleipakket open met de 
achterkant van een mes. Snijd het vlees in 
8 plakken. Leg op elk bord 1 plak runderhaas, 
schep daarop wat truffelragout en dek af met 
een tweede plak. Leg aan weerszijden de 
asperges en pommes fondants. Schep er wat 
ganzenleversaus naast. Garneer met gedroogde 
preilinten, krokante parmaham en eventueel nog 
een flinterdun plakje truffel. 

<  Het recept voor wie eens gastronomisch wil uitpakken (of inpakken). Breek het kleipakket aan 
tafel open, zodat de ingesloten geuren en aroma’s pas daar vrijkomen. Succes gegarandeerd.
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Enschede
KPMG Meijburg & Co Enschede is kind aan huis in De Bakspieker. Maar er moet nóg een plek 

worden genoemd waar het goed toeven is, en dat is restaurant en wijnbar La Cuisine.

La Cuisine
Doe hêenig an! ofwel doe kalm aan is een 

typisch Twentse uitdrukking. Onthaasten is ook 
het motto van restaurant en wijnbar La Cuisine. 

Voor de gasten wel te verstaan, want de eige-
naars zijn initiatiefrijk te noemen. Er wordt door 

eigenaar-chef Marc van den Heuvel ambach-
telijk gekookt. De stijl is Frans met mediterrane 

en Zwitserse invloeden. De ‘wijnkaart’ is een 
kast waarin veertig flessen staan uitgestald. Alle 

wijnen zijn te koop voor thuis. La Cuisine organi-
seert workshops over wijnen, koken én koffie. 
Eigenares Séverine van den Heuvel is volleerd 

barista en haalde de finale van de Nederlandse 
Latte Art-kampioenschappen.

Van Lochemstraat 226 Enschede 
(053) 4331577, www.lacuisine-enschede.nl

De Bakspieker
Het in Saksische stijl gebouwde Eden Hotel De 
Broeierd is van oorsprong de oudste herberg van 
Twente. Een aanrader voor wie een hotelbed in 
het Twentse zoekt. Maar minstens zo interessant 
is de bijbehorende brasserie De Bakspieker. Zowel 
zakelijk als privé blijkt dit een geliefde ontmoe-
tingsplaats voor ‘Meijburgers’. Je kunt er zeven 
dagen per week terecht voor ontbijt, lunch, high 
tea, koffie of een borrel. Dineren kan tegenwoor-
dig in de gloednieuwe Bistro bij het hotel. 
De ligging is fantastisch: natuurgebieden, de 
grootste entertainmentboulevard van Twente én 
het centrum van Enschede zijn in een mum van 
tijd bereikbaar. 
Hengelosestraat 725 Enschede 
(053) 8506500, www.edenhoteldebroeierd.com

Pasta all’uovo
Recept voor ± 500 g verse eierpasta: zeef 200 g patentbloem, 

200 g Italiaanse bloem (de cecco tippo 00) en 100 g semolina di 
grano duro met een snufje zout boven een schoon werkvlak 

(of neem 250 g patentbloem en 250 g Italiaanse bloem). 
Maak een kuiltje in het midden. Meng 3 eieren met 6 eidooiers 

(bewaar de eiwitten). Werk het eimengsel in delen door het meel 
tot een mooi samenhangend en niet al te vochtig deeg ontstaat 

(de exacte hoeveelheid ei is afhankelijk van de vochtigheidsgraad 
in de keuken). Kneed ± 5 min. goed door. Laat het deeg afgedekt 

onder plasticfolie ± 30 min. rusten. Verwerk het dan verder tot 
ravioli (recept pagina 57) of een andere pastavorm. 
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Home-made ravioli 
met bospaddenstoelen, kastanjecrème en pompoenroomsaus

250 g bospaddenstoelen, in blokjes van 1 cm 
(shii-take, oesterzwam, kastanjechampignon)

2 sjalotjes, gesnipperd 
blaadjes van 3 takjes tijm 

naaldjes van 1 tak rozemarijn
olie en/of boter

250 g gekookte kastanjes
50 g eiwitten 

(overgehouden van het eierpastarecept)
2 sjalotjes, in halve ringen 

200 g (fles)pompoen, in kleine blokjes
100 ml droge witte wijn

100 ml water
1tl suiker 

500 g verse pasta all’uovo (recept pagina 55)
100 ml koksroom

100 g Parmezaanse kaas, versgeraspt
rauwe pompoen om te garneren

Extra nodig pastamachine

IN HET GLAS
Rosé, bijvoorbeeld Bimbadgen Estate uit 

Hunter Valley, Australië.

Bak de paddenstoelen, sjalotjes, tijm, rozemarijn 
in olie of boter tot het vocht is verdampt. Laat 
afkoelen. Maal de kastanjes fijn (keukenmachine 
of staafmixer). Voeg 50 g eiwit toe en draai door 
tot een crème. Meng de kastanjecrème met de 
paddenstoelen, zout en peper. 
Fruit de sjalottenringen in olie of boter tot ze 
glazig zijn. Voeg de pompoen toe en laat even 
meesmoren. Blus af met witte wijn, voeg 100 ml 
water en 1 tl suiker toe en laat 15 min. pruttelen 
(extra water of wijn toevoegen als het te droog 
wordt). Pureer de pompoen tot pulp.
Rol een stuk pastadeeg uit op een met bloem 
bestoven werkblad met een deegroller. Haal de 
plak door de pastamachine (stand 1). Bestuif de 
plak en draai deze nogmaals door de machine 
(stand 2). Ga zo door tot en met stand 5. Bestrijk 
de plak voor de helft met wat overgebleven 
eiwit. Schep bergjes paddenstoelen op het met 
eiwit bestreken deel. Vouw de plak deeg dicht,  
probeer zo min mogelijk lucht in te sluiten. Steek 
of snijd de ravioli uit in de gewenste vorm. Neem 
de ravioli een voor een in de hand, duw er zoveel 
mogelijk lucht uit en druk de randen goed op 
elkaar. Verwerk zo alle deeg en vulling. Blancheer 
de ravioli beetgaar in ruim kokend water met 
zout. Verwarm de pompoenpulp met de koks-
room. Breng op smaak met zout en peper. 
Voeg de ravioli toe en warm even mee.
 
Serveren: schep de ravioli en de pompoensaus in 
vier voorverwarmde borden. Bestrooi met Parme-
zaan. Garneer met krullen rauwe pompoen en 
rozemarijn en/of tijm.

<  Een vegetarisch gerecht dat door de paddenstoelen en tamme kastanjes ook notoire vleeseters 
kan bekoren. Heel Italiaans: serveer deze pasta als primi piatti ofwel voorafje. Geen pastamachine in 
huis? Met alleen een deegroller lukt het ook, maar rol het deeg dan extreem dun uit.
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Groningen
Waar toeft KPMG Meijburg & Co Groningen het liefst? Restaurant De Parelvisser is één van de 

antwoorden. Daar wordt met passie en bevlogenheid gekookt.

De Parelvisser
Vis, schaal- en schelpdieren regeren in De 
Parelvisser de kaart. Samen met regionale 

seizoensproducten, waardoor vlees en 
vegetarisch ook een optie zijn. 

Vanuit het restaurant is de bedrijvigheid rondom 
de gigantische kachel goed te zien. Er wordt hier 

door chefkok Ko Rustige met passie gekookt. Dat 
uit zich in een keur aan exquise gerechten 

(vijf gangen plus amuses), elk met een eigen 
smaaksensatie. Iets waar een beetje gourmand 

nog lang over namijmert. De Parelvisser is 
onderdeel van Hotel Schimmelpenninck Huys. 

Van tafel kan men zo in bed rollen. 
Gelkingestraat 58-60 Groningen 

(050) 3686044, www.deparelvisser.nl

Vismarkt
Langoustines, kokkels, zwaardvis of zeebarbeel: 
de mooiste vissoorten worden sinds het begin 
van de vijftiende eeuw op de Vismarkt verhan-
deld, rechtstreeks van de afslag. 
Op dinsdag, vrijdag en zaterdag is het historische 
plein het decor van een gigantische warenmarkt: 
een begrip tot ver in de omtrek. Hier zijn alle 
benodigde ingrediënten te vinden, hoe 
veeleisend en exotisch de receptuur ook is. Wie 
toch misgrijpt: in de Korenbeurs op het plein is 
een bekende supermarkt gevestigd.
Proeven kan bijna altijd. Zeker elke laatste 
zaterdag van de maand, want dan worden door 
de ‘marktkok’ de lekkerste hapjes bereid. Kijk op 
www.kokenopdemarkt.nl voor meer informatie. 

Vis kopen & keuren
De lekkerste vis is supervers. Dat zal geen verrassing zijn. 

Maar dan de heikele kwestie: hoe deze te herkennen? Écht verse 
vis ruikt aangenaam ziltig. Ruikt de vis naar ammoniak, dan is er 
sprake van bederf en zit er ook in figuurlijke zin een luchtje aan.
Kijk goed. Verse vissen hebben heldere, uitpuilende ogen, een 
glanzend vel en vochtige, lichtrode kieuwen. Het visvlees moet 

veerkrachtig aanvoelen. Voor fileren is naast handigheid een 
superscherp fileermes vereist, zodat de moten of filets zonder veel 

krachtvertoon loslaten van de graat. Wie fileren geen fijne klus 
vindt, laat dit aan de expert over. 
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Schotse coquilles 
met kikkererwtenpuree, korianderolie en knoflookchips

150 g gedroogde kikkererwten 
(24 uur geweekt in ruim water)

2 grote tenen knoflook
1 sjalot 

10 g korianderblad
9 el olijfolie

zeezout 
4-8 superdikke coquilles, 

overdwars getrancheerd in 5 plakjes 
(of meer kleinere coquilles)

scheutje room
4 takjes gefrituurde koriander om te garneren

IN HET GLAS 
Demi-sec champagne of een mooie crémant.

Kikkererwtenpuree: spoel de geweekte kikker-
erwten schoon tot het water helder blijft. 
Kook de erwten 30 min. in ruim water met 
1 teen knoflook en 1 sjalot (zonder schil). 
Voeg water toe als het te droog wordt. 
Pureer de erwten met het overgebleven vocht in 
een keukenmachine of met een staafmixer. 
Druk de massa door een bolzeef. 
Knoflookchips: snijd 1 knoflookteen in 12 
flinterdunne plakjes. Verhit olijfolie in een steel-
pan. Frituur de plakjes goudbruin. Dit gaat super-
snel! Laat de chips uitlekken op keukenpapier en 
bestrooi licht met zout. Bewaar de knoflookolie. 
Korianderolie: maal de koriander met 8 el olie en 
wat zeezout fijn in de keukenmachine of met een 
staafmixer. Breng 2 keer kort aan de kook (pas 
op dat de koriander niet gaat frituren). Giet de 
korianderolie door een fijne zeef, pers de olie met 
de achterkant van een lepel uit de koriander.

Verwarm de puree met een scheutje room al 
roerend op laag vuur tot een smeuïge massa. 
Breng op smaak met zout (géén peper) en houd 
warm. Zout ondertussen de coquilles licht. Verhit 
1 el olijfolie in een koekenpan en bak hierin de 
plakjes coquilles kort en fel aan één kant.

Serveren: schep wat kikkererwtenpuree op een 
voorverwarmd bord en strijk dit met de 
achterkant van een lepel uit tot een mooie vorm. 
Leg de coquilles ernaast (bakkant naar boven). 
Besprenkel met korianderolie en knoflookolie. 
Garneer met 3 knoflookchipjes en wat 
gefrituurde koriander.
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<  Dit minigerechtje is een feestje voor de zintuigen. De enige mogelijke kritiek is dat de portie 
bescheiden is. Bereid voor de zekerheid gewoon wat meer coquilles.
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Leeuwarden
KPMG Meijburg & Co Leeuwarden roemt Doozo - Eat & Greet. 

Voor dinner and dance, want in het weekeinde transformeert dit restaurant tot hippe club.

Doozo - Eat & Greet
Tijdens een sabbatical raakten Frieda en Frank 

Homan gefascineerd door de Aziatische keuken. 
Zo werd Doozo – Eat & Greet geboren. 

Iets als sushi had Leeuwarden namelijk nog niet. 
Het idee leverde hen een tweede plaats op in het 
RTL 5-programma Mijn Tent is Top van Herman 

den Blijker plus een heuse hotspot. 
Tot een uur of elf ’s avonds draait het in dit 
trendy loungerestaurant om lekker eten en 

drinken. Daarna verschuift de aandacht van de 
showkeuken naar de deejays die er acte de 

présence geven. 
Ruiterskwartier 93 Leeuwarden 

(058) 2136069, www.doozo-leeuwarden.nl

MIN12
In Italië is het volstrekt normaal om op de meest 
ongewone tijdstippen een ‘gelato’ van gigan-
tische afmetingen te verorberen. Die gewoonte 
verdient navolging. En IJssalon MIN12 lijkt daar-
voor het aangewezen adres. Kiezen is geen sine-
cure: het ijseiland herbergt achtenveertig smaken 
(Bloedsinaasappel, Cookies, Croccangelo). 
Zit dé smaak er niet bij, dan is er nog de 
FlavourAlert-service: zodra deze in het assorti-
ment is opgenomen krijgt de aanvrager een SMS. 
Ook anders dan anders: deze ijssalon met eigen 
Hyves-site is zomer en winter open. 
Stationsweg 30 Leeuwarden
(058) 7074072, www.min12.nl/Leeuwarden

Huisgemaakte teriyakisaus
Natuurlijk, teriyakisaus kun je in een flesje kopen. 
Maar zelf maken is makkelijk en veel lekkerder. 

Voor ± 1 liter: karameliseer 500 g bruine basterdsuiker in een pan 
met dikke bodem. Voeg toe: 1 bol knoflook (gehalveerd, met 

schil), 1 stukje gemberwortel van ± 4 cm, 1 stengel citroengras, 
1 hele rode peper, 1 sinaasappel en 1 citroen (schoongeboend, 

in plakjes), 400 ml Japanse sojasaus, 100 ml sake en 200 ml mirin 
(rijstwijn). Laat 60 min. heel zachtjes trekken, zonder koken. 

Zeef de saus. In de koelkast blijft deze teriyakisaus 3-4 weken 
goed. Lekker bij ossenhaas teriyaki (volgende pagina) en sushi.
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Ossenhaas teriyaki 
met soba noedels, paksoi, shii-take en cassavechips

640 g ossenhaas, aan één stuk 
300 ml teriyakisaus

500 g soba noedels (boekweit noedels)
2 struiken paksoi, in reepjes van 1 cm

10 grote shii-takes, in plakjes van ½ cm 
(of 25 kleine paddenstoelen) 

1 verse cassavewortel, in flinterdunne plakjes
 verse koriander

Shiso purper
zonnebloemolie

eventueel: Tamago Furikake (toko)

IN HET GLAS
Sake (koud of warm) of een 
stevige rode wijn als merlot.

Verwarm de oven voor op 40ºC. 
Laat een ovenbestendige koekenpan goed heet 
worden. Schroei daarin de (ongezouten) 
ossenhaas dicht in een beetje olie. 
Blus af met 150 ml teriyakisaus. 
Zet de pan in de oven en laat het vlees 2 uur 
zachtjes garen. Verhoog de oventemperatuur de 
laatste minuten tot 80ºC. 
Verhit een flinke bodem zonnebloemolie tot 
140ºC. Frituur hierin de cassaveplakjes tot ze licht 
beginnen te kleuren. Laat uitlekken op keuken-
papier en bestrooi de chips met zout. 
Verhit in een wokpan een beetje olie. 
Fruit daarin de paksoi en shii-take.
Blus af met 150 ml teriyakisaus.
Kook de noedels in 2-3 min. gaar in ruim kokend 
water met wat zout. Laat goed uitlekken en 
meng met (koriander)olie. 

Serveren: schep de noedels op een 
voorverwarmd bord. Dresseer hier de gewokte 
groenten over. Trancheer de ossenhaas en leg 
deze op de groenten. Maak het geheel af met 
de cassavechips, verse koriander, Shiso purper 
en eventueel wat Tamago Furikake (een pikant 
mengsel op basis van nori, sesamzaad en 
gedroogde vis).

<  Succes gegarandeerd, want langzaam garen geeft een botermals resultaat. Zolang de ossenhaas 
in de oven staat heb je alle tijd voor het entertainen van gasten. Vlak voor het serveren alleen nog 
even noedels koken en groenten wokken, en klaar.
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WITTE WIJNEN
Het combineren van wijnen en 
spijzen lijkt een hogere weten-
schap. Er is zó veel mogelijk dat 
je het binnen de kortste keren 
fout doet. Terwijl er weinig mis 
kan gaan als je vertrouwt op je 
eigen smaak. Neem witte wij-
nen en rosé. Die kunnen bijna 
overal bij. Heus. Hoe te kiezen? 
Het eerste wat je te doen staat, 
is het visualiseren van de smaak 
van het beoogde gerecht. Is die 
fris, licht en rins? Kies dan wijn 
uit dezelfde categorie. Gaat het 
om rijkere gerechten, met room 
misschien, of iets gerookts, dan 
komt de volle wijn in beeld. 
Moraal van het verhaal: witte 
wijn kan bij bijna alles. Niet 
alleen bij vis, kalfsvlees, kip en 
salades, maar net zo goed bij 
rundvlees, zelfs bij wild. En bij 
de meeste kazen smaakt wit 
beter dan rood.

FRIS WIT
Bij lichte, frisse gerechten 
schenk je lichte, frisse wijnen. 
Maar wat zijn dat? 
De druivensoort blijft het beste 
houvast. Op nummer één staat 
de sauvignon blanc, waarvan 

over de hele wereld wijnen 
worden gemaakt. Maar er zijn 
er meer, zoals de viura (Spanje) 
en colombard. Aanbevolen 
namen: Côtes de Gascogne, 
Sancerre, Sauvignon de 
Touraine en Ménetou-Salon. 
Plus de fantastische sauvignons 
van Nieuw-Zeeland.
Bij salades, mosselen, vis zonder 
saus, kip met citroen, geiten-
kaas.

VOL WIT
Chardonnay is een geliefde 
druif voor volle, rijke wijnen, 
die het best passen bij dito 
gerechten. De duurdere versies 
zijn vaak gerijpt in nieuwe 
eikenhouten vaten, wat die 
rijke indruk versterkt. Alle grote 
witte wijnen uit de Bourgogne, 
met hun verschillende namen, 
zijn gemaakt van chardonnay. 
Ook chardonnays uit de 
Languedoc, Australië, Zuid-
Afrika, Chili en Argentinië zijn 
het proeven waard.
Bij vis, schaaldieren, kalf en kip 
in saus, gerookte zalm, paté, 
exotische en pittige gerechten 
en gerechten met room en 
kaas.

RODE WIJNEN
Rode wijn-combinaties maken 
is lastiger. Rood bevat namelijk 
tannine, dat drogende looizuur 
waarvan je mond samentrekt. 
Bij blanke vis is dat bijvoor-
beeld hoogst onaangenaam. 
Maar serveer er vlees bij, of 
verse tonijn, en er gebeurt iets 
aardigs. Vlees pakt die tannines 
in, het geeft ronding aan de 
wijn, en omgekeerd zet de wijn 
het vlees in een gouden lijstje. 
Natuurlijk, ook binnen rode 
wijn bestaan flinke verschillen. 
Lichte wijnen, met Beaujolais 
en pinot noir voorop, hebben 
nauwelijks tannine. Zware rode 
wijnen, zoals cabernet, merlot 
en syrah of shiraz, veel meer. 
Hoe roder het vlees, hoe 
krachtiger de wijn kan zijn. 
Kán zijn. Want het hoeft niet. 
Niks hoeft als het om wijn gaat. 
En dat is het allerlekkerst.

FRUITIG ROOD
Rood is niet alleen maar lekker 
als deze krachtig is. De rankere 
en elegante varianten passen 
beter bij lichte vleesgerechten 
als kip en kalfsvlees. 
Op nummer één staat daarbij 

Wijnproefwijzer
De smaak van wijn wordt voor een groot deel bepaald door het druivenras. Maar de Europese 
wetten verbieden het vermelden daarvan op de meeste etiketten. Klaar ben je als sommelier in spe. 
Die moet dus maar weten dat Pouilly-Fumé van sauvignon blanc is gemaakt en Pouilly-Fuissé van 
chardonnay. Een overzicht.
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de pinot noir-druif, waarvan de 
grote Bourgognes worden ge-
maakt. Ook in Nieuw-Zeeland, 
de VS en soms Australië wordt 
lekkere pinot noir gemaakt. 
Nog frisser is Beaujolais. En dan 
niet (alleen) de primeurwijn, 
maar ook de wat vollere cru’s, 
met namen als Brouilly, Juliénas 
en Saint-Amour. Schenk lichte 
rode wijnen altijd licht gekoeld.
Bij kalfs- en varkensvlees, ham 
en worst, kip, mediterrane ge-
rechten, pasta en milde kazen.

VOL ROOD
De meeste rode wijn valt in 
deze categorie, ook al zijn er 
onderlinge verschillen. Merlot, 
cabernet sauvignon en syrah 
(of shiraz) zijn de bekendste 
druivenrassen. Maar er is meer. 
Bijna alle rode Spaanse wijnen 
zijn vol, net als de indrukwek-
kende Barolo, Brunello en Tau-
rasi uit Italië. Bordeaux, Médoc, 
Saint-Emilion en Châteauneuf-
du-Pape zijn de belangrijkste 
namen uit Frankrijk.
Bij rood vlees van rund en lam, 
wild, stoofpotten, sommige 
harde kazen.
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Maastricht
Zuid-Limburg voelt voor noorderlingen een beetje als buitenland. De tips van KPMG Meijburg & Co 
Maastricht zijn navenant: een Italiaans restaurant en een foodmarket van on-Nederlands formaat.

Gio’s Cucina Casalinga
Zelfs voor wie nog nooit in Maastricht is geweest 
is het Vrijthof een begrip. En van alle restaurants 

rond dit plein is met stip de tip: Gio’s Cucina 
Casalinga. In Italië staat casalinga (letterlijk 

‘huisvrouw’) voor authentiek en goed. De sfeer 
is levendig, zoals een Italiaanse trattoria betaamt. 

Er is doorgaans geen tafel onbezet. Wie zeker 
wil zijn van een plek belt om een uur of vijf om 

voor die avond te reserveren. Een menukaart is er 
niet. De opties voor die dag (antipasti, pasta, drie 

hoofdgerechten om uit te kiezen met groenten) 
worden aan tafel uitgelegd. Datzelfde geldt voor 

de begeleidende wijnen. 
Vrijthof 29a Maastricht (043) 3256275

Mosae Gusto
De grootste fine food market in de Benelux 
bevindt zich tegenwoordig in Maastricht. 
In de eeuwenoude gewelven onder het nieuwe 
winkelgebied Mosae Forum om precies te zijn. 
In dit paradijs voor foodies (3.500 m²!) is echt 
alles te vinden wat met exclusiviteit en 
ambachtelijkheid heeft te maken. Van verse 
kreeft, beurre blanc, Bresse kip en truffels tot 
een keur aan streekspecialiteiten uit Nederlands 
en Belgisch Limburg, zoals ham van het Livar 
varken, mosterd van Adriaan de Smaakmaker, 
wijnen van De Apostelhoeve en Fromberg, 
broden, kazen en nog veel meer. 
Gubbelstraat 12 Maastricht, www.mosaegusto.nl

Kaasplankje
De kazen van Nederlands en Belgisch Limburg lenen zich bij 
uitstek voor een dessertkaasplankje. Daarop ligt natuurlijk 

rommedoe. Oorspronkelijk werd dit karakteristieke vierkante 
kaasje in Maastricht gemaakt, tegenwoordig wordt deze rood-
schimmel in het Land van Herve (Belgisch Limburg) geprodu-

ceerd. Daar komt ook de halfharde abdijkaas Val-Dieu vandaan, 
deze is er ook in een zachte blauwschimmelvariant. In Valkenburg 

wordt Heuvelland Grottenkaas gemaakt, een lekkere 
belegen kaas. Een provinciaal geitenkaasje kan natuurlijk niet 

ontbreken. Lekker erbij: spelt- of krenten/venkelbrood. Helemaal 
Limburgs wordt het met een lik lokale mosterd en stroop. Preuve 
Limburg (www.preuvelimburg.nl), onderdeel van Mosae Gusto en 

in bezit van een webshop, heeft alle lokale delicatessen. 
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Pappardelle 
met een fluwelige saus van eekhoorntjesbrood 

20 g gedroogde funghi porcini 
(eekhoorntjesbrood)

400 g verse funghi porcini
7 el olijfolie

50 g roomboter
1 middelgrote ui, fijngesneden

1 teentje knoflook, fijngesneden
4 el droge witte wijn

400 g verse pappardelle of tagliatelle
80 g Parmezaanse kaas

30 g platte peterselie, fijngesneden

IN HET GLAS 
Chianti Classico uit Toscane.

Week de gedroogde paddenstoelen 20 min. 
in warm water. Giet af en bewaar het weekvocht. 
Veeg de verse paddenstoelen schoon en snijd 
deze in dunne plakjes.
Verhit olie en boter in een pan en smoor hierin de 
ui. Voeg de knoflook en geweekte paddenstoelen 
toe. Giet de wijn erbij en laat deze verdampen. 
Doe hierna de verse paddenstoelen in de pan en 
laat 10 min. sudderen. Voeg wat van het vocht 
van de geweekte paddenstoelen toe. Roer alles 
goed door en laat de saus enkele minuten 
inkoken. Breng op smaak met peper en zout.
Kook de pasta in een grote pan met lichtgezou-
ten water beetgaar (al dente). Giet de pasta af. 
Roer de helft van de saus door de pasta. 

Serveren: verdeel de pasta over vier voorver-
warmde borden. Schep de resterende saus over 
de pasta. Bestrooi met versgeraspte Parmezaanse 
kaas en peterselie.

<  Dit vegetarische hoofdgerecht voor de hele familie laat zich volgens de Italiaanse traditie ook uit-
stekend als voorafje serveren. Halveer in dat geval de hoeveelheden. Kijk voor het recept van verse 
pasta op pagina 55.
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Rotterdam
KPMG Meijburg & Co Rotterdam had het lastig. De bijna grootste havenstad van de wereld herbergt 

legio culinaire hotspots. De keuze viel uiteindelijk op authentiek Italiaans.

O’Pazzo 
In restaurant O’Pazzo zwaaien traditioneel 

opgeleide Italiaanse koks de scepter. En dat proef 
je. Of het gaat om een pizza uit de op 

fruitbomenhout gestookte oven in de pizzeria of 
om een avondvullend diner in het restaurant: de 
liefde voor Napels is voelbaar. Buffelmozzarella, 
zoete tomaatjes, geurige basilicum: alles wordt 
twee keer per week uit Zuid-Italië ingevlogen. 

Zelfs de Passalaqua-koffie komt uit Napoli. 
In het bijbehorende winkeltje worden Napoli-

taanse specialiteiten verkocht.
Mariniersweg 90 Rotterdam 

(010) 2827107, www.opazzo.nl

Kookwinkel
Van het kleinste truffelschaafje tot aan een 
damastgeslepen mes, espressomachine of 
professioneel fornuis: Kookpunt Rotterdam 
beschikt over een duizelingwekkende 
collectie. Plus culinaire inspiratie in de vorm van 
workshops, cursussen, demonstraties en zo’n 
zevenhonderd kookboektitels. Én de benodigde 
knowhow om goed advies te kunnen geven. 
Aan de Binnenrotte 77 is nog een speciale 
vestiging voor serviezen, tafellinnen en bestek 
te vinden.
Noordplein 29 Rotterdam 
(010) 4431077, www.kookpunt.nl

Klassiek Napolitaans
Het beroemdste gerecht uit Napels is pizza. 

Voor 4 stuks: los 25 g gist op in 75 ml lauw water. 
Meng met 2 el bloem tot een glad papje. Laat 30 min. rijzen. 

Maak van 350 g bloem een bergje met een kuil in het midden. 
Doe daarin het gistpapje, 1 tl zout en 175 ml lauw water. 

Kneed tot een soepel deeg. Blijf 10 min. kneden. Verdeel in 
4 ballen en laat 2 uur rijzen. Kneed elke bal nog even door en rol 
uit tot een platte cirkel met iets dikkere randen. Beleg de bodem 

met tomaten, knoflook, kruiden, groenten, kaas, ansjovis, 
kappertjes, zeevruchten of wat er maar in voorraad is. 

Bak 10-12 min. in de oven op 275ºC.
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Baba’s in koffiesiroop 
met kletskoppen, vanillesaus en chocoladeroomijs

20 g gist
265 g bloem

75 g boter
25 g kristalsuiker

5 eieren
5 dl koffie

125 ml bruine rum
125 g kristalsuiker

150 ml melk
1 vanillestokje

25 g suiker
2 eidooiers

En verder
8 kletskoppen (banketbakker)
4 bolletjes chocoladeroomijs 

takjes munt

Extra nodig 4 savarinvormpjes (Ø 9 cm)

IN HET GLAS
Dessertwijn, bijvoorbeeld Chianti Vin Santo 

uit Toscane.

Los de gist op in 20 ml lauw water. 
Voeg 2 el bloem toe en roer tot een glad papje. 
Laat dit ± 30 min. rijzen op een warme plaats. 
Roer van de rest van de bloem, de boter, 
25 g suiker, een snufje zout en de eieren een 
beslag. Meng hier het gistpapje door. Vul de 
savarinvormpjes voor tweederde met het deeg. 
Laat 30 min. rijzen op een warme plaats tot deeg 
iets boven de rand uit komt. 
Verwarm de oven voor op 170ºC. Bak de baba’s 
in ± 15 min. gaar. Laat afkoelen op een rooster.
Verwarm voor de siroop de koffie, suiker en rum 
in een pan met dikke bodem. Blijf roeren tot alle 
suiker is opgelost. Leg de afgekoelde baba’s in de 
warme siroop zodat ze zich kunnen volzuigen. 
Verwarm voor de vanillesaus de melk met het 
vanillestokje en de suiker in een pan met dikke 
bodem. Voeg de eidooiers toe en blijf op laag 
vuur roeren tot de vanillesaus gaat binden. 
Laat afkoelen. 

Serveren: leg op elk bord een baba. Dek af met 
een kletskop. Schep hier wat vanillesaus op en 
een bol chocoladeroomijs. Garneer met takjes 
munt en dek af met een tweede kletskop.

<  Franse chefs introduceerden dit dessert in Napels. Inmiddels hebben baba’s – een vinding van de 
naar Lorraine verbannen Poolse koning Stanislas Leszcynski, die het gerecht naar zijn held uit 1001 
Nacht vernoemde – zich de status van regionale specialiteit verworven.
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KPMG Meijburg & Co Zwolle vaart duidelijk een eigen koers. Geen driesterrenrestaurant of een 
andere door culinaire recensenten geprezen hotspot als tip, maar een relatief nieuw restaurant.

Zwolle

Gelagkamer Hoogh
De naam van het restaurant is niet toevallig 

gekozen: Gelagkamer Hoogh bevindt zich op het 
hoogste punt van Zwolle, iets wat overigens niet 
opvalt als je het niet weet. Eigenaar Patrick Keu-

ning (ook uitbater van Café ‘t Beugeltje) vult met 
zijn gelagkamer een leemte die hij zelf voelde. 
Hij miste in de Overijsselse hoofdstad een plek 

waar je tot laat op de avond kunt toeven. 
De gelagkeuken is tot half tien open. Na die tijd 

is er een ‘barniturenkaart’. Tot een uur of twee ‘s 
nachts kun je hier borrelen, met of zonder hartig 

hapje. In het weekend zelfs tot drie uur. 
In de zomer op het terras en het jaar rond aan de 

bar, in het loungegedeelte en in het restaurant..
Sassenstraat 3 Zwolle, 

(038) 4217670, www.gelagkamerhoogh.nl

Zwolse highlights
Het begon allemaal met De Librije. 
Dit driesterrenrestaurant zette Zwolle culinair 
op de kaart. Anno 2009 heeft de Overijsselse 
hoofdstad nog veel meer te bieden. Os en Peper 
(www.osenpeper.nl), BaiYok (www.baiyok.nl), 
‘t Pestengasthuys (www.pestengasthuys.nl) en 
‘t Wolhuys (www.wolhuys.nl), kregen allemaal 
een vermelding in Lekker 2009. Ook noemens-
waard: Xanders Bazaar (www.xandersbazaar.nl). 
Voor thuiskoks zijn de volgende adressen interes-
sant: Kookwinkel Oldenhof (www.kookwinkel.
nl), Schuttelaar Delicatessen & Wijnen (www.
schuttelaarbv.nl), Banketbakkerij Van Orsouw 
(www.banketbakkerij-vanorsouw.nl) en 
Wijnkoperij Bartels (038-4215190). 
En dit is nog maar een kleine selectie.

Koffiekunst
Zoals een sommelier expert is in wijn-spijs combinaties, weet een 
barista alles van espresso, cappuccino en latte macchiato. Pièce de 
resistance is zijn of haar latte art: het figuurtje dat in de schuim-
laag van de cappuccino wordt gemaakt. Voor perfectie is uiter-

aard ook een goede koffiemelange vereist. Arabica-koffie van De 
Eenhoorn wordt in sterrenrestaurants als De Librije, The College 
Hotel en De Echoput geschonken. Thuis proeven kan ook. Deze 
ambachtelijke brander beschikt over een webwinkel met koffie-
post-service, daarmee krijg je vijf keer tweehonderd gram vers-

gebrande koffie thuisgestuurd. Ook een goed adres voor speciale 
thee en voor sigaren van De Olifant. 

Oudestraat 101-103 Kampen (038) 3312155, www.eenhoorn.eu
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Speculaasparfait
op een dot room en spijs met amandelschaafsel

7 eidooiers
125 g suiker

20 g speculaaskruiden
500 ml ongezoete slagroom

250 ml slagroom
150 g amandelspijs (banketbakker)

amandelschaafsel
chocolade en/of speculaas om te garneren

IN HET GLAS
Dessertwijn, bijvoorbeeld Bimbadgen Estate 

Botrytis Semillion uit Australië.

Meng de eidooiers, suiker en speculaaskruiden 
in een kom. Zet de kom boven een pan kokend 
water en verwarm het eimengsel au bain marie 
tot het eigeel begint te stollen. Haal de schaal 
van het vuur en klop het mengsel in een keuken-
machine of met een mixer tot het is afgekoeld. 
Klop 250 ml slagroom lobbig. Voeg het koude 
eigeelmengsel bij de slagroom. Meng alles heel 
voorzichtig met een spatel tot een egaal geheel. 
Stort de parfait in een cakeblik en zet deze afge-
dekt 24 uur in de vriezer.
Klop de rest van de slagroom lobbig. Voeg de 
verkruimelde spijs toe en klop de room verder op 
tot slagroomdikte. 

Serveren: leg een stukje parfait op een bord. 
Schep er een dot room met amandelspijs naast. 
Garneer met amandelschaafsel en eventueel wat 
strepen gesmolten chocolade uit een spuitzakje. 
Garneer met een paar brokken speculaas.

<  Ook lekker aan dit dessert is dat je het bijna helemaal kunt voorbereiden. Vlak voor het serveren 
hoeft alleen nog even de slagroom lobbig te worden geklopt en met de amandelspijs te worden 
gemengd.
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AFKORTINGEN

 ml = milliliter
 l = liter
 g = gram
 kg = kilogram
 min. = minuut
 el = eetlepel
 tl = theelepel
 cm = centimeter
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Het jubileumkookboek De Smaak van Meijburg neemt de lezer 

mee op een culinaire ontdekkingsreis. Het bevat de favoriete 

restaurants en culinaire adrestips van alle vijftien vestigingen. 

Van elk restaurant is bovendien een recept opgenomen, 

variërend van een kaassoepje tot in hooi en klei gegaarde 

runderhaas met truffelragout. Het resultaat is een smaakvolle 

kennismaking met een veelzijdige organisatie. 
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