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De favorieten
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Tong 2020

Het was een roerig jaar voor de horeca. Van open naar dicht,
van dicht naar open en weer van open naar dicht. Maar

dicht was gelukkig niet helemaal dicht en om de horeca ook
in moeilijke tijden te helpen, schoven we wekelijks aan voor
een Over de Tong. Thuis dan, maar ook daar was het vaak
genieten. Hopelijk kunnen we in 2021 weer uit, maar voor

thuis zijn dit de vijf toppers van 2020.
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Nog maar drie jaar geleden opende hij zijn
eigen zaak, nadat hij een tv-wedstrijd won en
stages liep bij gerenommeerde chefs. Onder-
nemer, kookboekenschrijver en vooral kok
Bart van Berkel kwam naar Haarlem en over-
leefde met zijn ’high end’ restaurant Petossi
de concurrentie in het topsegment. Afgelo-
pen zomer, vlak voor het einde van de eerste
lock down testen wij zijn thuismenu en be-
stempelen Van Berkel na afloop tot ’meester
van minuscule smaakexplosies’. Krokante
posteleinwafel met doperwt crème, verse
doperwtjes en tuinboontjes, gerookte Noord-
Hollandse Messeklever met mint-limoengel
slaat in als een bom. Net als de asperge terri-
ne met lavas crème en gerookte paling:
smaakbommetje twee. Gevolgd door num-
mer drie: lamsbiefstukje met een opvallende
massaman jus. Tijdens de tweede lockdown
trakteren we onszelf nog eens op een Petossi
menu. Nu met tartaar van Noordzee leng
(soort kabeljauw) en kervel- aardappel blini,
kervelcrème, knapperige aardappel kaantjes,
haring kaviaar en een dressing waarin karne-
melk is verwerkt. De langoustinebisque die
volgt gaat vergezeld van little gem sla met
Hollandse garnaaltjes en een Hooibergham
crouton. ’Ham die vroeger werd gedroogd
boven de hooiberg op de boerderij’. Pièce de
résistance culinaire: een geweldige filet van
hert met pompoencrème, paddenstoel, peper-
koek-mosterd kruim en wildjus. Het dessert:
chocolademousse, gestoofde karmozijnpeer,
zoetzure peer & koffie meringue. Wat een
smaken! Compleet verpletterend. Verplette-
rend compleet. Wat Van Berkel aanraakt lijkt
wel in eetbaar goud te veranderen.

Nog zo’n keukenkunstenaar: Chef Tim
Eleveld van Frenchie. Hij heeft tijdens
de eerste lockdown snel zijn zaakjes op
orde en bij hem bestellen we diverse
keren een afhaalmenu plus een aantal
losse gerechten. Hartige misosoep met
kip bijvoorbeeld, varkensvlees met
asperges en tomaten Hollandaise,
pommes gratin en courgette. Het vlees
is sappig en zacht van structuur, de
asperges precies goed gegaard. We
vinden Eleveld een uitmuntende
groentekok. Broccoli bijvoorbeeld
waarbij knoflook room en verkruimel-
de gerookte amandel, of zijn pure
geroosterde groenten van het seizoen,
gepofte zoete aardappel en zure room
bestrooid met een mengsel van geroos-
terde gekneusde noten, komijn, kori-
ander, venkelzaad en sesam. Otto-
lenghi kan hier een puntje aan zuigen.
Door listige toevoegingen van onver-
wachte ingrediënten ontstaan de mees-
terlijkste groenteschotels. Friet afhalen
en thuis opwarmen, dat is een slecht
idee, maar dat geldt niet voor de
cassavefrieten van Frenchie.

Fans van Karmozijn weten dat chef
Ton Overbeek een eigen klassieke
kookstijl met Franse invloeden heeft
ontwikkeld. Duidelijke gerechten met
uitgesproken sauzen. Overbeek is alles
tegelijk: kok, gastheer en afwasser in
een. Voor het Karmozijn thuismenu
springt echtgenote Inge bij. We proe-
ven veel en alles klopt. Van amuse tot
en met dessert. Lolly van gerookte
forel, aardappel en Zaanse mosterd,
dan terrine van gerookte wilde zalm
met rivierkreeftjes, Hollandse garna-
len en gamba, begeleid door een curry
dressing, een knaller van een romige
aspergesoep waarin verstopt een half
gekookt ei inclusief plakje ham, kalfs
ribeye met puree van knolselderij en
jus de veau met paddenstoel, dessert
met ijs, chocolademousse, brownie en
een lavataartje. Voor bij de koffie een
schaaltje knapperige amandelkrullen,
mini kokosmakroontjes en vier bon-
bonnetjes. Overvloedig, hoog op
smaak. Goed voor 100 procent culinair
thuisplezier.
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Voor andersoortig eten gingen we een namiddag uit,
om ons te laten bedienen in een restaurant. Maar dat
mag even niet van de regering, omdat het heerst. We
kunnen elkaar en de ober het ziekbed in hoesten.
Het nieuwe afhalen komt pardoes in zwang. Ook eet-
huizen van stand laten een loketje in de deur zagen.
De heerlijkste gerechten zijn er te bekomen en de
burgemeester wil graag dat we dat ook doen. Help de
chef de winter door, zegt hij.
Goed edelachtbare, doen we.
En voor wie zich zorgen maakt of alles wel warm en
knapperig blijft in de fietstas onderweg naar huis,
heeft de internationale frietindustrie iets ontwikkeld
dat in deze barre tijden goed van pas komt. Fietsfriet.
Voor de afhaal, maar vooral ook voor de bezorgderij.
In steden en grote dorpen hadden we al de succesvolle
pizzakoerier, maar had de frietbakker het nakijken.
Friet die langer dan een kwartier onderweg is, wordt
slap. Knispert niet meer. Frietfabrieken, zoals Aviko en
McCain, ontdekten een paar jaar geleden opeens de
werking van het ouderwetse stijfsel.
Vroeger was het om kleren overeind te houden. Stijfsel
blijkt ook geschikt voor friet. Dompel aardappelsten-
gels in een sopje van zetmeel (geheim recept, zeggen
alle fabrikanten) en zie, ze blijven na het afbakken
langer warm en wel twintig minuten zo knapperig als
verse patat van de frietkraam op de markt. Zo kunnen
nu ook frietfietsers tot in buitenwijken knisperende
patat bezorgen. De burgemeester kan tevreden zijn,
iedereen kan nog wat verdienen. Maar hoe zit het met
de kruidenier?
Vandaag feest, morgen afwas. Maar overmorgen. Het
kon niet op. De winkels zijn niet uitverkocht en zitten
met spullen die wij niet wilden hebben of niet konden
betalen of we bleven gewoon thuis voor fietsfriet.
De kruidenier moet gaan stickeren. Wat goed eetbaar
is en nog niet over de verkoopdatum, krijgt een kor-
tingssticker. Veel winkels doen 30 procent. Albert Hei-
jn geeft 35. Op sommige knalrode stickers staat ’weg-
gooien is zonde’. Dus valt ons iets te verwijten als we
het niet kopen. Heijn stickert: ’Samen tegen de verspil-
ling’. Dank u wel dat u aan ons geweten knaagt, Heijn,
maar ons gelijkertijd helpt om iets tegen de verspilling
te doen. We kunnen kopen tegen korting. We doen
waarachtig een goede daad. Zo kunnen we betrekkelijk
goedkoop doorfeesten tot in de eerste week van janu-
ari, want pas dan - hier spreekt iemand met ervaring -
zijn de winkels door hun voorraden
decembervreugde heen.
Lidl gaat zelfs chocolade kerst-
kransjes die overbleven, gratis
weggeven. Nee, nog even wachten,
pas in januari.

Wouter Klootwijk is
programmamaker
en schrijver.
Maar hij is bovenal
geïnteresseerd in
alles wat met
eten en drinken
te maken heeft of
daar tegenaan
schuurt.

Zelfs helemaal de burgemeester (van
Castricum) roept op om te gaan afhalen.
In een waanzinnig tempo veranderen
onze eetgewoonten. Als we voorheen
warm eten afhaalden, was dat vanzelf-
sprekend bij een Chinees met opzij van
het restaurant een afhaalloket. We be-

stelden een min of meer Indonesisch gerecht waar
men in China en Indonesië nooit van had gehoord.
Maar erg lekker en een plastic tas vol.

Afhalen en fietsfriet
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Met tapas hebben we een haat-liefde-
verhouding. Vooral vanwege middel-
matige Hollandse tapasrestaurants
waar wij per ongeluk verzeild raak-
ten. Terwijl wij heus weten dat je in
Spanje fantastisch kunt eten. Menig
vernieuwende chef haalt daar zijn
inspiratie vandaan. Haarlem heeft
sinds dit jaar misschien wel het beste
tapasrestaurant van Nederland:
Bodega aan de Gedempte Oude
Gracht in het voormalige Marrakez.
Aan het roer van dit fonkelnieuwe
eethuis staan Spanje ’freaks’ Anja
Lakeman en haar partner Rick May,
tevens chef en eigenaar van het gere-
nommeerde restaurant Fris. Al hun
hapjes zorgen voor verwondering in
de mond. Geweldige groene gazpacho
bijvoorbeeld, met Jalapeño, granaat-
appel, blokjes Manchego en avocado.
Of ceviche van makreel met mango,
rode peper, tomatengel en verkrui-
melde cashewnoten. Warme tapas:
artisjok citroen aioli en gedroogde
tomaat of roodbaars met kappertjes
en gerijpte ossenhaas met zoete punt
paprika. Het deugt allemaal.
Tip: vergeet niet de huisgemaakte
Sangria!

Bodega: hoge
notering voor tapas

Menno Post van Olivijn voorvoelt de
naderende lockdown al in februari en
bedenkt hoe hij als sterrenkok zal
reageren. Hij bestelt de benodigde
verpakkingsmiddelen, die snel daarna
schaars worden. Na de afkondiging
kan Olivijn bijna meteen doorstarten.
Gedurfd, want niet elke chef met Mi-
chelinster waagt zich aan thuismenu’s.
Voor je het weet loopt je reputatie
schade op. Post heeft een naam hoog te
houden. En dat doet hij wat ons betreft
met verve. Ons menu start met kreeft
op oosterse salade van paksoi, schijfjes
ingelegde gember, cashewnoot, wortel,
plakjes radijs, biet, sojaboontjes en
kiemgroenten. Kerrie crème als afma-
ker. Dan langdurig gegaarde kalfs-
wang, onberispelijke asperges met saus
Flamande van boter, hard gekookt ei
en peterselie. Extraatje: kakelverse
doperwtjes, zo jong dat ze van ons
bord afspringen. Toe: citroentaart.
Samengebalde smaak van citroen,
vanilleroom en rood fruit.
Conclusie: ook thuis is sprake van een
sterwaardig menu.

Petossi: verpletterend

Frenchie:
uitmuntende
groentekok

Karmozijn:
klassiek culinair

Olivijn: afhaal
met ster


