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DDe afgelopen jaren zag je overal min of meer hetzelfde 
beeld op foodtruckfestivals, maar ook in de nieuwe 
hippe horeca: hele varkens werden eerst van neus tot 
staart voor het oog van de eter geroosterd en vervol-
gens zó, onopgesmukt en eerlijk, direct op de kale hou-
ten tafel of op een homp brood geserveerd. Precies 
zoals bij het grote voorbeeld van velen, chef-kok April 
Bloomfield van het New Yorkse restaurant met de veel-
zeggende naam The Spotted Pig. De kookapparatuur 
was niet langer een glimmend high-tech Molteni-
kookeiland, maar een verroest bakbeest van eigenhan-
dig in elkaar gelaste grills, inclusief kettingen en sla-
gershaken. Met een legertje aan Big Green Eggs 
pontificaal midden in de keuken, waarin runder- en 
varkenskarkassen het decor tegen de wanden en in de 
rijpkast vormden. De foodscene leek de laatste jaren 
wel op de film Gangs of New York, over een groep 
negentiende-eeuwse New Yorkse slagers/criminelen - 
onaangepast, streetwise en ruig. Of authentiek en 
onopgesmukt – zo u wilt. En dat was leuk. Want anders 
dan de luxe powerjaren daarvoor, waarin op het bord de 
kracht van culinaire vlek op vlek gold: én kaviaar én 

kreeft én foie gras én truffel én koberund-
vlees én blauwvintonijn boven op elkaar 
gestapeld op goudgerand porselein. Dat 
eerlijk-ruige is af en toe nog steeds leuk. 
Maar ook als we met onze nieuwe geliefde, 
zakenrelaties of (schoon)ouders uit eten 
gaan? Eerlijk is eerlijk: na jaren de lippen te 
hebben moeten afvegen aan een grofge-
blokte katoenen theedoek is het ook wel 
weer eens fijn om damasten servetten op 
gladgestreken tafellinnen te zien. Elegant 
serviesgoed in plaats van houten planken, 
natuurstenen brokken of hand- gekleide 
schotels. En bestek dat geen willekeurig 
samenraapsel van de vlooienmarkt is, maar 
messen, vorken en lepels die onderling 
matchen. 

Internationale royalty
Goed om te weten dat we momenteel op 
onze wenken worden bediend. In New York, 
Parijs en Londen is een nieuwe generatie 
chefs opgestaan die veel heeft geleerd van 
de ruige koks, wat betreft het gebruik van 
eenvoudige producten. Van het idee dat 
luxe niet zit in over the top dure ingrediën-
ten en interieurs, maar in kwaliteit, aan-
dacht en persoonlijkheid. Van de weten-
schap dat meer niet altijd méér is. Deze 
koks herontdekken verfijnde technieken en 
bereidingswijzen, waarmee bloemkool of 
een stuk vlees net iets meer wordt dan 
bloemkool of een stuk vlees. Ze herontdek-
ken dat koken ook echt koken is. Aan de 
wieg van deze nieuwe ontwikkeling staat 
onder meer de wederopstanding van la cui-
sine bourgeoise in Parijs. Een sinds de jaren 
tachtig verguisde ‘burgerlijke’ keuken, 
waarvoor nu zelfs überhippe nordic geori-
enteerde restaurants het roer omgooien. En 
waarvoor Japanse chefs naar de tot voor 

kort toch wat ingedutte wereldhoofdstad 
van de gastronomie emigreren. Ze willen er 
kennismaken met de verfijnde negentien-
de-eeuwse gerechten en technieken van 
culinaire helden als Antonin Carême (chef-
kok en patissier, 1784-1833). Deze grond-
legger van de klassieke Franse keuken werd 
‘koning der koks en kok der koningen’ 
genoemd vanwege zijn kookwerk voor inter-
national royalty – van de Britse Koning 
George IV tot de Franse keizerin Joséphine. 
En hoe curieus dat misschien ook klinkt, 
tegenwoordig maakt chef Sota Atsumi uit 
Tokio de Franse klassieker eendenpastei in 
de hipste zaak van het moment, Clown Bar 
(spreek uit op z’n Frans: ‘Kloen Baag’) in 
Parijs. Deze pithivier van borst, gehakt en 
lever van de eend in een bladerdeeghoorn is 
simpel van ingrediënten, maar elegant in 
uitvoering. En getuigt van echte kookkunst.

Technische hoogstandjes
Het DWDD-pop-uprestaurant waarin Robert 
Kranenborg zijn gasten eveneens met dit 
soort intrigerende gerechten kennis had wil-
len laten maken, kwam eind vorig jaar op 
zijn zachtst gezegd niet geheel uit de verf. 
Toch voelde de vader van de nedercuisine, 
met zijn technische hoogstandjes uit de 
negentiende eeuw, de tijdgeest perfect aan. 
Kranenborg wilde simpel-sierlijke gerechten 
weer introduceren bij de Nederlander, zoals 
kalfsnier in eigen vet gegaard (rognon de 
veau), pasteitjes (vol-au-vent) en Russische 
zalmpastei (coulibiac). Technieken en ge-
rechten waarvoor op horecaopleidingen 
nauwelijks meer aandacht is. Net zomin als 
voor glaceren, oftewel een ingrediënt pre-
cies laten garen tot het glanst. Bereidingen 
die van een basic worteltje nog iets stijlvols 
maken, alsof Audrey Hepburn herself plots 

BLOEMRIJK VERFIJNDBLOEMRIJK VERFIJND

Crème en sorbetijs van tamarillo met diverse berei-
dingen van Caramelia-chocolade en een essence 
van hibiscus

Chef-patron Erik van Loo van tweesterrenrestau-
rant Parkheuvel, Rotterdam

‘Tamarillo (boomtomaat) is een hier onbekende 
vrucht uit het Andes-gebergte. Het is géén groente. 
Aan groentes in desserts doe ik niet. De smaak van 
de tamarillo is rinsig, een beetje umami met een 
klein zoetje. Ik maak een smaakbalans met hibiscus-
blad in een vinaigrette met olijfolie, vanille en witte 
balsamicoazijn. Zo’n vinaigrette is ongebruikelijk bij 
een dessert, maar het geeft een derde smaakdimen-
sie. Zoals de cappuccinocrunch diepte met een bite 
en bitterje aan het gerecht geeft. Net als de poeder 
van de Werther’s Echte-snoepjes, waarmee ik een 
soort glazen karamelvensters maak. Het zijn geen 
van alle overdreven of onzinnig luxe ingrediënten. 
Wel veel handelingen, zo’n twintig. Het dessert 
wordt geserveerd in een sobere paarse kom. Heel 
ingetogen allemaal, ook van kleur. Doe je je ogen 
dicht als je eet, dan volgen een hele hoop oh’s en 
ah’s. En daar gaat het om.’

Foto: Sander Baks
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de keuken runt. Dat elegante icoon uit de 
fifties en sixties in haar kenmerkende little 
black dress, altijd sierlijk, nooit overdone.
Inmiddels is de stroming met succes geland. 
Neem chef-kok Merijn van Berlo die zijn 
Amsterdamse restaurant in een oud indus-
trieel ogend pand heel illustratief Choux 
heeft genoemd – kolen. Als in: groene kolen. 
Een eenvoudig product, verwerkt in ele-
gante gerechtjes. Een ander voorbeeld is 
chef Jim de Jong van het gelijknamige res-
taurant in Rotterdam, dat huist onder het 
voormalige metrostation Hofplein. Beiden 
zijn bewonderaar van chefs als Inaki Aiz-
pitarte (van restaurant Le Chateaubriand in 
Parijs), die uitblinkt in de combinatie simpel 
en elegant. Geen concept, duur interieur of 
knikkende obers. Hun aandacht gaat uit naar 
ingrediënt en bereiding.

Authentiek met een twist
Passend in dit verhaal is ook de terugkeer 
van het klassieke dessert en de traditionele 
patisserie. Tijdenlang werden maaltijdaf-
sluiters als île flottante, meringuetaart en 
vacherin afgedaan als tuttig en passé. Nu 
zijn ze weer te vinden op de moderne menu-
kaart. Soms trouw bereid volgens de authen-
tieke receptuur, vaker met een twist. Maar 
altijd verfijnd. Juist desserts lijken de vaan-
deldragers van deze nieuwe stroming. En 
dat is niet zo vreemd, want als iets een ele-
gante reputatie heeft, is het wel het dessert. 
Juist omdat geen toetje tot stand komt zon-
der een reeks aan technieken en bereidin-
gen, in combinatie met sierlijke precisie.
Maar ook al mogen servetten, tafellinnen, 
porselein en desserts weer - en is verfijnd 
geen verboden woord meer in de horecakeu-
ken - dat betekent niet dat de nieuwe koks 
klakkeloos kopiëren. Evenmin kiezen ze tus-
sen óf ruig óf chic. Ze zijn juist een nieuwe, 
derde weg ingeslagen. Die van én basis- 
ingrediënten én een verfijnde bereiding én 
een opmaak op een elegant bord. Simpel, 
maar elegant.    // 

SENSUELE ESTHETIEK

Vlierbessenmousse, panna cotta van yoghurt en 
yoghurtstructuren

Patissier Rick Gresnigt van eensterrenrestaurant 
De Hoefslag, Bosch en Duin

‘De wilde vlierbloesem plukken we in juni en de vlier-
bessen plukken we in september langs boerenland-
weggetjes. Van die bessen maak ik een fruitcoulis. Ze 
zijn akelig zuur, dus ik zet ze op met water en suiker. 
Dat vacumeer ik en vries ik in. Ik combineer het met de 
twee signatuuringrediënten van mijn chef Raoul 
Meuwese: yoghurt en basilicum. Die twee zijn voor 
elkaar geschapen, ook al klinkt dat op het eerste 
gehoor misschien raar – tot je het hebt geproefd. Ze 
zijn bovendien makkelijk te combineren met andere 
producten in de patisserie, omdat ze alle smaken in 
zich hebben: fris, zuur, zoet en bloemig. En als je ze 
mengt, krijgen ze een prachtige groene kleur. Ik maak 
er panna cotta van yoghurt mee, met een mousse van 
vlierbessen en structuren van yoghurt. Geserveerd op 
dramatisch zwart. Of in een klassiek elegant diep wit 
bord. Het is verfijnd, slank en elegant.’

Foto: Sander Baks
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Marie 
Cécile Thijs

Fotograaf Marie Cécile Thijs verwierf bekendheid met 
haar autonome werk en heeft een herkenbare signatuur. 
In haar stillevens komen voorwerpen los van hun dage-
lijkse bestemming, los van tijd en ruimte. Het ongewone 
is vanzelfsprekend in haar werk. Dat levert intrigerende 
creaties op, waarbij elementen als verstilling, dynamiek 
en soms ook humor samenkomen.

Haar Food Portraits refereren aan de oude meesters in de 
schilderkunst, maar zijn tegelijkertijd volstrekt heden-
daags. Thijs speelt met heden en verleden. 

Zij is al vanaf haar jeugd gefascineerd door fotografie, 
maar begon haar carrière als advocaat. Toen ze eind twin-
tig was, herontdekte zij de camera en koos voor een leven 
als fotograaf. Inmiddels heeft zij vele exposities en inter-
nationale prijzen op haar naam staan. Zo won zij in 2014 
de eerste prijs in de International Photography Masters 
Cup met haar foto ‘Chickpeas’. Haar werk is opgenomen 
in de collectie van Rijksmuseum Amsterdam en werd 
getoond op TEFAF Maastricht en op PAN Amsterdam.

Meer informatie op: mariececilethijs.com

Amsterdam, Restaurant Halvemaan
Bangkok, Thailand, Restaurant Savelberg 
Borculo, De Stenen Tafel
Bosch en Duin, Restaurant De Hoefslag ★

Capelle aan den IJssel, Restaurant Perceel ★
Den Haag, Restaurant Calla’s ★
Den Hoorn, Texel, Restaurant Bij Jef ★ 

Driebergen, Restaurant La Provence ★ 

Eindhoven, Restaurant Avant-Garde/Van Groeninge ★
Giethoorn, Restaurant De Lindenhof ★ ★

Heeze, Restaurant Boreas ★ ★

Hengelo, Restaurant ’t Lansink ★

Hoofdplaat, Restaurant De Kromme Watergang ★ ★

Hoorn, Lucas Rive ★ 

Houten, Restaurant Kasteel Heemstede ★

Maastricht, Toine Hermsen Cuisinier
Nuenen, Restaurant De Lindehof ★ ★

Rotterdam, Restaurant Parkheuvel ★ ★ 

Venlo, Restaurant Valuas ★

Vreeland, Restaurant De Nederlanden ★

Well, Restaurant Brienen aan de Maas ★
Zuidwolde, Restaurant De Groene Lantaarn ★ ★

lespatronscuisiniers.nl

Het in 1991 opgerichte Les Patrons Cuisiniers is een 
 culinair samenwerkingsverband dat streeft naar vak-
manschap, culinaire creativiteit en constante kwaliteit. 
Inmiddels heeft dit selecte gezelschap zich geprofileerd 
als een toon aangevende culinaire topclub van Nederland, 
bestaande uit 22 leden. Speciaal voor Audi-rijders 
hebben Les Patrons Cuisiniers het Audi Menu in het leven 
geroepen. Dit samengestelde menu varieert per restaurant 
en is voor een gereduceerd tarief verkrijgbaar. Vraag de 
menuvoucher aan via audi.nl/menu.

L E S 

P A T R O N S 

C U I S I N I E R S     

X

W

Haar solo-expositie ‘Argentum’ bij SmithDavidson 
Gallery Amsterdam loopt nog tot en met 
28 december 2016. smith-davidson.com 
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