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Yes! De eerste kwartaaluitgave van STRRN 

magazine is een feit! Een papieren en digitale 

versie, geheel gericht op de Nederlandse sterren-

restaurants en hun sterrenchefs. Negen jaar nadat 

ik gestart ben met de Facebook pagina ‘Sterren-

restaurants’ en twee jaar na het ontstaan van de 

website en andere social media kanalen. 

Mijn persoonlijke interesse in fine dining en sterrenres-

taurants hebben een hele belangrijke rol gespeeld 

bij het ontstaan van het magazine. Samen met mijn 

eetclubje misten wij een platform: één plek waar al 

het nieuws en informatie over sterrenrestaurants bij 

elkaar komen.

Het enthousiasme, de gastvrijheid en de medewer-

king van de sterrenchefs en hun teams bij het tot 

stand komen van dit magazine was indrukwekkend. 

Veel dank daarvoor. Natuurlijk wil ik ook iedereen 

bedanken die mij bij dit proces heeft ondersteund, 

heeft mee gewerkt, gedacht, gelachen en gehuild. 

Veel leesplezier! 
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WAT 
GEBEURDE 
ER?

Librije’s Zusje** Amsterdam 
gaat verder onder 

de naam Spectrum** 

Waldorf Astoria Amsterdam, de 

eigenaar van Librije’s Zusje**, 

en de naamgevers Jonnie en 

Thérèse Boer van De Librije*** zijn 

overeengekomen dat de pretti-

ge samenwerking na ruim 5 jaar 

stopt. De adviserende rol van  

Jonnie & Thérèse Boer is hier-

mee per 1 januari jl. beëindigd. 

Onder leiding van sterrenchef 

Sidney Schutte en restaurant-

manager Sascha Speckemeier 

gaat het tweesterrenrestaurant 

onder de naam Spectrum op 

eigen voet verder.

www.restaurantspectrum.nl

8 | STRRN 



24 Topchefs koken 
in  24 uur 

recordbedrag bijeen

Op 17 februari vond de derde 

editie plaats van 24H Chefs. 

In combinatie met een online 

veiling heeft dit culinaire eve-

nement een  totaalbedrag van 

55.600 euro opgeleverd. Deze 

opbrengst gaat naar het Rode 

Kruis en zal worden gebruikt 

voor het verstrekken van voed-

selpakketten aan mensen die 

wereldwijd op de vlucht zijn.

24H Chefs was dit jaar in kitchen 

garden en bar Juniper & Kin, 

gelegen op de 21ste verdie-

ping van hotel QO Amsterdam. 

Het evenement werd georgani-

seerd door 24/7 Star Events. De 

presentatie was in handen van 

de bekende Rode Kruis ambas-

sadeurs Irene Moors, Humberto 

Tan, Helga van Leur en Kaj van 

der Ree. Verschillende artiesten 

traden op, waaronder Jim van 

der Zee, Mensje van Steen en 

Barry Paf.  

Negen gangen menu

Tijdens deze 24-uur durende 

kookmarathon, onderverdeeld 

in acht dagdelen van drie uur, 

hebben zo’n vierhonderd men-

sen kunnen genieten van een 

exclusief 9-gangen menu. Ieder 

uur nam er een andere sterren-

chef – geheel vrijwillig – plaats 

in de keuken om drie gerech-

ten te bereiden, waardoor dit 

9-negen gangen menu door 

drie verschillende chefs werd 

bereid. 

Deelnemende chefs: 

Jan Sobecki (Tribeca**), Soenil 

Bahadoer (De Lindehof**), Sid-

ney Schutte, (Spectrum**),Ste-

fan van Sprang (Aan de Poel**), 

Lucas Rive, (Lucas Rive*), 

Jonathan Zandbergen (Mer-

let*), Luc Kusters (Bolenius*), 

Dennis Kuipers (Vinkeles*), Egon 

van Hoof (Mos*), André Gerrits 

(’t Amsterdammertje*), Roland 

Veldhuizen (Tante Koosje*), 

Dennis Huwaë (Daalder), Chris 

Naylor (Vermeer*), Maik Kuij-

pers (Carstens), Alain Alders (De 

vrienden van Jacob*), Arturo 

Dalhuisen (The White Room*), 

Roger Rassin (La Rive), Jaimie 

van der Heije (Jaimie van Heije), 

Marcel van Lier (Latour*), Mike 

en Jim Cornelissen (Rijnzicht*), 

Jeroen en Marleen Brouwer (De 

Loohoeve*), Schilo van Coevor-

den (Taiko), Rik Jansma (Basi-

liek*) en Menno Post (Olivijn*). >

Top 10 creaties  
Nederlandse sterrenchefs

Wekelijks stellen wij op basis 

van gerechten die onze Ster-

renchef’s op Instagram, Face-

book, Twitter en Pinterest heb-

ben gepost een Top 10 samen.  

 

De originaliteit, creativiteit, ‘Art 

of Plating’ en de reacties hierop 

van bezoekers aan de hierbo-

ven genoemde social media ka-

nalen bepalen de uiteindelijke 

samenstelling. Elke zondag pre-

senteren wij deze Top 10 in een 

korte video op onze website.  

 

Kijk en geniet van deze mees-

terwerken!

 

www.strrn.nl/top-10
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Spectaculair nieuw 

interieur voor 

sterrenrestaurant Merlet 

Na een ontwikkeling 

van ruim een jaar heeft 

het sterrenrestaurant van 

Martin en Carla van Bour-

gonje een geheel nieu-

we keuken en interieur.  

"Na 10 jaar is het roer om," 

aldus Martin. "Met deze in-

grijpende restyling van het 

restaurant en de nieuwe keu-

ken zetten we eigenlijk een 

geheel nieuwe zaak neer."   

Het interieur is bedacht en 

uitgevoerd door interieur-

ontwerper en kunstenaar 

John Breed. Hij koos voor 

een inrichting die licht oogt, 

kleurrijk en sfeervol is. Aan 

de wanden hangen mo-

derne kunstwerken, bijzon-

dere lichtsculpturen en een  

opvallend zandraam siert de 

keuken.

Beleving

De Frans-klassieke sfeer van 

het vernieuwde interieur in 

combinatie met bijzondere 

en verrassende moving-art 

objecten maken een be-

zoek aan Merlet tot een 

ware beleving. De zintuigen 

worden hier van alle kanten 

geprikkeld, en natuurlijk in de 

eerste plaats door de feno-

menale gerechten van top-

chef Jonathan Zandbergen.

Beluga** overgenomen 
door voormalige sous-chef 

In december vorig jaar teken-

de Servais Tielman het overna-

mecontract met eigenaar Hans 

ten Wolde van het tweesterren-

restaurant Beluga. Servais Tiel-

man, eigenaar van het met een 

Michelinster bekroonde restau-

rant Cucina del Mondo*, was 

jarenlang sous-chef bij Beluga. 

 

Cucina del Mondo verloor 

eveneens in december haar 

Michelinster en gaat ver-

der onder de naam Graf-

fiti. Tielman blijft als culinair 

adviseur verbonden Graffiti. 

 

Hans van Wolde, gaat begin-

nen aan een nieuwe droom; 

zijn nieuwe restaurant Brut 172 in 

de boerderij waar hij nu woont. 

Het restaurant biedt plaats voor 

24 couverts en 8 plaatsen aan 

de keukentafel. Daarnaast 

komt er een aparte 'wine-shop' 

waar gezelschappen tot 8 per-

sonen kunnen dineren, en 4 

luxesuites voor overnachting. 

 

Vanaf 1 juli tot en met 31 au-

gustus staan beide topchefs in 

de keuken van Beluga. Deze 

unieke culinaire samenwerking 

brengen de beste gerechten 

van beiden chefs samen in één 

menu. 

Meer informatie hierover is  

te vinden op de website  

www.CucinaLovesBeluga.nl 
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Moving-art

De nieuwe inrichting van het 

restaurant oogt licht, kleurrijk 

en sfeervol. Aan de wanden 

hangen moderne kunstwerken 

en bijzondere lichtsculpturen. 

Een van de meest opvallende 

kunstwerken is het grootste 

bewegende zandsculptuur ter 

wereld. Het opvallende 3,5 me-

ter brede zandsculptuur, is spe-

ciaal voor Merlet vervaardigd 

door kunstenaar Klaus Bosch 

en scheidt de nieuwe open 

keuken van het restaurant. 

Bij de start van het diner wordt 

het enorme zandraam omge-

draaid waardoor het zand in 

ongeveer 3 uur langzaam naar 

beneden valt. Dit geeft steeds 

een andere blik op de keuken: 

aan het begin van de avond 

zie je alleen de handen van de 

koks de gerechten (op)maken. 

In de loop van 

de avond wordt 

steeds meer zicht-

baar, waardoor 

de gast aan het 

einde van zijn di-

ner de keuken en 

alle koks in zijn ge-

heel kan overzien 

en bewonderen. 

Moeder was 

dol op bloemen

Een ander bijzon-

der kunstobject 

in het restaurant is een glazen 

box met daarin een grote bos 

bloemen. Dit kunstwerk is een 

ode aan Nelleke van Bourgonje, 

de moeder van Martin, die sa-

men met haar man in 1984 Mer-

let heeft opgericht. Dit unieke 

lichtobject verandert langzaam 

van kleur en intensiteit. Hierbij is 

gebruik gemaakt van kristalfolie. 

Middels elektrische pulsen kan 

de transparantie worden aan-

gepast van helder naar mat. Zo 

wordt in de loop van de avond 

de vaas met bloemen zichtbaar. 

Een bewuste keuze van 

de kunstenaar John Breed: 

"In de wereld van vandaag gaat 

alles razendsnel: vlot door insta-

gram scrollen, liken, reageren, 

eventjes een mailtje sturen....

Voor de beleving bij Restau-

rant Merlet wilde ik een sfeer 

creëren waarin de gast kan 

onthaasten om in alle rust te 

genieten van het heerlijke eten, 

van de mooie wijnen en van ge-

zellige tafelgenoten tijdens lan-

ge zwoele zomeravonden. Dat 

was mijn streven." >

“De zintuigen 
worden hier 

van alle kanten 
geprikkeld."

STRRN | 11



Gouden Zaal

De Gouden Zaal naast het res-

taurant is een waar kunstwerk 

op zich. Met de hand zijn hier 

duizenden gouden blaadjes 

geplaatst op wanden, plafonds 

en kozijnen, radiatoren en licht-

knopjes. John heeft zich hiervoor 

laten inspireren door de grafka-

mers van Toetanchamon en het 

gouden paviljoen in Kyoto.

Nieuwe keuken

Het afgelopen jaar is er hard 

gewerkt aan het ontwerp van 

de nieuwe keuken voor Mer-

let. Met een 3D-ontwerp zijn 

alle wensen van de familie Van 

Bourgonje en chef Jonathan 

Zandbergen visueel in kaart 

gebracht en is uiteindelijk de 

plaatsing van de keuken gere-

aliseerd. Het resultaat mag er 

dan ook zijn. ‘We hebben nu 

een van de modernste keukens 

in Nederland’, vertelt chefkok 

Jonathan Zandbergen. Een 

goede, comfortabele  werk-

houding en hygiëne stonden 

bovenaan onze wensenlijst. Dit 

zie je terug in de ergonomische 

werkhoogte van de werkban-

ken van 97 centimeter en in de 

gehele afwerking van de keu-

ken. Goed schoonmaken met 

water is geen probleem, alles is 

weggewerkt. De thermostaten 

van de gekoelde werkbanken 

zitten verstopt en de displays 

voor het aflezen en aansturen 

zijn via data-kabels verbonden 

in het kantoor. 

Uiteraard is deze super moder-

ne keuken volledig gasloos en 

wordt het elektriciteitsgebruik 

nauwkeurig gedoseerd, legt 

Peter Oostra van Bakker Vak-

keuken uit. De generator van 

de Marrone inductie kachel zit 

in het plafond. Ook over de rou-

ting in de keuken hebben we 

goed nagedacht, deze sluit nu 

precies aan op de werkzaam-

heden van het team. •
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Bakker Vakkeuken, Bûtenpôle 1, Berlikum, www.bakkervakkeuken.nl

De beste oplossing vraagt om maatwerk
Bij Bakker Vakkeuken werken we aan prachtige 
projecten in de horeca, het onderwijs, de zorg 
en de maritieme sector. 

Kennismaken? Bel 0518 - 46 30 00 

ambacht
maakt het
verschil

“ Bakker Vakkeuken is 
specialist in keuken- 
én koeltechniek voor 
de professionele 
keuken.”

19037082-1_BAKKER_Advertentie_STRRN_Restaurants_215,9x279,4mm.indd   1 18-03-19   12:39



4x
per jaar



WORD ABONNEE

Ontvang STRRN Magazine 4x per jaar op je deurmat

Geen €39,00 maar 
slechts €29,00 per jaar

GRATIS BONUS
Je krijgt het digitale exemplaar er bij,  

zodat je STRRN Magazine overal kunt lezen

Pak jouw korting direct op 

www.strrn.nl/magazine

TIP: Geef STRRN Magazine cadeau aan een echte food-liefhebber!



Grand Gala des Patrons

Door: Myra van den Brand 

Dames op hoge hakken met prachtige jur-

ken. De haren mooi opgestoken en fan-

tastische oorbellen. Mannen in smoking en 

glimmende schoenen. Met de jassen hoog 

dichtgeknoopt waaien we samen het histo-

rische Hulstkamp gebouw binnen voor het 

jaarlijks terugkerende culinaire spektakel; het 

´Grand Gala des Patrons´. Eenmaal binnen is 

buiten onmiddellijk vergeten en wacht ons een 

warm welkom met kaviaar en Champagne. To-

night is gonna be a good night!

Gast op hun eigen feest

Aan weerzijden van de prachtige ruimte zijn de pa-

trons druk bezig met het bereiden van de amuses. 

Vanavond eens niet weggestopt in de keuken maar 

te midden van alle gasten. Er wordt samen gela-

chen, gefotografeerd, technische vragen worden 

gesteld en mooie herinneringen opgehaald. Het eni-

ge wat deze topchefs vanavond onderscheidt zijn 

hun kraakheldere koksbuizen, die mooi afsteken te-

gen het overwegend zwart van hun gasten. Intussen 

ontstaan onder hun behendige handen de heerlijk-

ste amuses...denk aan steak tartaar van kalf met een 

parel van vegetarische oester en wasabi (Karl van 

Baggem), een bavorois en gel van tomaat met olijf 

(Yuri Wiesen*) en eendenei met onderop salade van 

aardappel, espuma van aardappel en rundermerg, 

gekookte eendentong en kaviaar (ThijsMeliefste).

Plichtplegingen

Voor het officiële programma verhuizen we naar 

de ruimte ernaast waar aan prachtige tafels een 

viergangen menu wordt geserveerd. Na een vrolijk 

entree van de patrons volgt een bijzonder moment 

voor Cees Helder die het voorzitterschap overdraagt 

aan Frank Visser en voor Menno Post, van restau-

rant Olivijn (*), die als 23e lid geïnaugureerd wordt. 

´Het voelt als een warm bad´, zegt hij hierover. En 

daarmee slaat hij de spijker op zijn kop! Dit culinair 

genootschap blijkt namelijk vooral een hechte vrien-
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denkring, bedoeld om van elkaar te leren, samen te 

brainstormen, collectief dingen te ondernemen en 

hun netwerk te delen. Er zijn heel veel voorwaarden 

om geïnaugureerd te worden maar wat bij mij voor-

al blijft hangen is samen intens genieten van wat je 

doet. Het plezier spat ervan af!

Alles onder controle

´Zelf zou ik zenuwachtig worden als ik een diner 

moest verzorgen maar toen ik vanmiddag de keuken 

binnenliep, zaten ze met z´n allen Feijenoord-Ajax te 

kijken!´, vertelt Theor, verantwoordelijk voor de PR, 

me lachend. Hoe geolied deze machine is, blijkt wel 

als het eerste gerechtje voor de driehonderd gasten 

wordt opgediend. Egon van Hoof (*) bijt de spits af 

met Noordzee krab, langoustine, mierikswortel, shizo 

en frambozen vinaigrette. En net als ik denk ´ik ken 

die dame die ons serveert ergens van´ spreekt pa-

tronesse Cindy Borger (echtgenote van Jarno Eg-

gen(**) mij aan. Dus toch!

Wat volgt is een feest der herkenning. Het grand 

gala des patrons blijkt, hoe bijzonder, ook nog eens 

een family affair.  

"Hoe meer chefs hun taak er op hebben zitten, hoe 

gezelliger het wordt in de keuken." > 
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Aan alle mooie dingen komt een eind

Als afsluiting een sensationeel dessert, omlijst door 

een spectaculaire act op letterlijk hoog niveau. Da-

mes in kleurrijke pakjes tonen hun acrobatische kun-

sten terwijl de chefs zich langzaam weer tussen de 

gasten mengen. Dit keer ook zelf met een glas wijn.

...En het bleef nog lang onrustig in het Hulstkamp ge-

bouw. •

Droomkeuken

Daarna een fijn gerechtje van kabeljauw met acht 

weken lang gerookt zolderspek, rode biet en saus 

´japarlo´ bereid door Jarno Eggen (**), tarbotfilet 

met eekhoortjesbrood, snijboontjes en wintertruffel, 

bereid door Lars van Galen (*) en kalfshaas, kalfs-

schenkel met ganzenlever, peterseliewortel en schor-

seneren, bereid door Erik de Mönnink (*). Uiteraard 

begeleid door heerlijke wijnen. In de zaal maar zeker 

ook in keuken is de sfeer intussen uitstekend. Onder 

de bezielende leiding van Eric Swaghoven (*) bereikt 

elk gerecht uit deze droomkeuken op tijd de tafels, 

terwijl geïnteresseerde gasten mee mogen kijken....

zelf ben ik maar net op tijd weg om niet ook als 

hoofdgerecht richting de zaal te verdwijnen. 

18 | STRRN 



 
Les Patrons Cuisiniers
www.lespatronscuisiniers.nl
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De 
sterrenregen
van Michelin

2019
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Alles wat je moet weten 
over de nieuwkomers 
en afvallers

De sterren van 2019 werden maandag 17 

december 2018  gepresenteerd. Staatsse-

cretaris Mona Keijzer mocht als eerste de  Ne-

derlandse Michelin Gids 2019 in ontvangst ne-

men.  De presentatie vond plaats op de stijlvolle 

locatie het De La Mar Theater in Amsterdam.

Welke nieuwe sterren zal Michelin presenteren? Zul-

len er ook sterren afvallen? En dan is er altijd nog de 

vraag: wanneer en hoe hebben de beoordelingen 

plaatsgevonden? 

De inspecteurs komen anoniem als gast langs in de 

restaurants om zodoende de kamers en gerechten 

te beoordelen. Na afloop kunnen zij zich bekend 

maken. De beoordeling vindt plaats op basis van vijf 

criteria. Zo letten de inspecteurs van Michelin niet al-

leen op de kwaliteit van de geserveerde producten, 

maar wordt er ook gekeken naar de persoonlijkheid 

van de keuken en de beheersing van kooktechnie-

ken en smaken. Ook consitentie en prijs-kwaliteit-

verhouding behoren tot de vijf criteria die Michelin 

hanteert. 

Ongekend hoog niveau

De kwaliteit van de Nederlandse keuken blijft op een 

ongekend hoog niveau. Creativiteit, innovatie en 

smaakbeleving worden door de jonge garde chefs 

naar een hoger plan getild. Hierbij laten zij zich graag 

inspireren door hun ervaren collega’s.

Opvallende nieuwkomer

Restaurant Sabero uit Roermond, het nieuwe res-

taurant van Nico en Sonja Boreas is een opvallende 

nieuwkomer. Een nieuwkomer met direct twee Mi-

chelinsterren. Ook is Nederland een tweesterrenres-

taurant rijker met Pure C in Cadzand, met aan het 

roer de jonge chef-kok Syrco Bakker. >

“Een opvallende 
nieuwkomer is 

restaurant Sabero 
uit Roermond."
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Nieuwe éénsterrenrestaurants 

- Bougainville, Amsterdam

- Restaurant 212, Amsterdam

- Rijnzicht, Doorenburg

- Olivijn, Haarlem

- DeRozario, Helmond

- Flicka, Kerkdriel

- Voltaire, Leersum

- The Millen, Rotterdam

- De Loohoeve, Schoonloo

- O & O, Sint Willebrord

- Monarh, Tilburg

- Oonivoo, Uden

Nieuwe twee sterrenrestaurants 

- Pure C, Cadzand

- Sabero, Roermond

Verloren sterren

- Sazanka, Amsterdam

- Koriander, Drachten

- Avant-Garde van Groeninge, Eindhoven

- Cucina del Mondo, Heerlen 

- Élevé, Leeuwarden

- Château Neercanne, Maastricht

- Cordial, Oss

- Aubergine, Tegelen

- Bretelli, Weert

- HFSLG, Zeist

- ’t Schultenhues – Peter Gast Gastrobar, Zutphen

Dit gebeurde er in Nederland
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Voor het eerst in 40 jaar kent België maar één 

driesterrenrestaurant en wel drie nieuwe twees-

terrenrestaurants. In totaal zijn nu maar liefst 139 

restaurants in België en Luxemburg onderschei-

den met één of meerdere Michelinsterren.

Eén Michelinster

Deze zeven restaurants hebben hun  

eerste Michelinster te pakken: 

• La Plage d’Amée – Jambes 

Chef Julien Wauthier

• La Ligne Rouge – Plancenoit 

Chef Benjamin Laborie

• Little Paris – Waterloo 

Chef Arold Bourgeois

• Eed – Leuven 

Chef Philippe Heylen

• Nathan – Antwerpen  

Chef Nathan van Echelpoel

• Franq – Antwerpen 

Chef Tim Meuleneire

• Les Jardins d’Anaïs – Luxemburg 

Twee Michelinsterren

De nieuwe Michelingids kent totaal 26 

tweesterrenrestaurants, waarvan drie nieuwkomers: 

• La Paix in Anderlecht,

• La Table de Maxime in Our

• Ma Langue Sourit in Oetrange (Luxemburg)

De in ons land bekende restaurants als The Jane van 

Sergio Herman en Nick Bril, ’t Zilte van Vicky Geunes 

en Vrijmoed van Michaël Vrijmoed blijven constant 

en behouden hun twee sterren.

Drie Michelinsterren

Eenzaam aan de top staat chef-kok Peter Goossens. 

Hij behoudt met zijn Hof van Cleve in Kruishoutem als 

enige zijn drie Michelinsterren.Vorig jaar had hij nog 

gezelschap van Gert De Mangeleer, chef-kok bij Her-

tog Jan in Zedelgem, maar zijn zaak sluit in december 

definitief de deuren. 

Elf restaurants verloren hun ster.  

In totaal zijn er nu 112 restaurants met één Michelin-

ster in België en Luxemburg. >

Sterren bij de buren
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Nederland is 2 tweesterrenres-

taurants rijker: Pure C uit Cad-

zand krijgt een ster erbij en 

nieuwkomer restaurant Sabe-

ro uit Roermond komt binnen 

met twee Michelinsterren.

Maar liefst 11 restaurants verloren hun 

Michelinster.

Wim Severein was niet bij de uitreiking van de eerste Michelinster voor zijn 

nieuwe restaurant The Millèn. Hij was winterbanden onder z’n auto aan het 

laten plaatsen.

Restaurant Neercanne in Maastricht verliest na 33 

jaar haar Michelinster.

Restaurant Soigné uit Bussum pakt voor de tiende 

keer een Michelinster.

Michelin-nieuwkomer Flicka in Kerkdriel: 

"Een Michelinster, mooi, 
maar hier geen chic de friemel,"

 
aldus chefkok Thomas van Santvoort.

Sterrenchef Jacob Jan Boerma behoudt zijn drie 

Michelinsterren met De Leest in Vaassen. Restaurant 

Voltaire op Parc Broekhuizen, waar hij zijn naam aan 

verbonden heeft, krijgt haar eerste Michelinster. 

Ondanks het rampjaar met een grote brand behoudt restaurant Aan de Poel zijn 

twee Michelinsterren.

De feiten op een rij
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Michelin 2019 betekent de doorbraak van een nieu-

we generatie jonge chef koks. Een groot deel van 

de nieuwe sterren gaat naar deze jonge generatie.

12 restaurants werden beloond met een eerste ster. 

Vorig jaar waren er maar 3 nieuwkomers.

Jermain de Rozario presteert het om het van vuilnis-

man tot sterrenchef te schoppen met zijn restaurant 

DeRozario in Helmond.

Met restaurant Monarh heeft Tilburg eindelijk zijn Michelinster te 

pakken en Restaurant Oonivoo uit Uden sleept zestien maanden 

na opening een Michelinster in de wacht.

In 15 jaar van afhaalchinees naar Mi-

chelinsterrenrestaurant: het gebeurt bij 

Restaurant O&O in Sint Willebrord. •

Geen Michelinster voor de veel getipte restaurants Meliefste in 

Wolphaartsdijk en Daalder uit Amsterdam.

Nieuwkomer restaurant De Loohoeve zet zijn eerste 

Michelinster Drenthe culinair op de kaart.

Ondanks de naamswijziging van Librije’s 

Zusje (nu Spectrum) en het terugtreden 

van Jonnie Boer blijven de twee sterren 

behouden.

Tegen alle verwachtingen in helaas geen derde ster voor restau-

rant Ciel Bleu van chef Onno Kokmeijer.
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Al op jonge leeftijd was Ron op zijn slaap-

kamer in Hoorn bezig met muziek. Met 

de oude geluidsapparatuur van zijn ou-

ders bouwde hij een soort DJ-booth. Ook 

verdiende hij geld met kranten lopen om 

de nieuwste singeltjes te kunnen kopen.  

Met een zelfgemaakte antenne van ijzerdraad 

kon hij op zijn slaapkamer ‘Radio Decibel’ uit 

Amsterdam ontvangen. Zo kwamen DJ’s als 

Adam Curry en Jeroen van Inkel zijn kamer bin-

nen. Hier is zijn droom om ooit een bekende DJ 

te worden, begonnen.

"Ik ben toen ik een jaar of veertien was zelf als DJ be-

gonnen bij een piratenzender, waar ik Nederlandsta-

lige muziek draaide. Daarna ben ik met een vriend 

een eigen piratenzender begonnen onder de naam 

‘Galaxy’," vertelt Ron.

"Bij Galaxy presenteerde ik de Top 30. Informatie over 

de nieuwste releases haalde ik in die tijd bij platenza-

ken als Rhythm Import en Boudisque in Amsterdam. 

Hier hadden ze twaalf inch platen die toen nog nie-

mand anders had. Ik was grote fan van Queen en 

Level 42. Later ook van groepen als Run DMC, Me-

tronics, Cool and the Gang en stijlen als hiphop en 

soul." Later is Ron betrokken geweest bij de oprich-

ting van de populaire radiozender Unit 102 in Hoorn. 

Hier draaide hij bijna 4 jaar. Door zijn werk moest Ron 

verhuizen richting Amstelveen en zijn huidige woon-

plaats Ouderkerk aan de Amstel en is hij zijn muziek-

vrienden van toen uit het oog verloren. De platen-

collectie van Ron uit de jaren 70-80 staat nu bij zijn 

neefje.

Wilde je dan geen chef achter de draaitafel  

worden? 

"Het was voor mij een droom om DJ te worden. Vroe-

ger ging ik dan ook vaak naar radio Veronica om 

uitzendingen bij te wonen. Ook stuurde ik eigenge-

maakte cassettebandje naar Veronica en de Vara. 

Ron Blaauw als DJ
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Ik ben zelfs een keer in een café heel brutaal 

met mijn cassettebandjes op Willem van Beu-

sekom afgestapt. Zo graag wilde ik DJ worden.”  

Als ik nu deze cassettebandjes terug luister begrijp ik 

wel waarom het toen niets geworden is. Ik wilde te 

veel andere DJ’s nadoen, ik had niet echt een eigen 

stijl.” 

"Het was natuurlijk allemaal illegaal in die tijd. In 

Hoorn reed een motoragent rond, die alleen maar 

bezig was radiopiraten uit de lucht te halen. We heb-

ben op een zaterdagavond wel eens een inval van 

de politie gehad. Alles is toen in beslag genomen. 

We hadden dan ook wel serieuze zendmasten staan 

… Dankzij sponsoring en reclame door bedrijven uit 

Hoorn konden we gelukkig snel weer verder."

"Ik had niet  
echt een  

eigen stijl"
Zien we de muziekstijl van DJ Ron Blaauw ook 

terug in de restaurants? 

Ron houdt zich ook bezig met de muziek keuzes voor 

zijn restaurants. “Muziek is een belangrijk onderdeel in 

onze restaurants. Ik laat mij daarom ook graag advi-

seren. Zo heeft bijvoorbeeld Leo Blokhuis een lijst met 

Franse Chansons samengesteld voor Gastrobar Paris 

en voor Oriental heeft Gerard Ekdom de muziek sa-

mengesteld."

Een aantal jaren heeft Ron Palazzo gedaan. Enter-

tainment, eten en theater komen hier samen. “In 

onze nieuwe zaak gaan we daarom het uit eten 

meer combineren met entertainment, zoals een live 

band en acrobatiek.

Heb je ook grote optredens gedaan?

"Mijn grootste optreden als DJ is in Ahoy geweest 

voor zo’n 9000 man. Ook heb ik op Xtreme Eindho-

ven gedraaid, maar draaien in het lokale dorpscafé 

vind ik ook erg leuk. Het maakt mij eigenlijk niet zo-

veel uit. Ik ben altijd nog bloed nerveus als ik moet 

draaien. Als ik zie dat de mensen lol hebben is dat 

meestal gelukkig snel weer over. "

Eten, entertainment en muziek

Ron houdt zich ook bezig met de muziek keuzes voor 

zijn restaurants. “Muziek is een belangrijk onderdeel in 

onze restaurants. Ik laat mij daarom ook graag advi-

seren. Zo heeft bijvoorbeeld Leo Blokhuis een lijst met 

Franse Chansons samengesteld voor Gastrobar Paris 

en voor Oriental heeft Gerard Ekdom de muziek ge-

kozen."

Ron heeft een aantal jaren Palazzo gedaan. Enter-

tainment, eten en theater komen hier samen. "In 

onze nieuwe zaak gaan we daarom het uit eten 

meer combineren met entertainment, zoals een live 

band en acrobatiek."

Kooktafel of draaitafel? 

"Als ik nu weer voor de keuze zou staan tussen koken 

en draaien, dan zou ik toch weer voor het koken kie-

zen. Mijn droom is wel nog een keer een eigen plaat 

maken. Een echte klassieker in een nieuw jasje te re-

mixen, dat lijkt mij geweldig."• 
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Signature dish
Servais Tielman

Signature dish 
van Servais Tielmans
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Ingrediënten:
Geroosteroorde tarbot, bloemkoolcrème, couscous van 

bloemkool, prei, kardemom olie en schuim van Limburgs 

varken. •

Servais Tielman was zes jaar lang souschef 

bij restaurant Beluga. De sterrenchef heeft 

zowel de exploitatie als de inboedel overgeno-

men. In de zomer zullen er bij Beluga zowel ge-

rechten van Hans van Wolde als van Servais op 

de kaart staan. Vanaf september gaat Servais 

volledig zijn eigen stempel op het restaurant 

drukken.

"Ik had natuurlijk liever door willen gaan met Cuci-

na del Mondo mét Michelinster’. Door de overna-

me van Servais van tweesterrenrestaurant Beluga 

in Maastricht gaat Cucina del Mondo verder onder 

de naam Graffiti, met een laagdrempeliger concept 

met stoere topgerechten en mooie ingrediënten." 
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"People who love 

food are always  

the best company."

- STRRN



De 
nieuwste 
sterrenchefs
Ons land heeft er twaalf nieuwe sterrenchefs bij. We stellen er alvast zes aan je voor.
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Bekend van het begin vorig jaar gesloten 

sterrenrestaurant Wereldmuseum, Wim Se-

verein, opende afgelopen zomer de deuren 

van zijn eigen high-end restaurant The Millèn. 

Het restaurant is gevestigd midden in het hart 

van Rotterdam in de iconische Millenniumtoren, 

op de eerste etage van het Rotterdam Marri-

ott Hotel. Het bekende signatuur van Wim, pure 

gerechten van het seizoen met eerlijke ingre-

diënten zonder poespas. Hiermee behaalde 

hij vijf maanden na opening van The Millèn zijn 

eerste eigen Michelinster.

Wim Severein
The Millen*
 Rotterdam

Overdonderd

"Dit had ik nooit zó snel verwacht, een Michelinster 

vijf maanden na de opening’, vertelt Wim. Ik was als 

enige niet aanwezig bij de uitreiking. Verbaasd was ik 

dan ook dat ik live gebeld werd vanuit theater DeLa-

mar, juist op het moment dat ik mijn banden van de 

auto bij de garage wilde gaan verwisselen."
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Hoe kijk je terug op de uitreiking?

"Super gaaf, trots, onder de indruk. Monarh wordt al 

jaren op rij kanshebber genoemd. Maar nu, na jaren-

lang hard werken en dan deze beoordeling krijgen, is 

toch wel heel bijzonder.

Natuurlijk kan ik dit niet alleen. Het team is voor mij 

super belangrijk. Ik kan wel alles bedenken maar uit-

eindelijk is het het team wat de klus elke dag moet 

klaren.

Paul Kappé 
Monarh* 
Tilburg

Inspiratie en nieuwe ideeën haal ik overal van-

daan, maar uiteindelijk is het de samenwerking met 

het team dat de gerechten naar een hoog niveau 

brengt.

Iedereen draagt hier bij aan het uiteindelijke succes 

van ons restaurant."  >
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Glimmend van trots staat chef Tim Golsteijn samen 

met wijn directeur Samuel Levie op het podium. "Ik 

had dit totaal niet verwacht. Je werkt zo hard en dan 

is een ster het mooiste dat je als chef kan overko-

men.”

Bougainville is nu ruim een jaar open. “Het is een 

teamprestatie dat we na een bewogen en roerig 

jaar toch onze eerste Michelinster hebben weten te 

behalen.” 

Tim heeft zijn passie voor topgastronomie en patis-

serie ontwikkeld bij verschillende internationaal be-

kende restaurants, zoals het Amstel Hotel en Parker’s 

restaurant.

Tim Golsteijn
Bougainville*
Amsterdam
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"Mijn ouders verklaarden ons voor gek toen we het 

niveau van de keuken wilden opschroeven. Zij ge-

loofden er niet in," aldus MIke op het podium van het 

DeLaMar theater tijdens de uitreiking van hun eerste 

Michelinster. 

De Michelinster is voor restaurant Rijnzicht de ultieme 

beloning voor de broers Mike(chef) en Jim (souschef) 

Cornelissen. Zij werden eerder vorig jaar al gekroond 

tot 'vondst van het jaar’ door de kenners van restau-

rantgids Gault&Millau en kregen, sinds ze enige tijd 

geleden het restaurant van hun ouders overnamen, 

lovende recensies. Gelderland is met restaurant Rijn-

zicht een bijzonder restaurant rijker. >

Mike Cornelissen 
Restaurant Rijnzicht* 

Doornenburg
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"Nadat er al elf nieuwe sterren uitgereikt waren had-

den we er nog maar weinig vertrouwen in… We 

waren wel genomineerd, maar toch. Plotseling ver-

scheen de plaatsnaam Uden op het grote scherm. 

Er werd wat gegoocheld met letters waaruit bleek 

dat de naam van het restaurant met een O begint, 

en toen wisten we genoeg. Totaal werden er twaalf 

nieuwe sterren uitgereikt. Wij waren de laatste.

Het was voor ons geen eerste prioriteit. Een Miche-

linster verkrijgen mag in onze ogen geen doel op 

Thijs Berkers
Oonivoo* 
Uden

zich zijn. Uiteraard wil dat niet zeggen dat we er niet 

enorm trots op zijn. Het motiveert ons om nog meer 

ons best te doen om onze gasten iedere dag te ver-

wennen en verrassen." 
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"We zagen het echt niet aankomen. Normaal hou-

den we de maandagen altijd vrij voor onze dochters. 

Samen met mijn vriendin besloten we om toch op de 

uitnodiging voor de uitreiking van de Michelinsterren 

in te gaan. We werden als eerste het podium op ge-

roepen. We waren beduusd, voor de zekerheid ble-

ven we nog maar even zitten want we dachten huh?

Ik heb er even geen woorden voor. We zijn natuurlijk 

super blij mee onze eerste Michelinster, laat dat voor-

op staan. Mensen zeggen wel vaak dat je sterwaar-

dig bent maar dat kun je niet over jezelf zeggen. 

Tot drie weken voor de uitreiking was ik er totaal niet 

mee bezig. Totdat de uitnodiging op de deurmat 

viel."

Thomas werkte eerder bij topzaken als Parkheuvel, 

Beluga en Boreas. Dat Flicka een uitstekend menu 

serveert, blijkt wel uit de vele lovende culinaire re-

censies die de afgelopen maanden over het restau-

rant zijn verschenen. • 

Thomas van Santvoort 
Restaurant Flicka* 

Kerkdriel
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The secret 
ingrediënt 
is always 
chocolate.
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Sterrenchef van restaurant ‘t Nonnetje

Michel van der Kroft
Bij binnenkomst worden we enthousiast door 

Michel begroet. Hij neemt ons direct mee 

naar zijn keuken achterin de zaak. Hier is zijn 

team al druk bezig met de voorbereidingen 

voor de lunch en het diner van die dag. Er 

worden Hollandse wilde eenden de keuken 

binnengebracht, klaar voor bereiding. Michel 

prepareert de eenden tussen de zinnen door. 

Ondertussen gaat het zelfgemaakte brood de 

oven in en worden de met de hand opgedo-

ken Noorse coquilles van hun schelp ontdaan. 

De sfeer in de keuken is dynamisch en de 

passie en gedrevenheid voor het vak spatten 

er vanaf.  >
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“Je bent zo 
goed als je 

laatste 
gerecht.” 
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Michel woont in het schilderachtige Hoorn, prachtig 

gelegen aan het Markermeer. Zoals Volendam de 

bakermat is van muzikanten, is Hoorn dit voor sterren-

chefs. Chef-kok Lucas Rive, bekend van onder meer 

het populaire TV-programma Superstar Chef, heeft 

hier zijn met een Michelinster bekroonde restaurant. 

Twee sterrenchef Constant Fonk sloot na vijfentwintig 

jaar de deur van zijn restaurant de Oude Rosmolen 

in Hoorn achter zich om ‘reizend cuisinier’ te worden. 

En sterrenchef Ron Blaauw is zelfs geboren in Hoorn.  

 

Waarom Hoorn? "Wij zijn gewoon nuchtere mensen, 

harde werkers, die van aanpakken weten." aldus Mi-

chel. 

     

Passie voor het vak

"De basis van ons vak is gastvrijheid. Wij ontvangen 

onze gasten vanuit ons hart, net zoals wij onze beste 

vrienden thuis ontvangen. Dat is de kern." begint Mi-

chel zijn verhaal. 

 

"Ik heb gewerkt voor Joop Braakhekke in Le Garage. 

Meneer Braakhekke heeft mij geleerd dat het woord 

restaurant afstamt van het werkwoord restaureren. 

Wij restaureren onze gasten, die vaak na een lange 

drukke werkweek bij ons komen voor ontspanning en 

beleving. En dat is precies ons vak: wij verzorgen en 

verwennen onze gasten, zodat ze de drukte en hec-

tiek van alledag weer aankunnen."

Michel is dit jaar 12,5 jaar verbonden aan ‘t Nonne-

tje. "Succes wordt je niet op een presenteerblaad-

je aangereikt, daar moet je keihard voor werken, 

soms tegen de klippen op. Dat heeft te maken met 

de intensiteit waarmee je werkt, met de ambitie om 

hogerop te komen en de drive om er alles uit te wil-

len halen. Het is een weg vol hobbels, lange dagen, 

onder vaak enorme druk. Onderweg sneuvelen er 

dan ook mensen. Ik durf wel te zeggen dat wij zijn 

doorgegaan waar anderen gestopt zouden zijn. Met 

elke stap die wij maken kunnen we ook steeds beter 

gekwalificeerd personeel aantrekken en dat helpt 

weer bij het zetten van een volgende stap. Er is niets 

wat mij meer motiveert dan verder groeien, zowel op 

het bord als in het glas, in smaak, beleving, service en 

gastvrijheid. Dus eigenlijk in de totaalbeleving, die wij 

als ‘t Nonnetje te bieden hebben."

"Wij restaureren
 onze gasten.”

 

Privé 

Ook privé vraagt dit vak soms enorme offers. Onze 

dochter is 14 jaar en begrijpt nu wel waar papa mee 

bezig is. Dit is niet altijd zo geweest. Er hebben ook 

wel eens tranen gevloeid, wanneer papa met kerst 

wéér moest werken. "Ik krijg gelukkig veel begrip en 

steun vanuit het thuisfront om het vak te kunnen uit-

oefenen op mijn manier. Dat is belangrijk én essenti-

eel om het vol te kunnen houden. De tijd die we als 

gezin wel samen hebben, besteden we dan ook zo 

goed mogelijk: het gaat ons hierbij niet om kwanti-

teit, maar vooral om de kwaliteit!">
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3e Michelinster is geen doel op zich

"Het hebben van twee Michelinsterren geeft een 

bepaalde druk. Als ik hier dag en nacht bij stil zou 

moeten staan, heb ik natuurlijk geen leven meer. Ik 

probeer er daarom zo ontspannen mogelijk mee om 

te gaan. Wat mij enorm helpt is het enthousiasme 

en plezier in ons werk en dat we nog steeds stappen 

vooruit maken. Je bent zo goed als je laatste ge-

recht. Voor mij is het een gezonde druk en die heb ik 

ook nodig om goed te kunnen presteren.

Met het streven naar een derde Michelinster wil ik 

niet obsessief omgaan. Mijn focus ligt vooral op het 

realiseren van een continue groei en ontwikkeling sa-

men met mijn team. Gastronomie is topsport, maar 

wel in teamverband. Alleen als team kunnen we veel 

bereiken. Het oordelen laat ik liever aan anderen 

over. Ik loop er niet voor weg als onze stijl van koken 

op een dusdanig niveau is, dat Michelin dat zou be-

lonen met een derde ster. Dat  is natuurlijk de grootst 

mogelijke droom die uit zou komen."

Eigen zaak 

"Vroeger had ik nog wel eens de ambitie om een ei-

gen zaak te willen hebben. Mijn loopbaan is echter 

zo gelopen, dat dat er niet van gekomen is. Dat be-

treur ik in zijn geheel niet. ‘t Nonnetje verschaft mij 

een prachtig vrij podium om mijn vak uit te oefenen. 

Hier kan ik mij dan ook volledig op richten, zonder 

afgeleid te worden door alle randverschijnselen die 

bij het hebben van een eigen zaak komen kijken. 

Ik word overal bij betrokken en we bespreken alles. 

Door  deze samenwerking komen de mooiste zaken 

tot stand."  >
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“Ons team is voor mij

erg belangrijk.”
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“We zijn letterlijk via het 
doorgeefluik verliefd geworden.”
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Michel’s passie voor Portugal 

Met trots vertelt Michel dat hij en zijn vrouw al bijna 27 

jaar verliefd zijn. "Ik zeg dat specifiek op déze manier; 

we zijn namelijk niet alleen al zolang samen, maar 

we zijn ook al 27 jaar verliefd." Michel en zijn Portuge-

se vrouw hebben elkaar ontmoet in een Zwitsers ho-

tel, waar zij beiden werkten. "We zijn letterlijk via het 

doorgeefluik verliefd geworden," vertelt hij trots. Een 

paar maanden later is Michel samen met zijn huidige 

vrouw teruggegaan naar Nederland. 

Sindsdien staan de vakanties en familiebezoeken in 

het teken van Portugal. Michel heeft in al die jaren 

een warme band met Portugal opgebouwd. Meer-

dere malen per jaar wordt hij uitgenodigd door Por-

tugese chef-koks om samen met hen te koken.  

"Doordat wij hier zo vaak komen, heb ik het land, de 

kookstijlen en de verschillende Portugese producten 

goed leren kennen," vervolgt Michel. 

Inspiratie 

"Tijdens onze bezoeken aan Portugal doe ik veel in-

spiratie op. Dit kan in van alles zitten en komt vaak op 

de meest gekke en onverwachte momenten naar 

boven; tijdens het lezen van een boek of het bezoe-

ken van een markt bijvoorbeeld."

"De opgedane inspiratie presenteer ik op een ori-

ginele en geheel eigen wijze in ‘t Nonnetje. Ik kook 

geen klassieke Portugese gerechten, maar ontwikkel 

met deze producten nieuwe smaakcombinaties. 

Wij willen van ‘t Nonnetje dan ook geen Portugees 

restaurant maken, maar met deze inspiratie en ver-

nieuwende smaakcombinaties hebben we iets moois 

in handen, wat ons echt onderscheidt van anderen. 

Het geeft onze keuken een eigen smoel en identiteit. 

Dat vind ik belangrijk." vertelt Michel gepassioneerd. 

 

Een prachtig voorbeeld van zijn passie en liefde voor 

Portugal én voor zijn vrouw is een gerecht dat Mi-

chel serveert  in ‘t Nonnetje: Ravioli gevuld met een 

zachte en lopende Portugese schapenkaas ‘Queijo 

da Serra da Estrela’ met daarbij salieboter, spinazie, 

getourneerde kastanjechampignons en jonge cour-

gette, afgemaakt met zoetzure rodekool, bieslook 

en goudsbloemetjes.  

"De Portugese schapenkaas komt uit de regio waar 

mijn vrouw is geboren en opgegroeid. De wijn, die wij 

hierbij serveren, wordt gemaakt op twee kilometer 

afstand van haar geboorteplaats… Deze combina-

tie is net als onze liefde: pure magie! Het één versterkt 

het ander en de twee tillen elkaar naar een hoger 

plan. Dit gerecht presenteer ik dan ook aan mijn gas-

ten als een ode aan mijn vrouw en onze liefde." >  
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Passie voor paling

Zodra het woord paling valt toont Michel ons direct 

een prachtige foto in het restaurant, waarop hij in 

het water staat met twee dikke palingen. De palin-

gen vormen een hart, wat zijn passie voor deze vissen 

symboliseert. Als 12- jarig jongetje werkte Michel mee 

in de palingrokerij van zijn oom en tante in Hoorn. 

Toen al is zijn passie voor paling ontstaan.  

 

"Paling is natuurlijk een product dat al jaren ter dis-

cussie staat, met name door milieu- en dierenorgani-

saties. Het échte verhaal wordt eigenlijk nooit goed 

verteld," legt Michel uit. De paling heeft het inder-

daad heel moeilijk gehad, maar er zijn ontwikkelin-

gen binnen de visindustrie die de palingstand heb-

ben verbeterd.  

"Het échte verhaal  
wordt eigenlijk nooit   

goed verteld." 
 

Een paling kan zich alleen voortplanten in de Sar-

gassozee. Dit gebeurt echter op een zodanige diep-

te dat de mens dit proces nog nooit heeft kunnen 

waarnemen. Geholpen door de Golfstroom trekken 

de larven van de paling vanuit de Sargassozee rich-

ting Europa. De larven ontwikkelen zich tijdens deze 

reis in ongeveer drie jaar tijd tot glasaaltjes van circa 

65 mm grootte. Vervolgens proberen de glasaaltjes 

met miljoenen tegelijk de Europese wateren binnen 

te trekken, om zich in zoetwater verder te ontwikke-

len tot geslachtsrijpe palingen. 

"Het grote probleem met de palingstand is echter, 

dat de jonge glasaaltjes - die vroeger vanuit zee 

de Nederlandse rivieren op konden zwemmen, of 

via de Zuiderzee de rivieren konden bereiken - nu 

te maken hebben met de Afsluitdijk, dijken, sluizen, 

dammen en waterkeringen," vervolgt Michel. "Hier 

komt het belangrijke werk van de stichting Duurzame 

Palingsector Nederland (Dupan) om de hoek kijken: 

zij vangt de glasaaltjes op in zee. Een gedeelte van 

de glasaaltjes wordt vervolgens uitgezet in de Ne-

derlandse zoet wateren, een ander deel wordt op 

een diervriendelijke en duurzame wijze opgekweekt 

tot volwassen palingen voor de consument. Op 

dit moment is 95% van de paling voor consumptie 

kweekpaling. Wij kiezen bewust voor paling met het 

ESF logo, paling die legaal gevangen is binnen de 

strenge Brusselse regels voor de bescherming en het 

duurzaam gebruik van paling. 

Elke Europese lidstaat heeft maatregelen genomen 

om de palingvangst binnen de grenzen van de na-

tuur te laten plaatsvinden. De eerste tekenen van 

herstel van de palingstand is in heel Europa waar te 

nemen. De paling die gevangen is binnen de door 

de overheid gestelde regels kan met een gerust hart 

gegeten worden. Dus uiteraard ook de paling die wij 

hier serveren.

Eén volwassen paling kan voor miljoenen nakomelin-

gen zorgen. Daarom is het belangrijk dat geslachts-

rijpe palingen over de dijk worden teruggezet in zee. 

Op deze manier wordt de palingtrek bevorderd en 

worden vele palingen gered van een gewisse dood 

door turbines, gemalen en andere obstakels. Stich-

ting Dupan speelt hier eveneens een belangrijke 
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rol in: grote aantallen volwassen palingen worden 

jaarlijks op deze manier ‘over de dijk’ geholpen om 

aan de lange reis van zo’n 6000 kilometer richting de 

paaigebieden in de Sargassozee te kunnen begin-

nen. "

Paling op het menu

Uiteraard is paling niet weg te denken op de 

menukaart van ‘t Nonnetje. Al 12 jaar is Michels 

signatuurgerecht een prachtige Terrine van gan-

zenlever en gerookte paling met rode biet en 25 

jaar gerijpte aceto balsamico. Een vaste waar-

de op de menukaart.  

Ware beleving 

Na ons gesprek worden we in de opkamer van 

het restaurant blij verrast met een aantal fantas-

tische gerechten. Een typisch nationaal Portu-

gees gerecht Bacalhau, een vispasteitje, dat als 

fingerfood wordt geserveerd en een vegetari-

sche amuse van aardappelblini met Hollandaise 

saus, witlof a la plancha gebakken, salade van 

witlof, rode witlof en een ijsje van cichorei. Ook 

maken we kennis met zijn Ravioli gevuld met 

een zachte en lopende Portugese schapenkaas 

‘Queijo da Serra da Estrela’, uiteraard gecombi-

neerd met een geweldige Portugese witte wijn: 

een Conciso Branco uit het Dão wijngebied in 

Portugal. Wat een beleving! •

Deze foto is gemaak door Saskia de Wal



Het jaar van Guus en Dick:  

Kookboek van twee vrienden

Guus Meeuwis zingt én kookt. Samen met sterrenchef 

Dick Middelweerd maakte hij een kookboek voor de 

‘leukste momenten van het jaar’. Het tweede kook-

boek dat de  vrienden Guus en Dick maakten, lijkt op 

het eerste gezicht een van-alles-en-nog-wat boek 

geworden. Thuiskok Guus Meeuwis en chef-kok Dick 

Middelweerd – werkzaam in het met twee Michelin-

sterren bekroonde  restaurant De Treeswijkhoeve in 

Waalre – zien zelf wel een rode draad: genieten.

De gerechten zijn gericht op de feestelijke momen-

ten van het jaar: Sinterklaas, de feestdagen, Valen-

tijnsdag, verjaardagen en (je bent Brabander of niet) 

carnaval. Gerechten voor speciale momenten, maar 

ook voor een willekeurige doordeweekse dag.  ‘Mis-

schien wel juist op een doodgewone dag. In iedere 

dag schuilt namelijk een feestje.’ De bereidingswijze 

is gedetailleerd beschreven, compleet met persoon-

lijke anekdotes en herinneringen van het tweetal bij 

hun verjaardagen (‘Ik sta er eigenlijk best graag bij 

stil dat ik weer een jaartje ouder ben geworden’), 

Sinterklaas (‘In huize Meeuwis vieren we Sinterklaas 

met de hele familie’), en carnaval (‘Ik vier het al mijn 

hele leven’). ‘We hebben er veel van onszelf in ge-

stopt, maar ook ruimte overgelaten om je eigen twist 

eraan te geven’, zegt Guus daarover.

BOEKEN van  
de sterren

De afgelopen tijd zijn er van onze sterrenchefs 
weer enkele prachtige kookboeken verschenen. 

Vol met met smakelijke recepten voor de thuiskok. 

Drie favorieten hebben we voor je op een rij gezet.
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Jonnie & Thérèse Thuis

In Jonnie & Thérèse Thuis lees je wat

 er bij de familie Boer op tafel komt en het mooiste is: 

dit kan iedereen maken. Jonnie en Thérèse nemen 

je mee naar hun huis en naar plekken die als thuis 

aanvoelen.

Veel toegankelijke gerechten passeren de revue, 

maar net even meer bijzonder. Jonnie & Thérèse 

Thuis staat vol met smakelijke en eenvoudig te be-

reiden recepten met ingrediënten die overal ver-

krijgbaar zijn. De gerechten worden aangevuld met 

drankadvies: van wijnen tot theeën, en van bieren 

tot cocktails en sappen. Verrassende smaakcom-

binaties, die eenvoudig thuis te bereiden zijn voor 

vrienden en familie.

Met begeleidende teksten van Joël Broekaert en 

mooie fotografie verzorgd door Ron Greve. Extra 

bijzonder: het boek is verpakt in een luxe huls die te-

vens dient als uitklapbare leesstandaard.

Sergio's Smaakmakers

In zijn nieuwe thuis kookboek vertelt Sergio Herman 

je alles over 20 van zijn favoriete smaakmakers. Daar-

naast leert hij je hoe je ze thuis kunt gebruiken om ge-

rechten meer pit, scherpte, spanning, kracht of juist 

nuance te geven. Waarin kun je sojasaus gebruiken? 

Waarom moet je het lekvocht van een potje olijven 

nooit weggooien? Wat kun je allemaal een boost 

geven met ansjovis? En waarom heeft Sergio altijd 

limoen in huis? Het resultaat zijn 20 verhalen en 70 re-

cepten bomvol smaak. Van een super eenvoudige 

tapenade tot een pittige pasta. En van een simpele 

salade tot een krachtige curry.

Deze kookboeken zijn te 
bestellen in onze webshop

 
www.sterrenrestaurants.shop



Good food
Good mood
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Ham en eikel:  

een bijzondere relatie
Karel de Graaf is van oor-

sprong econoom, do-

cent Economie en onder 

meer uitgever/bedenker 

van de bij middelbare scho-

lieren overbekende Examen-

bundel. Hij kwam in de jaren 

70 voor het eerst in aanra-

king met wijn en raakte in 

1979 verliefd op de Bourgog-

ne. In de loop van de jaren 

80 zette hij met Ronald de 

Groot eerst het wijntijdschrift 

Proefschrift en daarna Pers-

wijn op de markt. Tijdens de 

mondiale economische crisis 

van 1991 vroegen bevriende 

wijnboeren hem of hij hun 

wijnen in Nederland wilde 

verkopen. Hij wilde niet met 

dozen sjouwen en begon in 

1992 als agent, dus met de 

verkoop van bourgognes 

rechtstreeks van de wijnboer 

aan importeurs. Hij vertegen-

woordigt nu zo’n vijftigtal 

wijnboeren. Inmiddels is hij 

al 40 jaar meerdere keren 

per jaar in de Bourgogne te 

vinden en heeft de verliefd-

heid plaats gemaakt voor 

‘houden van’. In 1993 kon hij 

een wijngaardje in Meursault 

kopen en sloeg hij direct toe. 

Zijn Meursault ‘Les Narvaux’ 

staat op kaarten van vele 

sterrenrestaurants in Neder-

land. Hij is echter altijd do-

cent gebleven. Waar het 

vroeger over economie ging, 

doceert hij tegenwoordig 

over wijnbouw en vinificatie 

in de Bourgogne. Voor zijn 

verdiensten voor de Bour-

gogne in Nederland, ontving 

hij in 2016 een hoge Franse 

onderscheiding. Sindsdien 

gaat hij als Officier dans l’Or-

dre du Mérite Agricole door 

het leven.

Sherry is ook een liefde van 

hem. Als agent voor twee 

bodegas en formador ho-

mologado del vino de Je-

rez komt hij geregeld in het 

Sherry-gebied. Daar maakte 

hij ook kennis met de Jamón 

Iberico de Bellota. Net als 

wijn ook een product met 

vele producenten en ver-

schillende kwaliteiten. >  
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Door: Karel de Graaf

Uit Spanje komt mijn favorie-

te ham: de Jamón Iberico de 

Bellota. Iberico slaat op het 

Spaanse varkensras Cerdo Ibe-

rico, Bellota op het feit dat de 

varkens eikels hebben gegeten. 

Topfokkers van dit type ham 

werken alleen maar met Iberi-

sche varkens, die afstammelin-

gen zijn van het oorspronkelijke 

Mediterrane wilde zwijn. Dit ras 

staat wat hoger op de poten 

en heeft een zwarte huid en 

zwarte hoeven, vandaar ook 

de benaming pata negra. De 

meeste andere producenten 

gebruiken een kruising met En-

gelse Duroc-varkens, die zich 

sneller voortplanten en meer 

vlees geven. Die kruisingen heb-

ben niet altijd zwarte poten. Als 

er 75% Iberisch bloed door de 

aderen van de varkens stroomt, 

mag de ham ook Iberico wor-

den genoemd. De voorpoot 

(schouderham) heet paleta en 

is kleiner, lichter (4,5 - 5 kg) en 

goedkoper dan de achterpoot 

(7,5 – 8,5 kg). Die heet merk-

waardig genoeg jamón. De pa-

leta zou volgens kenners meer 

smaak hebben. 

De hammen worden niet ge-

rookt maar alleen ingewreven 

met zeezout en daarna 24 tot 

36 maanden opgehangen om 

te drogen en te rijpen, voordat 

ze op de markt worden ge-

bracht. De verschillende delen 

van beide hammen vertonen 

schakeringen donkerrood en 

hebben dus ook verschillende 

smaken. Er zouden maar liefst 

120 verschillende smaken in top-

hammen zijn geïdentificeerd. 

Verder hebben de hammen 

weinig vet en zijn ze opvallend 

gemarmerd. 

Bijzonder is ook dat het consu-

meren van Jamón Iberico de 

Bellota een positieve invloed 

heeft op je cholesterolgehalte: 

verlaging van het slechte chole-

sterol (LDL),  verhoging van het 

goede cholesterol (HDL) en 

afname van de triglyceriden 

in je lijf. Producent Joselito be-

weert zelfs dat 100 gram van 

zijn ‘Grand Reserva’ minder 

calorieën bevat dan 100g ge-

kookte witte rijst. Verder bevat 

bellota-ham ook mineralen als 

magnesium, zink en calcium en 

pak je ook nog vitamines als bij-

voorbeeld E, B1, B12 en folium-

zuur mee. Vrouwen die zwanger 

"Laat je ook niet 
foppen met namen 
als jamón serrano."
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Producent Joselito beweert 
zelfs dat 100 gram van zijn 

‘Grand Reserva’ minder 
calorieën bevat dan 100g ge-

kookte witte rijst.
willen worden of al zijn, bewijzen 

zichzelf dus een dienst met een 

portie bellota-ham…. 

Misleiding?

Het spreekt voor zich dat het 

voer dat de varkens krijgen be-

palend is voor de kwaliteit van 

de uiteindelijke ham. In Neder-

landse restaurants (ook die met 

Michelin-sterren!) krijg je vaak 

te horen dat men pata negra 

ham of iberico ham serveert. 

Hoewel de prijs anders doet ver-

moeden, gaat het helaas bijna 

nooit om de Jamón Iberico de 

Bellota, maar om een ‘simpele 

ham’ van het ras met zwarte 

poten. Jamón Iberico de Bello-

ta is wel pata negra ham, maar 

pata negra ham is niet uitslui-

tend Jamón Iberico de Bellota. 

Hebben die Ibericovarkens uit-

sluitend granen gegeten, dan 

heet de ham cebo. Als zij een 

gemengd dieet van granen 

hebben gehad, heet de ham 

recebo. Laat je ook niet foppen 

met namen als jamón serrano 

(van het cerdo blanco, het wit-

te varken) of bodega (slaat op 

de rijpingstijd). Leuk voor toeris-

ten die de kok hebben horen 

fluiten, maar niet weten waar 

de lepel hangt. 

Productiegebieden

De kwaliteit van de ham hangt 

onder meer af van waar de 

varkens gehouden worden en 

waar de hammen rijpen. Er zijn 

vier DO’s (Denominación Ori-

gen, het Spaanse equivalent 

van een appellation contrôlée) 

voor Iberico-ham: Huelva in An-

dalusië (waarin het beroemde 

hamdorp Jabugo ligt), Los Pe-

droches in Córdoba, Dehesa de 

Extremadura en Guijuelo, in het 

noorwestelijk gelegen Salaman-

ca-gebied.

De beroemdste producent 

van bellota-ham is wellicht Jo-

selito, die elk stadium van pro-

ductie geheel onder controle 

heeft. Zijn productie is beperkt. 

Voor zijn Joselito ‘Gran Reserva’ 

betaal je tegen de € 700.-. Hij 

noemt zijn ham de beste van 

de wereld.

In hamdorp Jabugo, ten noord-

westen van Sevilla, heeft Sher-

ry-producent Osborne zo’n 

200.000 varkens lopen op een 

ranch met de naam Sanchez 

Romero Carvajal. Onder de 

naam 5J’s (Cinco Jotas) heeft 

deze ham ook een heel grote 

reputatie en is door de grote 

productie goed verkrijgbaar. 

Maar wanhoop niet: er zijn ook 

goedkopere soorten. Voor zo’n 

€ 150.- is er al een paleta te 

koop van Sanchez Romero Car-

vajal. Geen 5J’s, maar kwalita-

tief ook top.

Er zijn tot nu toe vergeefse po-

gingen gedaan om de Jamón 

Iberico de Bellota in andere 

landen te produceren. Wellicht 

een mooie uitdaging voor de 

Chinezen? > 
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Hoe te consumeren?

Uiteraard moet je bij een portie 

ham ook wat drinken. Verre-

weg de beste keus is een zeer 

droge Sherry, type Manzanilla 

of Fino. De eerste heeft mijn 

voorkeur omdat hij niet alleen 

uit mijn  favoriete dorp Sanlúcar 

de Barrameda komt, maar ook 

omdat hij droger, strakker en zil-

tiger is en daardoor naar mijn 

smaak beter met de ham com-

bineert. Een droge witte wijn 

kan uiteraard ook maar legt 

het af tegen beide Sherries. In 

Noord-Spanje zijn Rioja en Txa-

koli (Baskenland) vrij populair.

Het vereist overigens een hoop 

oefening om de ham dun te 

snijden. Mij is het nog steeds 

niet echt goed gelukt. Als ik 

hamsnijders bezig zie wordt ik 

strontjaloers. Wellicht is een sta-

ge van een maand, uiteraard 

ter plekke, voor mij verplichte 

kost.

Mijn ervaring is dat hoe dunner 

de plakjes zijn hoe lekkerder de 

ham smaakt. Een plakje ham in 

de mond houden tot dat wat 

speeksel loskomt doet wonde-

ren. Een paar druppels olijfolie 

(of nog beter truffelolie) op 

een plakje ham is gewoonweg 

goddelijk. Ook niet verkeerd is 

de ham op een getoaste snee 

brood met daarop wat toma-

tenspread. Een overheerlijk 

ontbijt en vrij gewoon in het 

Sherrygebied!  

De afsnijdsels van de poot 

moet je trouwens niet weg-

gooien. Laat een paar uitge-

perste tenen knoflook in een 

mooie olijfolie zacht worden, 

doe er dan de afsnijdsels en 

een netje almejas (venusschel-

pen) bij met een scheut Man-

zanilla of Fino, het deksel op 

de pan en zet het vuur hoog 

totdat de schelpjes open zijn. 

Dan wat verse koriander erbij 

en met echt volkorenbrood 

kan dit feestje niet meer stuk. 

Als je uitgesneden bent, dek 

de ham dan af. Niet alleen de 

mens vindt de smaak van de 

ham lekker! 
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De smaak van de eikel 

De toevoeging bellota duidt 

er op dat de varkens, voordat 

ze naar de eeuwige jachtvel-

den gaan, zich tegoed mogen 

doen aan eikels: tot wel 10 kg 

per dag. Door het nuttigen van 

deze eikels komen ze tot wel 

80 kilo aan. Deze periode heet 

montanera (de eikels moeten 

zo rijp mogelijk zijn) en heeft 

plaats in eikelrijke bossen. De 

varkens hebben een groot ver-

mogen om het verschil tussen 

zoet en bitter vast te stellen. Als 

ze iets bitters hebben gegeten, 

eten ze deze bittere smaak weg 

met bloemen en kruiden. Deze 

eikels en de aromatische wilde 

planten geven de bijzondere 

umami-rijke smaak aan de ham. 

Bovendien geeft het vet dat ze 

opbouwen in hun spierstelsel 

een gemarmerd patroon en 

een zoete smaak. Het smelt in 

je mond. 

Als het gewenste gewicht is be-

reikt, dat kan liggen tussen de 

150 en 220 kilo, wordt het varken 

geslacht. De Jamón Iberico de 

Bellota wordt wel als de Wagyu-

beef onder de hammen gezien. 

De optimale serveertempera-

tuur ligt tussen de 18 en 24 gra-

den Celsius. Als je de ham op 

een koele plaats bewaart, moet 

je hem dus voor gebruik op ka-

mertemperatuur brengen. Van 

een paleta kan je zo’n 25 tot 30 

porties van 80 gram snijden, van 

een jamón uiteraard wat meer: 

45 tot 50. 

Prijzig en waar te koop

Een paleta of een jamón van 

het zwartpootvarken dat eikels 

heeft mogen eten is uiteraard 

niet goedkoop. Laat je in deli-

catessenwinkels dan ook niet 

afschepen als men Iberico-ham 

te koop aanbiedt en er een 

hoge prijs voor vraagt. Elke ham 

draagt een etiket en er moet 

duidelijk bellota op staan. Op 

de site www.hamlovers.nl kun 

je een paleta of jamón recht-

streeks in Spanje bestellen en 

krijg je er een hamhouder, ham-

mes en instructie-dvd bij. Deze 

site geeft ook uitleg over de her-

komst van de hammen. 

De Haarlemmerstraat in Am-

sterdam kon je enige tijd wel 

‘hamstraat’ noemen. Je kon er 

terecht bij die aardige dame 

van Hollandaluz op nummer  71. 

Maar die is recent naar Krom-

menie verhuisd. Op nummer 93 

zit al vele jaren Ibericus. Er is nu 

ook een zaak in Rotterdam. Ibe-

ricus is een werkelijk geweldige 

winkel, waar je vele kwaliteiten 

ham kunt kopen en uiteraard 

ook proeven, eten en meene-

men. Ter plekke wordt de ham 

gesneden door zeer goed ge-

trainde hamsnijders. Het con-

cept komt uit Barcelona en men 

schenkt er nog steeds geen 

Manzanilla of Fino. Wel rode 

wijn uit Catalunya. Om je rot te 

lachen. In zuidwest Spanje en in 

het Sherrygebied wordt er zeer 

vele malen meer ham gecon-

sumeerd dan in Noord-Spanje. 

Ik heb dat destijds ter plekke 

proberen uit te leggen, maar ze 

begrepen er helaas weinig van. 

Desondanks zeer, zeer aanbe-

volen! •
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Sterrenchef in eigen keuken  
 Eric Swaghoven

Recept ganzenlever met herfstgarnituur
voor 10 personen
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Ganzenlever

500 gram ganzenlever paté in   

“balken” gesneden (zie foto)

Peperkoek crème 

125 gram  peperkoek

175 gram  water

mespunt  zout

8 minuten op 100°C, stand 7 in thermomix

Vlierbessenjel

100 ml  vlierbessensap

20 gram  suikerwater, 1 op 1

tipje   zout

2 gram  agar agar

Opkoken, opstijven, 1 minuut opdraaien in thermo-

mix stuks 5, 50°C

Druivenvinaigrette

2 dl.   druivensap

25 gram  honing

Snufje  zout

Snufje  gemalen zwarte peper

5 gram  tapioca papje

1 dl.   olijfolie

Garnituren naar eigen keuze, o.a.: 

- aardappelkrokant

- verse vijgen

- bramen

- peperkoekkrokant

- bloemetjes

- kruiden als zuring soorten maakt het  lekker fris

STRRN | 70



STRRN | 71



Noord-Brabant

De Heer Kocken* - Vught

De Karpendonkse Hoeve* - Eindhoven

De Rozario* - Helmond

De Zwaan* - Etten-Leur

Mijn Keuken* - Wouw

Monarh* - Tilburg

Noble* - Den Bosch

O&O* - Sint Willebrord

Oonivoo* - Uden

Sense* - Den Bosch

Vista* - Willemstad

Wiesen* - Eindhoven

Wolfslaar* - Breda

Wollerich* - Sint-Oedenrode

Zarzo* - Eindhoven

De Lindehof** - Nuenen

De Treeswijkhoeve** - Waalre

Tribeca** - Heeze

Drenthe

De Loohoeve* - Schoonloo

De Vlindertuin* - Zuidlaren

De Groene Lantaarn** - Zuidwolde

Groningen

Onder de Linden* - Aduard

Overijssel

De Bloemenbeek* - De Lutte

De Swarte Ruijter* - Holten

Kaatje bij de Sluis* - Blokzijl

't Lansink* - Hengelo

De Lindenhof** - Giethoorn

De Librije*** Zwolle

Gelderland

Basiliek* - Harderwijk

De Kromme Dissel* - Heelsum

Flicka* - Kerkdriel

Het Koetshuis* - Bennekom

Het Roode Koper* - Leuvenum

Rijnzicht* - Doornenburg

Strandlodge* - Winterswijk

't Raedthuys* - Duiven

't Nonnetje** - Harderwijk

De Leest*** - Vaassen

Utrecht

't Amsterdammertje* - Loenen aan de Vecht

Blok's* - Amersfoort

De Burgemeester* - Linschoten

De Nederlanden* - Vreeland

Kasteel Heemstede* - Houten

La Provence* - Driebergen

Tante Koosje* - Loenen aan de Vecht

Voltaire* - Leersum

Zeeland

AIRrepublic* - Cadzand

Katseveer* - Wilhelminadorp

La Trinité* - Sluis

Spetters* - Breskens

't Vlasbloemeken* - Koewacht

De Kromme Watergang** - Hoofdplaat

Pure C** - Cadzand

Inter Scaldes***  -Kruiningen

Limburg

Brienen aan de Maas* - Well

Da Vinci* - Maasbracht

De Leuf* - Ubachsberg

One* - Roermond

Tout à Fait* - Maastricht

Valuas* - Venlo

Beluga** - Maastricht

Sabero** - Roermond

ALLE NEDERLANDSE  
STERRENRESTAURANTS

per provincie
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Noord-Holland

212* - Amsterdam

Apicius* - Bakkum

Bij Jef* - Den Hoorn

Bolenius* - Amsterdam

Bord'Eau* - Amsterdam

Bougainville* - Amsterdam

Bridges* - Amsterdam

Cheval Blanc* - Heemstede

De Vrienden van Jacob* - Santpoort-Noord

Lastage* - Amsterdam

Le Restaurant* - Amsterdam

Lucas Rive* - Hoorn

Merlet* - Schoorl

ML* - Haarlem

MOS* - Amsterdam

Olivijn* - Haarlem

Posthoorn* - Monnickendam

Ratatouille* - Haarlem

RIJKS* - Amsterdam

Ron Gastrobar* - Amsterdam

Sinne* - Amsterdam

Soigné* - Bussum

The Duchess* - Amsterdam

The White Room* - Amsterdam

Vermeer* - Amsterdam

Vinkeles* - Amsterdam

Yamazoto* - Amsterdam

Aan de Poel** - Amstelveen

Ciel Bleu** - Amsterdam

De Bokkedoorns** - Overveen

Moshik** - Amsterdam

Spectrum** - Amsterdam

Zuid-Holland

Aan de Zweth* - Schipluiden

Amarone* - Rotterdam

Calla's* - Den Haag

De Gieser Wildeman* - Noordeloos

De Moerbei* - Warmond

FG Food Labs* - Rotterdam

Fitzgerald* - Rotterdam

Joelia* - Rotterdam

Latour* - Noordwijk

Niven* - Rijswijk

Perceel* - Capelle aan de IJssel

The Millen* Rotterdam

FG Restaurant** - Rotterdam

Parkheuvel** - Rotterdam

Restaurant Fred** - Rotterdam
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