
‘O
ne cannot think well, love well, sleep 

well, if one has not dined well.’ Deze 

prozaïsche uitspraak van de Engelse 

schrijfster Virginia Woolf schoot me als een blik-

semschicht te binnen, toen we opstonden na af-

loop van een belachelijk fijn diner bij Restaurant 

Bord’Eau. Het Michelinsterrenrestaurant is ge-

vestigd in het iconische hoofdstedelijke hotel De 

L’Europe. Iconisch, niet alleen omdat het sinds 

vorige eeuw in eigendom is van het Heineken- 

concern en bijkans de man cave was van meneer 

Freddy zaliger, die daar minimaal wekelijks zijn 

biertje in de naar hem vernoemde Freddy’s Bar 

kwam drinken. Maar iconisch toch vooral ook 

vanwege de ligging met het feeërieke uitzicht 

op het laatste staartje Amstel-rivier en vanwege  

de grandeur die dit prachtige vijfsterrenhotel 

uitstraalt. 

SMAAKPROFIELEN VERENIGEN TAFELGASTEN

Ja, en dan dus dat fantastische restaurant 

Bord’Eau. Het is niet zonder reden dat wij daar 

ons licht opsteken. In 2018 heeft er een flinke 

aardverschuiving in de keuken plaatsgevonden. 

Nadat de befaamde chef-kok Richard van Oos-

tenbrugge het restaurant in 2013 en 2014 van 

geen naar twee sterren kookte, is de pollepel 

vorig jaar overgenomen door Bas van Kranen. 

Jong, energiek, enthousiast en met een gedegen 

opleiding bij Restaurant De Leuf (één ster) in 

zijn rugzak. We hebben hier te maken met een 

jongen die gewend is op het hoogste niveau te 

acteren. Echter, ga er maar aan staan. Zo’n ver-

schuiving in de keuken berispen de heren van 

Michelin doorgaans met de invordering van de 

tweede ster. En jij als nieuwe, jonge chef, met een 

nagenoeg geheel nieuw keukenteam, mag dat 

gat gaan opvullen. U begrijpt, daar ligt een nogal 

pittige druk op de schouders van Bas.

Die uitdaging pakte hij tijdens onze avond met 

beide handen gretig aan. Ik zeg ‘onze’: ik bevond 

mij namelijk in het aangename (lees: bonte) ge-

zelschap van uw hoofdredacteur Floris Wyers, 

alsmede vader Jaap en zoon Martijn Kwast van 

het gelijknamige wijnbedrijf Kwast Wijnkopers.

Bas trapt af met een volledig hernieuwd menu, 

gebaseerd op smaakprofielen in plaats van 

gangen. Ongeacht of de gasten aan tafel kiezen 

voor vis, vlees of vega, eenieder zal een gelijke 

smaakbeleving ervaren. Denk aan profielen als 

‘prikkelend’, ‘floraal’ en ‘intens’. Vanavond wa-

ren het ‘wild’, ‘water’ en ‘floraal’, zo werd uitvoe-

rig uitgelegd. Gelukkig werden de glazen tijdens 

deze wijze lessen grif gevuld met een fijn glas 

Giovanni Almondo “Bricco delle Ciliegie” ge-

maakt van de arneisdruif die zo lekker gedijt in 

de Noord-Italiaanse wijnstreek Piemonte. Fris 

en uitdagend tegelijk. Een mooie opmaat naar 

een lang diner waarvan ik drie hoogtepunten 

voor u uitlicht. 

Tekst

CUNO VAN ’ T HOFF

Fotografie

RINZE VEGELIEN

Cuno van ’t Hoff stortte zich 

na een carrière als internet-

ondernemer met een ontem-

bare drang naar lekkere 

wijn en eten in de wereld 

van de gastronomie. En zo 

werd Cuno de eerste offici-

ele International Bordeaux 

Wine Educator in Neder-

land en is hij onder meer 

auteur van een groot aantal 

wijngidsen, waaronder zijn 

eigen wijngids, de ‘Cuno’, en 

een aantal wijnboeken met 

Jamie Olivers sommelier 

Matt Skinner.

cunovanthoff.nl
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En wij houden zo van wild. Vooral in deze tijd 

van het jaar natuurlijk, wanneer er zo veel 

verkrijgbaar is. Dat begrijpt Bas als geen 

ander. We vervolgen met een rolletje van 

patrijs en eekhoorntjesbrood. De patrijs 

die qua smaak het midden houdt tussen 

wild en kip, maar dan met een veel hogere 

complexiteit. Prachtig ingerold, met eek-

hoorntjesbrood waardoor het herfstthema 

volledig de vrije loop krijgt. Vooral ook door 

de Nero d’Avola van Feudo Montoni uit Sici-

lië. Doorgaans een gebied dat zeer “warme” 

wijnen oplevert met een wat hoger alcohol-

percentage door de hoge temperaturen 

die daar in de zomer voor veel suikers en 

daardoor veel alcohol zorgen. Echter niet 

bij dit exemplaar van Montoni uit 2017. Veel 

gerijpt fruit in de neus, wat aardse tonen en 

met een frisse structuur en niet te heftige 

tannines in de mond, een perfecte aanslui-

ting vindend bij het gerecht.

EAU VOOR SMAAKPROFIEL  

VIS, SCHAAL- EN SCHELPDIER

En ook over het zwemmende gedeelte, aan-

geduid met het smaakprofiel ‘eau’, wordt 

binnen de kaart extreem goed nagedacht. 

Daar kwam een prachtig gerecht met oes-

ter en zilte groenten voorbij. Of langous-

tine met passievrucht, het zachte zoetje 

van de langoustine met de zuurtjes van 

de passievrucht. Zo loopt de kaart lekker 

door met zijn smaakprofielen, waarvan je 

er doorgaans vijf of zes kiest. De grote eter 

kan zich natuurlijk tegoed doen aan alle elf 

gerechten die op onze kaart staan. 

SNEEUWHOENDER MET WITTE BIET

In de sectie wild, of faune, zoals men het op 

de kaart in het Frans spelt, verrast de chef 

meteen al met een prachtige bereiding van 

witte biet en sneeuwhoender. Twee bijna 

tegengestelde smaken. De witte biet, zacht 

maar met aardse tonen. En de sneeuw-

hoender (denk aan de malle loopvogel die 

al sinds mensenheugenis op de flessen van 

het whiskeymerk Famous Grouse prijkt), 

uitzonderlijk mals, met een delicate maar 

uitgesproken smaak. Het wit van de biet en 

het diep donkerrode van de hoender. Zeer 

smaakvol en uitzonderlijk in balans. En dat 

probleemloos weggespoeld met de Gustave 

Lorentz Pinot Gris Schofweg uit de Franse 

Elzas. Een fragiel zoetje, maar bovenal fris 

en kruidig. De toon aan tafel is gezet. 

En wij houden 

zo van wild. 

Vooral in deze 

tijd van het 

jaar natuurlijk, 

wanneer 

er zo veel 

verkrijgbaar is

BOVEN:

ROLLETJE VAN PATRIJS EN 

EEKHOORNTJESBROOD

DE SELECTIE WIJNEN VAN DE AVOND VAN KWAST WIJNKOPERS
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HONINGRAATJE MET AARDBEI

Desserts, doorgaans niet ons favo-

riete hoofdstuk (al was het maar 

omdat we ons zo graag laven aan alle 

prachtige voor- en hoofdgerechten, 

waardoor er dikwijls weinig ‘ruimte’ 

overblijft), zijn op de kaart op geen 

enkele wijze onderbelicht. Wij kozen 

voor een honingraatje met aardbei. 

Zalvend, aromatisch en zeker niet te 

zoet. In het glas de vermaarde cham-

pagne Laurent-Perrier Cuvée Rosé, 

waardoor de zomer ons welhaast 

welkom leek te willen heten, terwijl 

het buiten toch echt herfst leek.

Bas en zijn team laten met deze 

verrassende nieuwe kaart niet al-

leen een wervelwind waaien door de 

keuken, maar door het gehele res-

taurant Bord’Eau. Een wervelwind 

die voor vernieuwing en verrassing 

zorgt. En waarin bovenal toch de 

hoge kwaliteit die dit prestigieuze 

hotel en sterrenrestaurant zichzelf 

al jaren opleggen, op gelijke wijze 

wordt doorgevoerd. 

‘We dined very well’, dus het bonte 

gezelschap kon het gesprek over 

‘think well, love well and sleep well’ 

gevoeglijk voortzetten in Freddy’s 

man cave, met een heel “ordinair” 

fluitje Heineken.

BORD’EAU RESTAURANT

GASTRONOMIQUE

NIEUWE DOELENSTRAAT 2-14

1012 CP AMSTERDAM

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG TOT EN MET 

ZATERDAG VAN 18.30-22.30 UUR

020 531 16 19

RESTAURANT@DELEUROPE.COM

KWAST WIJNKOPERS B.V.

ROGGESTRAAT 30

2153 GC NIEUW VENNEP

0252 68 67 41

INFO@KWASTWIJNKOPERS.NL

WWW.KWASTWIJNKOPERS.NL

KONINKLIJKE HAAS MET PEER EN 

SAUS VAN DE HELE HAAS

Onze favoriet van de avond was er 

een die we niet heel vaak meer tegen-

komen in Nederland. Dat komt waar-

schijnlijk door de grote bewerkelijk-

heid van dit gerecht. Haas Royale, in 

ons geval met Williams-peer. Hierbij 

worden de mooiste en meest malse 

delen van de adellijke haas langzaam 

gegaard en ingerold. Het bloed en 

de ingewanden worden samen met 

kruiden en cognac tot een gebonden 

jus bereid, die lang wordt ingekookt 

om een extreem mooie en intense 

smaakbeleving te creëren. Hierbij 

komt de Williams-peer met kamille, 

die weer voor grassige en frisse to-

nen zorgt. Zo’n gerecht waarvan de 

mondhoek van oor naar oor gaat, en 

ons zo intens blij en gelukkig maakt. 

Niet in de laatste plaats door de rol 

van de door de familie Kwast uit-

gekozen Gaja Ca’Marcanda Magari  

uit Bolgheri, de zuidelijke regionen 

van Toscane.

Bolgheri is een apart gebied in het midden 

van Toscane, nabij de kust. Noem het een 

vrijstaatje in het door strikte regels gecon-

troleerde Italiaanse wijnlandschap. Hier 

mogen robuuste wijnen gemaakt worden met 

druiven van Franse origine. Merlot, caber-

net sauvignon, cabernet franc, petit verdot, 

syrah. Deze wijnen worden Super Tuscans 

genoemd. Wijnmaker Angelo Gaja was een 

van de pioniers die dit gebied heeft gemaakt 

tot wat het nu is. Gaja Ca’Marcanda Magari  

is een Super Tuscan pur sang. Twaalf 

maanden houtrijping geven de wijn een zeer 

complex karakter met aroma’s van zwart 

fruit, peper en iets van eucalyptus. Stevige 

tannines die smachten naar een mooi vlees- 

of wildgerecht. 

Gaja de Super Tuscan

Zo’n gerecht 

waarvan de 

mondhoek van 

oor naar oor 

gaat, en ons zo 

intens blij en 

gelukkig maakt

8988 N º  6P U R E  L U X E  M A G A Z I N E

F O O D  &  D R I N K S F O O D  &  D R I N K S

Als het aan ons ligt, drinken we de ganse dag 

champagne. Nou ja, vanaf de lunch dan. De 

bekendste bubbel uit de Franse Champagne 

is een absolute alleskunner. Nagenoeg ieder 

gerecht krijgt een fikse boost, maar ook zo uit 

het vuistje als aperitief zorgt hij gegarandeerd 

voor feest. Laurent-Perrier is daar een extreem 

goed voorbeeld van. Dit champagnehuis, 

dat zijn ontstaan kent in 1812, is gevestigd 

in een van de zeventien prestigieuze grand 

cru-dorpen en wordt internationaal gezien als 

een van de grote merken. En dan dus die rosé 

van Laurent-Perrier met zijn prachtige, maar 

subtiele aroma’s van aardbei en framboos, 

en zijn verkwikkend frisse smaken en ronde 

afdronk. Elegant en struis, maar toch stoer en 

full bodied. 

Champagne all day 

with Laurent-Perrier

KONINKLIJKE HAAS MET PEER EN SAUS HONINGRAATJE MET AARDBEI


