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Na ‘Foodprint’, het programma over de 
invloed van voedsel op de cultuur, de in-
richting en het functioneren van steden 
en van Den Haag in het bijzonder, zet 
kunst- en architectuurcentrum Stroom 
Den Haag haar onderzoek voort. In ‘Food 
Forward’, de tentoonstelling die in janu-
ari wordt geopend, stellen kunstenaars 
zich de vraag: Hoe voeden we onze ste-
den in de toekomst? ‘Food Forward’ 
toont radicale en visionaire projecten zo-
als bijvoorbeeld ‘The Incredible Shrink-
ing Man’ van Arne Hendriks. Hij onder-
zoekt of het mogelijk is de mens tot 50 
centimeter te reduceren. Kleine mensen 
hebben immers minder voedsel en ruim-
te nodig. Geen uitbreiding van land-
bouw en veeteelt, de mens zelf zou wat 
minder groot en lang moeten worden. 
Het Malieveld zou in de voedselvoorzie-
ning van een groot deel van de stadsbe-
volking kunnen voorzien, balkonnetjes 
worden full-size moestuinen, grachten 
produceren genoeg kweekvis voor het 
hele land. En hoe groot is een kip dan wel 
niet? Juist, zo groot als een struisvogel. 
Als voorproefje op de tentoonstelling zal 
Hendriks in samenwerking met Sjim 
Hendrix een struisvogel bereiden alsof 
het een kip is. Zo kan men ervaren hoe 
de kleine mens zich in de toekomst zal 
verhouden tot alledaagse, maar naar ver-
houding veel grotere, ingrediënten. 

Struisvogeldiner, donderdag 22 december, 
18.00 uur, Hogewal 1-9, kosten diner: 30 euro 
per persoon, inclusief drankjes. Aanmel-
den via: www.stroom.nl, info@stroom.nl, 
070-3658985. Het bereidingsproces en diner 
worden gefilmd en de film wordt vervolgens 

onderdeel van de tentoonstelling. Gasten 
geven door hun aanwezigheid aan mee te 
willen werken aan deze productie. Meer 
informatie over het project ‘the incredible 
Shrinking Man’ kunt u vinden op: 
 www.the-incredible-shrinking-man.net

Met het schrijven van restaurantrecen-
sies kun je flink vijanden maken. In 
een café -restaurant nabij de Denneweg 
hebben ze weken een foto van me in 
de roos van een dartsbord geplakt, waar 
iedereen naar hartenlust pijltjes in 
mocht gooien. Een andere restaurateur 
vervoegde zich ooit bij een advocaat om 
een kort geding tegen me aan te span-
nen, maar trof de pech dat de raadsman 
kort tevoren zelf ook uitermate slecht 
in die zaak had gegeten. De advocaat ad-
viseerde hem derhalve liever naar een 
andere kok uit te kijken.
Ik heb natuurlijk ook vrienden ge-
maakt. Als je de liefde voor eten deelt 
met topkoks als Henk Savelberg en 
Paul van Waarden, om er maar twee 
van mijn favorieten uit te pikken, dan 
ontstaat op den duur ook een band. 
En daarmee kom ik op mijn probleem 
dat luistert naar de naam Savarin. Uit 
mijn professionele bezoeken aan het 
oude Savarin op de Haagweg en huidige 
zaak wat verderop in Rijswijk, is een 
vriendschappelijke relatie met eigenaar 
Patrick van Zuiden ontstaan. Normali-
ter, zou ik dan ook mijn eetpartner An-
nerieke Simeone hebben gevraagd om 
de nieuwe chef Edwin Loos bij Savarin 
aan een gedegen toets te onderwerpen. 
Maar Annerieke heeft bij de vorige chef 
van Savarin maanden achtereen op 
vrijdag stage in de keuken gelopen. Dat 
wringt natuurlijk ook een beetje.
Toch maar zelf dus naar Rijswijk, want 
ik was stinkend nieuwsgierig naar die 
Edwin Loos, een chef wiens naam al 
enige tijd door gastronomisch Neder-
land zingt als zijnde sterwaardig. En als 
dan De Telegraaf schrijft dat het niks is 
en kort daarop prijst Lekker – voor het 
eerst sinds het bestaan van deze jaar-
lijkse gids – Savarin helemaal de hemel 
in, dan jeukt het bij mij aan alle kanten.
Savarin heeft begin dit jaar een meta-
morfose ondergaan. Met de opening 
van het eigen hotel en wellnesscenter, 
is tegelijk het interieur van het restau-
rant stevig aangepakt. Ik ben daar wel 
blij mee, want ik vond Savarin altijd 
een wat zakelijk kille eetgelegenheid. 
Wat mij betreft zou een imposant 
bloemstuk midden in de zaak, of hier 
en daar wat planten, nog steeds geen 
kwaad kunnen. Maar de zaak is zonder 
meer een stuk warmer geworden. Nog 
altijd ruim van opzet met veel privacy 
– zelfs op deze druk bezette avond – en 
comfortabel meubilair.
Het Jeunes Restauateurs Menu van drie 
gangen (€ 45,–) spreekt me wel aan en 
ik krijg als entree drie bereidingen van 
makreel, vergezeld van rode bietscheu-
ten, kaneel, limoen en radijsscheuten. 
Makreel is natuurlijk een verrukke-
lijke vis, maar die Loos weet – hoewel 
afkomstig uit Brabant en dus geen kust-
bewoner – wel degelijk met vis om te 

gaan. Mijn gaste eet à la carte en begint 
met kreeft en kippendij tandoori-style 
(€ 25,–). Aangezien mijn eetpartner 
van Hindoestaanse afkomst is, kunnen 
gerechten die met de Indiase keuken 
flirten bij haar op een kritische test 
rekenen. Loos, die het kreeftenvlees 
en de kippendij heeft opgevrolijkt met 
ingrediënten als komkommer, sojawor-
tel, amandel en beukennootjescress 
doorstaat het examen echter vlekke-
loos. Ik smul een klein hapje mee van 
het bord en wil hiervoor ook nog wel 
een keertje terugkomen.
Inmiddels heb ik het eerste slokje geno-
men van de wijn Ammiana, afkomstig 
van een privé-eilandje van kristalko-
ning Swarovski nabij Venetië (€ 35,–). 
Het is geen topper, maar wel een heel 
toegankelijke volle rode wijn van ca-
bernet- en merlotdruiven, die het pri-
ma gaat doen bij mijn kalfshaas en su-
kade. Verrukkelijk vlees, kundig bereid 
met appel, meiknol, snijbiet, mieriks-
wortel, peulvruchten en paddestoelen. 
Mijn gaste eet uiteraard vanwege ge-
loofsovertuiging geen rundvlees, maar 
vindt haar genoegen in reebok met 
zwarte peper, grapefruit, rozemarijn, 
kersen, wortel, gnocchi en ui 
(€ 29,50). Ik moet zeggen dat we alles-
zins tevreden zijn. Kon de keuken van 
Savarin vroeger nog wel eens wisselend 
van kwaliteit presteren, ook binnen 
één avond, wat we nu krijgen deugt van 
alle kanten. Ik zie me bevestigd in mijn 
gevoel dat ik tegenwoordig meer op heb 
met de huidige inspecteurs van Lekker, 
dan met de huidige recensent van de 
gezond-verstand-krant. Hier proeven 
we een uitgebalanceerd smaakpalet, 
tegelijk puur en verfijnd.
Mijn gaste gaat, mede vanwege de wijn, 
tot besluit voor een kaasbordje 
(€ 17,50). Dat is flink aan de prijs voor 
een nagerecht, maar het kaasaanbod is 
ook niet gering en komt met uiencom-
pote, appelstroop en toast. Mijn menu-
dessert draagt de naam ‘Savarin in Ros-
so’ en bestaat uit een compositie van 
groenten, fruit en bloemen; apart, mooi 
en buitengewoon smakelijk. Savarin-
eigenaar Van Zuiden heeft me inmid-
dels gespot, maar denkt dat ik gewoon 
in charmant gezelschap uit eten ben. 
Biedt ons in de lounge een kopje koffie 
aan. Zodoende krijgen we een eindnota 
zonder koffie op de bon, die – inclusief 
twee bubbelende huiscocktails (€ 8,95) 
– toch nog wel op € 169,90 uitkomt. 
Maar dat is het niveau waarop Savarin 
opereert en Edwin Loos maakt dat vol-
ledig waar.

Coos Versteeg

Per abuis is vorige week voor een tweede 
maal de recensie van restaurant istana 
geplaatst. Onze excuses hiervoor.

Savarin
Frans/mediterraan

Oordeel:
+ prijs/kwaliteit
+ elke dag open
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Adres Laan van Hoornwijk 29
Telefoon 070 3072050
Info www.savarin.nl
Geopend dagelijks van 12 - 14 uur 
(lunch) en van 18 tot 22 uur (diner)

Voorgerechten vanaf € 19,50
Hoofdgerechten vanaf € 29,50
Nagerechten vanaf € 12,50

Alle creditcards

de eetrubriek

Zoals overal ter wereld zijn er in de grote 
steden van landen eigen variaties op de 
streekkeuken ontstaan. Dat is onder 
meer te danken aan de toeloop die er is 
vanuit de provincie naar de stad. Deze 
‘emigranten in eigen land’ nemen hun 
eetgewoonten mee maar in de loop van 
de tijd vinden er aanpassingen plaats 
waardoor er nieuwe gerechten ontstaan. 
Zo kent Barcelona door de bijzondere 
ligging, tussen de zee en de bergen, een 
wat bizarre gastronomie, die produc-
ten uit twee verschillende biotopen 
combineert. ‘Mar i muntanya’ is de Ca-
talaanse naam voor recepten die vis of 
zeevruchten combineren met wit vlees 
of gevogelte. Kip met kreeft, tonijn met 
slakken of konijn met langoustines zijn 

daar voorbeelden van. Ook Madrid 
heeft zo’n keuken die is ontstaan 
door de geografische ligging en 
de vele emigranten die vanuit 

heel Spanje naar de hoofdstad 
trokken. Die omstandigheden 

hebben ervoor gezorgd dat de gas-
tronomie van Madrid een mix is van 
smaken en texturen, met zowel Moorse 
als Romaanse invloeden. Maar ook het 
klimaat heeft invloed op de keuken. De 
stad ligt centraal op de Castiliaanse hoog-
vlakte of meseta, het oudste gedeelte 
van het Iberisch schiereiland. Hier heerst 
een landklimaat. Dit houdt in dat de 
winters koud kunnen zijn en de zomers 
heet met temperaturen die soms boven 
de 40 graden kunnen stijgen. Met 667 
meter boven de zeespiegel is Madrid de 
hoogst gelegen hoofdstad van de Euro-
pese Unie. Het is niet alleen de hoofdstad 
van Spanje, maar meteen ook de grootste 
stad van het land. De Madrileños staan 
bekend als liefhebbers van vis- schaal en 
schelpdieren en van ‘callos’ (organen en 
ingewanden), een typisch Madrileens 
gerecht is dan ook ‘callos a la madrileña’, 
een lamsstoofpot van de kop, pens en 
poten. Een ander traditioneel gerecht is 
de ‘cocido Madrileño’, een zeer machtige 
stoofpot van kikkererwten (garbanzos) 
vlees, worst, spek, groenten en aardap-
pelen. Hoewel niet aan zee gelegen heeft 
Madrid wel de grootste vismarkt van 
Europa en komt wereldwijd zelfs op de 

tweede plaats. Een recept van een tradi-
tioneel Madrileens visgerecht, genoemd 
naar een Spaanse vorm van muziekthea-
ter dat het midden houdt tussen opera en 
operette, is hier dus zeker op zijn plaats. 
Zarzuela is ook de naam van het operage-
bouw in Madrid.

Zarzuela de pescado  
y mariscos,
hoofdgerecht voor 6 personen:

> 500 gram besugo (zeebrasem), 
dorade of St. Pierre,  
in stukken van ca. 5 x 5 cm.

> 500 gram gamba’s, gepeld, 
maagdarmkanaal verwijderd

> 500 gram zeeduivel of zeewolf, 
in stukken van ca. 5 x 5 cm.

> 500 gram mosselen, 
gewogen met schelp

> 300 gram tomaten, ontveld en in stuk-
ken gesneden

> 500 gram uien, 
gepeld en in ringen gesneden

>4 knoflooktenen, gepeld en gesnipperd
>1 pakje tomato frito
>3 eetlepels cognac
>snuf cayennepeper
> peper en zout
>1 dl. olijfolie

Kook de mosselen (zie recept), verwij-
der de schelpen, bewaar de mosselen 
onder een beetje kookvocht, pocheer in 
de overgebleven bouillon de 2 vissoor-
ten net gaar, bewaar ook deze onder een 
beetje kookvocht, zeef de rest van de 
bouillon en kook in tot een halve liter.
Verhit de olijfolie en bak hierin de gam-
ba’s, neem ze uit de pan en bewaar ze.
Bak nu in dezelfde olie, op hoog vuur, de 
uien met knoflook en de tomaten tot een 
dikke saus is ontstaan, blus af met de cog-
nac, laat even bruisen en voeg de mos-
selbouillon en tomato frito toe, breng op 
smaak met peper, zout en cayennepeper. 
Voeg mosselen, gamba’s en vissoorten 
toe (met pocheervocht) en laat alles even 
goed warm worden. Serveer de Zarzu-
ela in voorverwarmde diepe borden met 
brood naar keuze.

De Madrileense keuken

koken met henk savelberg

Struisvogels eten bij Stroom

Als de mens korter zou zijn, zou hij minder eten nodig hebben. Dan zou een 
kip net zo groot zijn als een struisvogel. >  Beeld: Arne Hendriks


