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“We gaan dus naar een Chinees”, 
schampert collega/vriendin Renate. Ter 
verdediging voer ik aan dat Mandarin 
Palace echt geen nasi goreng met ham, 
fricandeau en een gebakken ei zal ser-
veren, anders had-ie geen plek op onze 
geheime bezoeklijst gekregen .We ar-
riveren vrijwel tegelijk bij een modern 
en smaakvol ogende zaak in de Nicolai-
straat. Wat gek, dat dit me nooit eerder 
is opgevallen. Mijn favoriete Indische 
restaurant Didong zit hier vrijwel om 
de hoek. Bij binnenkomst maakt een 
leuk vormgegeven wand duidelijk, dat 
Mandarin Palace al jaar in jaar uit een 
notering in de gids Lekker heeft en om 
mijn verbazing nog groter te maken 
zie ik op een richel bij de bar de uitgave 
‘Eten, een kwestie van smaak’, editie 
2001 die ik jaren achtereen zelf met 
mijn toenmalige eetcollega Christa 
van der Hoff voor de Haagsche Courant 
verzorgde. Op een onbewaakt moment 
blader ik het groene boekje door en lees 
dat Christa in haar eerste zin schrijft: 
‘Het is onbegrijpelijk dat een restaurant 
als Mandarin Palace nog niet avond aan 
avond vol zit’.
In de keuken staat echter nog steeds 
May Ley, wier familie generaties lang 
een bami-zaakje in Shanghai had waar 
ook soep en dim sum werden verkocht. 
En als gastheer treedt nog altijd haar 
vriendelijke echtgenoot Jason Yip uit 
Hongkong op. Jason wordt in de bedie-
ning bijgestaan door een beeldschoon 
en uitermate attent Chinees meisje dat 
alvast wat pikante kroepoek op onze 
tafel neerzet. Nee, ze is niet de dochter 
van de eigenaren, May Ley en Jason 
hebben alleen zonen.
De menukaart bestaat uit twee delen, 
eentje speciaal voor dim sum, kleine 
gestoomde en gefrituurde hapjes met 
vlees, vis, garnalen en groenten, vari-
erend van pasteitjes tot sojavel gevuld 
met vlees en waterkastanje die tussen 
de € 3,30 en € 6,90 per portie kosten. 
Je kunt met minimaal twee personen 
ook een speciaal dim sum menu nemen 
voor € 16,50 per persoon. Wij laten 
de dim sum voor wat het is, negeren 
ook het verrassingsmenu van € 24,50 
voor drie gangen, en kiezen à la carte. 
Daarbij is geen onderscheid tussen 
voor- en hoofdgerechten. Ik begin met 
de traditionele wan tan soep (€ 4,80), 
een heldere bouillon waarin vleespas-
teitjes drijven. Mijn tafelgenote heeft 
inmiddels alle vooraf geventileerde kri-
tiek ingeslikt, is geïmponeerd door het 
interieur en geniet van twee gestoom-
de oesters in zwartebonen saus (€ 
5,90). Ik denk aan de speelfilm ‘Oesters 
van Nam Kee’ en waan ineens Katja 
Schuurman bij me aan tafel. “Godde-
lijk”, roept Renate me bij de les.
Mijn tafelgenote bestelt nog een glas 

witte huiswijn, Domaine Virginie uit 
de Langedoce, een fris-ronde blend van 
sauvignon en chardonnay (€ 3,50). 
Zelf nip ik nog aan mijn Spaanse rosé 
van Bodegas Ramon Roqueta. Gastheer 
Jason merkt wel dat we het naar ons zin 
hebben. Als hij mijn coquille met knof-
look en bosui (€ 6,50) op tafel zet en 
Renates gewokte softshellcrab (€,9,50) 
begint hij toelichting te geven op de 
wijze van bereiden. Kort daarop komen 
ook garnalen met chilisaus en kleine 
roosjes brocolli (€ 12,50) en flensjes 
gevuld met Pekingeend (€ 7,50) door. 
Het is één groot feest, dat we ook nog 
eens vergezeld laten gaan van roerge-
bakken rijstvermicelli, oftewel mihoen 
(€ 3,50). Mandarin Palace heeft er 
goed aan gedaan het roer volledig om 
te gooien naar authentieke Chinese 
gerechten. Tijdens het bezoek van 
mijn collega destijds stonden er ook 
nog gerechten uit de Chinees-Indische 
keuken op de kaart en dat deed afbreuk 
aan het raffinement dat Maye in haar 
voornamelijk uit Shanghai afkomstige 
gerechten kwijt kan. Al kan ze zich wel 
uitstapjes binnen Azië veroorloven, zo 
blijkt bij haar met groente gevulde ri-
beye rolletjes met Teriyakisause  
(€ 8,50). We zijn dolenthousiast. Dit 
is voor mij de ontdekking van het jaar, 
hier gaan we nog heel vaak terugkeren. 
Want eigenlijk wil ik ook de gerooster-
de speklapjes (€ 9,–) proberen en de kip 
met Szechuansaus en cashewnoten  
(€ 8,50) en de Kingcrab met vijfspijs-
kruiden (€ 13,50). Och, er is hier nog 
zoveel waar ik kennis mee wil maken.
Maar we houden het deze avond be-
scheiden. Als dessert kiezen we het 
gebakken ijs met bananenloempia’s 
(€ 6,50) en het romige Lychee-ijs met 
waterkastanjecake (€ 6,50). Het zal 
alle twee niet de nationale patisserie-
prijs winnen, maar het is wel lekker. 
En tegen het licht dat nagerechten bij 
de meeste Oosterse restaurants hele-
maal niks zijn, is het zelfs echt goed te 
noemen. Ik ben geen liefhebber van 
Lychee, maar dit ijs is romig, wat korre-
lig van structuur en laat zich een beetje 
vergelijken met gemberijs. Het gebak-
ken ijs in mijn eigen dessert is een bol 
vanille in een tempura-achtig deeg dat 
heel kort de frituur heeft gezien. Al dit 
moois kost, inclusief een klein flesje 
Chaudfontaine (€ 2,10) en een (te slap-
pe) cappuccino (€ 2,20) in totaal  
€ 86,50. We hebben vers, licht, verfijnd 
en uitermate smakelijk gegeten voor 
een allervriendelijkste prijs. Van der 
Hoff had het tien jaar geleden al bij het 
rechte eind: ‘Het is onbegrijpelijk dat 
een restaurant als Mandarin Palace nog 
niet avond aan avond vol zit’.
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adres  nicolaistraat 35, 2517 sZ
den Haag

telefoon 070 3606616
Geopend Maandag tot en met 
zondag 17 tot 22 uur (keuken)
dinsdag gesloten.

Dim sum vanaf € 3,30
Voor- en Hoofdgerechten vanaf € 5,50
nagerechten vanaf € 6,50
menu's van € 24,50 t/m € 38,50 
Info www.mandarinpalace.nl
pIn

de eetrubriek

Van de overige Europese rijst produce-
rende landen wordt er in Griekenland op 
kleine schaal rijst verbouwd in rivierdel-
ta’s en langs de kustlijn maar dat is van zo 
weinig betekenis dat het nauwelijks in 
de eigen behoefte voorziet. Italië echter 
is Europa’s grootste rijstproducent. Er 
zijn verschillende theorieën in omloop 
die de introductie van rijst in Italië, regio 
Piëmonte, verklaren. Eén daarvan is dat 
de Romeinen al rijst kenden, een andere 
lezing is dat rijst rond het jaar 1000 door 
de Arabieren naar Sicilië is gebracht 
en in Venetië houdt men het erop dat 
plaatselijke koopvaarders de rijst uit de 
Levant meebrachten. Van een doelma-
tige rijstteelt is echter pas sinds de 15de 
eeuw sprake, nadat de middeleeuwse 
pestepidemieën en hongersnoden grote 
delen van Europa ontvolkt hadden. De 
cisterciënzermonniken van het klooster 
Lucedio in de buurt van Trino Vercellese 

ontdekten al snel dat de waterrijke 
Povlakte gunstige omstandighe-
den voor de rijstplantjes bood maar 
de inwoners van de omliggende 

dorpen wilden aanvankelijk echter 
niets weten van dit nieuwe gewas. Zij 

stonden huiverig tegenover een plant die 
uitsluitend in water groeit, omdat ze van 
mening waren dat deze wijze van ver-
bouwen de verspreiding van besmettelij-
ke ziekten als de pest in de hand werkte. 
De vrome broeders konden praten als 
brugman maar pas in de 19de eeuw be-
gon men op de Povlakte met grootscha-
lige rijstteelt. Enkele verlichte geesten 
zagen wel wat in de handel in rijst die 
misschien een belangrijke economische 
factor zou kunnen worden voor de niet 
bepaald welvarende streek. Er werden 
brede kanalen gegraven, zoals het in 
1852 in gebruik genomen Canale Cavour, 
waarop even inventieve als efficiënte 
irrigatiesystemen werden aangesloten, 
zodat steeds grote gebieden voor de rijst-
teelt geschikt konden worden gemaakt.
In Europa wordt uitsluitend rondkor-
relrijst geproduceerd en in Italië zijn dat 
Arborio, de meest gebruikte maar wis-
selend van kwaliteit, Carnaroli, smeuï-
ger en constant van kwaliteit en de top 

Vialone Nano. Baldorijst met een zeer 
korte kooktijd is buiten Italië nauwelijks 
bekend. Het recept van deze week is een 
schoolvoorbeeld van de ‘cucina povera’, 
de eenvoudige Italiaanse boerenkeuken, 
men kookte met wat er op dat moment 
voorhanden was en er werd niets weg-
gegooid, de korst van de kaas zorgt voor 
binding. Nu heeft wellicht niet iedereen 
een Parmezaanse kaaskorst tot zijn be-
schikking, deze kan worden vervangen 
doorbijvoorbeeld een restant van een 
brok Parmezaan of een stukje Grano Pa-
dano. De groenten worden aangepast aan 
het seizoen zodat er ’s winters kardoen of 
witte bonen worden gebruikt.

riso e verze,
voor 4 personen:
>1 liter kippenbouillon
>korst van parmezaanse kaas 
>4 tenen knoflook, gehalveerd
>750 gram broccoliroosjes 
>350 gram rondkorrel rijst
> 150 gram versgeraspte parmezaanse kaas
>versgemalen zwarte peper

Snijd de broccoliroosjes van de stelen 
los en verdeel ze in kleinere roosjes. De 
stelen en stronken worden voor dit ge-
recht niet gebruikt maar zullen in Italië 
ongetwijfeld een andere bestemming 
krijgen, zoals voor broccolisoep. Breng 
de kippenbouillon met de kaaskorst en 
knoflook aan de kook, temper het vuur 
en laat alles op uiterst zacht vuur (zodat 
er maar af en toe beweging is) zacht wor-
den. Zet de staafmixer in de bouillon en 
zeef. Breng een ruime pan met gezouten 
water aan de kook, roer de rijst erdoor 
en kook de rijst in circa 15 minuten gaar. 
Doe halverwege de kooktijd de broccoli-
roosjes erbij en laat de groente meekoken 
tot ze zo gaar is als gewenst. Giet rijst en 
groente af door een bolzeef en verdeel 
ze over voorverwarmde diepe borden. 
Schenk de gezeefde hete bouillon op de 
broccoli-rijst in de borden en maal er wat 
zwarte peper over. Bestrooi royaal met 
versgeraspte Parmezaanse kaas. Serveer 
met geroosterde sneetjes ciabatta.

Italiaanse rijst

koken met henk savelberg

Een daghap. Dat suggereert een simpel 
gerecht. Een bordje pasta, iets met aard-
appelen en vlees, misschien als het iets 
exotischer moet: saté en rijst. In ieder ge-
val niet aan gebakken borstjes van post-
duif met een biertje van Haags slootwa-
ter. Of Delftse advocaat gezoet met ho-
ning uit de Honingbank en een taartje 
van duindoorn doorgedraaide sorbet van 
absint. Toch serveren internationale 
kunstenaars tijdens festival DAG HAP 
juist deze ongebruikelijke gerechten aan 
bezoekers.
Organisator Stroom Den Haag wil het 
publiek op een andere manier eten en 
drinken laten ervaren. Daarbij worden 
vooral producten in de nabije omgeving 
van festivalterrein Maria Dermoûtpark 
(kruising Erasmusweg/Leyweg) ge-
bruikt. Kunstenaar/kok Sjim Hendrix 
kwam erachter dat de Nederlandse post-
duif erg lekker smaakt. “Die beestjes 
worden met liefde onderhouden. Ze 
worden getraind om zo hoog mogelijk te 
vliegen”. Als in september het wedstrijd-
seizoen voorbij is, belanden de zwakkere 
in de handel. De meeste poeliers zijn niet 
erg geïnteresseerd. “Het is toch een heel 
bewerkelijk vogeltje”, zegt Hendrix. “Als 
het beest geslacht, geplukt en gefileerd 
is, kun je er hooguit een voorgerecht van 
maken. Voor de Delftse advocaat gezoet 
met honing uit de Honingbank en een 
taartje van duindoorn zocht Hendrix ei-
eren uit de buurt en plukte de duindoorn 
uit de Haagse duinen. De honing is af-
komstig van de Franse Olivier Darne. 

Deze kunstenaar zet tijdens DAG HAP 
een gigantische bijenkorf neer. Darne 
vindt het zorgwekkend dat de bijen aan 
het verdwijnen zijn in het Westen. “De 
beestjes zijn van cruciaal belang voor de 
voedselketen, want zonder bijen geen 
kruisbestuiving, zonder kruisbestuiving 
een derde minder voedsel op onze aard-
bol”. Bij elke verkochte pot gaat een deel 
van het geld naar het IMF, het Internati-
onaal Melifeer Fonds. Daarmee worden 
nieuwe bijenkasten gekocht om de bij-
enpopulatie te stimuleren. Een ander ini-
tiatief is de groen-ruilmarkt. Eigen ge-
teelde tomaten, paprika’s, maar ook pot-

jes jam of een kookboek tegen elkaar 
ruilen. Geen gedoe met geld en bonne-
tjes, maar net zoals vroeger: ouderwets 
handelen. Henriette de Waal maakt via 
een ingenieus systeem van ketels en bui-
zen biologisch bier van gezuiverd Haags 
slootwater en kruiden uit de omringen-
de volkstuinen. Schijnt goed samen te 
gaan met postduif.

dag Hap opent aanstaande vrijdag om 
20.00 uur met optredens van bandjes als 
pjilson, John dear Mowing Club eb trio es-
cobar. Locatie: Maria dermoûtpark (kruising 
erasmusweg/Leyweg), www.stroom.nl

Kok Sjim Hendrix in actie.> Foto: Charlott Markus

Postduifborstjes en Haags slootwaterbier


