Blijvertjes
n2010 heeftde sectoÍbed and bÍeakfastgrocicijfers
latcD
zien waar'àn de ieguliere hotelbnnche àlleen kàn drc
nen, desroods in de eiger lege kmeí Je kunt je àturà
gen oí dat resultaatalleen aaDde crisis te wllte! is ofdat
potentiêle hotelklanten er plezier in sad kligen om lia websites
ecn unieke kàner op een uniek àdÍcs tc ?reken cn ,ich àldus
te latenveÍrà$en.Inde restamnts(tor is er vooràlsnoglràt
minder wildgroei au table d hótes,voor bver die zich verhou
den tot een restaurut als een B&B tot eeDhotelkamer Feit is dat
mijn aDsenaamsterstauranrcnarinsenvu het vorisja& zich
rÊpeelden in simpele' zàken,\!àarbij ik dircct aaÍteken dlt sinpelniei verwaÍdmagwordenmet makkelijk.Op eenreisdoo.
Toscare werd ik in her restauraDtnegenlan de tien keer bekookt
door eenkokkinvan middelbareleeiiijddie exe)leerde
in pasta,

Kroft kookt eí op hd fornnis wd Constart Fonk deneens in
Hoor! twee steÍen op bij elkur kookte en de echo daanm lljkt
Nos eer llichehÈvoorspelling kwlr uit: ecn ster roor De
(noene Làntaàm iD het lerre ZuidÍlolde, betarlbàre haute
cuisinevàn eennu zclfstandige
chefdie.l op tÍ'eesteÍenniveau
kookte bij zljn laatsteweíkgever.EeDverseliikbare stap maakte
cuisinier Rogier vm Dem, die een Íer hààlde àan het brnus vm
De PosthooÍn in NlonnickeDdm d verolgens vooÍ eigen Íekcning restàuràrt tdtag! vestigdeaan de ÁmsterdamseGeldese
kade orn ddr direct een Bib Cloumand in de racht te slepen.
Usine, selestigd in een voornalisc lmpenfrbriek vaDPhilips
i r fi rdhover í$tur r.de1? hl eel< - l < ul ( \,-\-i e $afl oor
$c graagJ( r(i n 1emêr om er êe ,.hnu.rnJrpC .Íi ,rr /e\ un Àsian Glories in Ronerdàn is sccn nian adres,naar alsje het
p6 ontdekt hebi doet dàt nias efaan de lol: dit zor wel eenshet

gebradenkip ofseba*ken koteletjes,eDde maaltijden waren stuk
voor stukncmorabcl.In eigenlandsold datzelfdepredikaatNIevrouw [,leijerin RotteÍdaft,wààrcuisinierRichàrdMeiierzljn
uiteGtebestdoetop deeenvoudigefranse keuken.InHaarlen
was BijTholer ook e'n arngenaDeonrdekkinsvan2010:op
verrassend
hoogniveausekooktehoofdserechteronderde
twintis curo cn kldsieken als iÍict Nm Kee'oesters
vooer
noggeeí zeveneuro.Naeen aantàlteleurstellen
de bezoeken
aanstrandeefterte! bleekK\\:106in Kàtwljk eenonverwàcht
positieveuitschieter\l'e kunDenDietwachtentot het sbdndsei
zoenweerbegintcn we cr bcgiDmaartweerkunnenams.hui
vei. Bljonsbezoekaan\'àn dcrKroft in Hoorn voorspclden
voor eenverzorgdc
we eenBib Gournànd (onderscheding
máltljd teseneen schappelijke
prljt, en dààÍ kwàm NÍichelin
irdcrdaadnce overde bnsin de sidsvoor2011.Patrickva! dd

besteoosteBerestàuràntvan het land lnnDen zijn. Vaststar in elk
gevaldat het de meestdthousialte g"astvreuwiDhuis heeii.
Val dc lcrbijstering dat The Hunting Lodge in de Rozendaal
sebossenbij tunhem h seenlan de reslàuràDtsidsen
zefs
m:]àíwoídt genoemd,zljr we nos niet bijgekomen.Het is een
aansenaamadresrÍàaÍje uitstekcrd wild kunt eteD.Toch nog
cveDtcrus Dad nijr eigenpostcodescbied,e ad zicà restaumt
wilde T,wjjiei vcsrisde,een vrolijkejonse zaàkhet rustiek no
nonsenseeten. ItH
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