uit eten.

delicious.hotspots
Maartje Diepstraten, ook bekend van bartsboekje.com, speurt elke maand naar
fijne eetadressen. De herfst luidt ze in met klassiek Indonesisch en hip Indofood in
Den Haag, vega in Hilversum, pitstops in Eindhoven en cocktails in Maastricht.
PRODUCTIE EN TEKST MAARTJE DIEPSTRATEN

ETEN BIJ DE
TUINMAN
Restaurant Bij de Tuinman vind
je bij Buitenplaats De Hoorneboeg
in Hilversum. Op het vegetarische
(met vegan opties) menu
ingrediënten uit eigen moestuin.
Bij goed weer eet je buiten onder
een tentdoek, bij het licht van priklampen. Bij minder weer schuif je
aan in de kas op het terrein.
Vers en heerlijk zijn de kimchipannenkoeken of wortelburger
als lunch of gevulde aubergine
met citroenkrieltjes, gestoomde
paksoi en pittige gember-limoensojadressing. Voor of na het eten
kun je een wandeling maken over
het terrein of op de hei om de hoek.
Hoorneboeg 4, Hilversum.
bijdetuinman.nl

- mallemok -

- garoeda -

- de vegetarische toko -

- 4X INDONESISCH & INDOFOODTOUR -

Zin in Indonesisch eten? Ga dan naar Den Haag, waar de interieurs exotisch zijn, de service allerhartelijkst
en de smaken verrassend. De stad telt opvallend veel toko’s en authentieke Indonesische restaurants.
> Restaurant Garoeda is een begrip, zowel het eten als het monumentale jugendstilpand.
Garoeda – sinds 1949 – kreeg in 2018 een nieuwe eigenaar, maar is nog steeds een van de beste plekken
voor een klassieke Indische rijsttafel. Je wordt bediend door heren met het traditionele ‘toppie’. Ga vooral
voor de mankok nasi koening of een uitgebreide rijsttafel met maar liefst 26 gerechten. Kneuterdijk 18A.
> Relatief nieuw is Het Balihuisje. Op hun klassieke saté ajam van de barbecue gaan ze prat, maar
probeer ook hun cha shu-smaak, geïnspireerd op de Kantonese keuken. Piet Heinstraat 62.
> Nog een Haagse favoriet is De Javaan, waar je in een klein restaurant met dito terras
verse gegrilde dorade, opor ayam en kip cashew eet. Aert van der Goesstraat 45.
> Ook vegetariërs komen aan hun trekken in Den Haag: De Vegetarische Toko heeft beefstrips,
saté en smoor zonder vlees. Daarmee zijn ze de eerste vegetarische toko van Nederland;
het verschil met een echte rendang is nauwelijks te proeven. Prins Hendrikstraat 150A.
> Den Haag is trots op de vele uitstekende toko’s. Wil je meer aan de weet komen, boek dan een Indofoodtour van Komar Eats x Eating Habits. Samen met Haagse Indokenners Nathalie en Helena bezoek je per
fiets de leukste en vooral lekkerste indofoodplekken. Terwijl je proeft, vertellen ze je over de Indonesische
keuken, de cultuur en geven ze nóg meer adressen voor andere dagen. eatinghabits.nl/indofoodtours

- picknickers -

HOLLANDS GLORIE
met een twist

Friesland is ideaal om het beste van Nederland te proeven. Aan de
kleine haven in het prachtige Sloten doe je dat in de bijzondere verbouwde
boerderij uit 1822 van Brasserie De Mallemok. Hier worden streekproducten urenlang gerookt voordat ze op je bord belanden. Vergis je niet:
De Mallemok is Fries van buiten, maar op het menu staat comfortfood
met een Thaise draai zoals perfecte (vegan) spring roll, krakend verse
fish & chips en een goed gevulde pad thai. mallemok.nl
Een half uurtje rijden verderop kom je bij Picknickers in Terherne.
Dit restaurant – of foodbar, zoals ze het zelf noemen – ligt pal aan het
water en het terras heeft een mooi uitzicht over het Sneekermeer.
Op de kaart klassiekers als pasta carbonara en kroketten, maar ook
Indiase gele curry of vega kapsalon. picknickers.nl

- de javaan -

- het balihuisje -

POP-UP SIT-DOWN clubben aan het Vrijthof >>>
Tot december kun je in Maastricht de fluwelen fauteuils nog reserveren van
pop-up cocktailbar De Baron. Het decor is 18e-eeuws, met hoge Victoriaanse
plafonds, kroonluchters en ornamenten. Een interessant contrast met de
moderne muziek uit de speakers. De Baron is normaal een besloten sociëteit,
maar sinds de lockdown open voor een groter publiek. Hiermee is De Baron de
eerste ‘sit down’ club en het moet gezegd: het werkt. Dat dankt De Baron ook
aan goede klassieke cocktails en bijpassende snacks zoals popcorn met karamel
of cheddar en chocolade-aardbeien. Grotere gerechten komen van de bijna buren
van restaurant So Delicious. Vrijthof 36, Maastricht. debaroncocktailclub.nl
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