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GOUDEN POLLEPEL AMBITIES VAN VEELBELOVENDE KOKS REIKEN VER

▲ Marcel van der Kleijn in 2016
toen hij met restaurant Oogst de
Gouden Pollepel had gewonnen.
ARCHIEFFOTO

◀ De jonge chef-kok Teun Zuurveen aan het werk in de keuken
van Tommy’s. FOTO FRANK JANSEN

Nieuw talent op koers
De Haagse horeca
heeft een flinke
inhaalslag gemaakt
Er kwamen meer
restaurants bij in het
hogere segment, met
veelal jonge
talentvolle chef-koks.

PODIUM

Jonge chefs
op ereplekken
Het winnende restaurant
Tommy’s by Janssen scoorde
een 8,3 in de strijd om de Gouden Pollepel en wordt direct gevolgd door het ook al jonge
Delftse vegetarische restaurant
Hummus met een 8,2. De derde
plaats in de eetranglijst wordt
met het cijfer 8,1 gedeeld door
de Weduwe van der Toorn van
de ervaren chef-kok Edwin van
Goor, restaurant Salon van Fagel
van de talentvolle jonge Kyan
van Bommel en Kruydt in Delft
van het bekende horecakoppel
chef-kok Jan-Pieter Both en
gastheer Dennis Vos.

Ellen Lengkeek
Den Haag

e culinaire lat ligt in de hofstad beduidend hoger dan in
voorgaande jaren. Ook het
nieuwe stadsbestuur is daar blij mee
blijkt uit een reactie op het recent afgesloten Pollepelseizoen van deze
krant. ‘Een vergelijking met Amsterdam is wellicht wat overdreven, maar
met Rotterdam willen we graag wedijveren op horecagebied. We zijn op
de goede weg’, reageert economiewethouder Richard de Mos.
Het restaurantklassement werd gewonnen door de jonge equipe van
restaurant Tommy’s by Janssen aan
de Veenkade in het Haagse Zeeheldenkwartier. Onder de koks van ook
diverse andere nieuwe restaurants in
de stad bevindt zich opvallend veel
jong talent onder de 30 jaar.
De winnende chef-kok Teun Zuurveen (27) bekwaamde zich in het vak
bij onder meer Librijes Zusje in Amsterdam. Hij werkte ook bij sterrenkok Niven Kunz in Rijswijk en liep
stage bij sterrenkok Jonnie Boer. ,,Ik
wil vooral heel goed eten maken”, aldus Zuurveen, die het erepodium bereikte samen met eigenaar en gastheer Tom Janssen (27).
Hun ambities reiken ver. ,,Ik wil
graag een Michelinster halen. Daar ga
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ik keihard voor werken”, zegt Zuurveen. Tommy’s is een klein restaurant met 30 couverts en een goede
prijs-kwaliteitverhouding. ,,We werken met lokale leveranciers en kiezen
voor goede producten zoals handgedoken Noorse coquilles. We bouwen
liever eerst hard aan een goede fundering, dan dat we voor winst gaan”,
zegt Janssen. Sinds de recensie in
deze krant verscheen werd hij wekelijks gevolgd door een schare fans en
lezers. ,,Binnen en ook buiten Den
Haag werd er enorm met ons meege-

Je hoeft geen gekke
dingen te doen in de
keuken om het heel
spannend te maken
–Marcel van der Kleijn

leefd als we steeds weer op nummer
een in de competitie bleven staan.
Dit klassement winnen is geweldig.”

▲ Nieuwkomer Kruydt
in Delft gooide eveneens hoge ogen.
FOTO FRANK JANSEN

Calla’s
Den Haag telt nu één sterrenrestaurant. HanTing verloor onlangs haar
Michelinster en sloot de deuren om
het nieuwe restaurant Zheng te beginnen. Dit restaurant, ook in een
hoog segment, ging onlangs open.
Het enige sterrenrestaurant in Den
Haag is al enkele jaren Calla’s van patron-cuisinier Marcel van der Kleijn,
die de trend van hogere culinaire ambities en jong talent in de hofstad ook
signaleert. ,,Heel leuk om te zien dat
veel zaken en jonge koks ambitieus
aan de slag zijn gegaan. Denk aan restaurants zoals x24, het mooie Scandinavisch Bøg, Hotel Indigo met brasserie Stocks & Bonds met een talentvolle oud-leerling van ons en het
jonge restaurant Portfolio.”
,,Belangrijk is om vooral góed eten

te willen maken”, tipt hij het jonge
talent. ,,Ga niet naast je schoenen lopen. Je hoeft geen gekke dingen te
doen in de keuken om het maar per
se heel spannend te maken voor de
gasten. Een soepje met rood fruit en
goed ijs, kan ook heel spannend zijn.”

Lunchrooms
In de Haagse horeca werken nu
11.000 mensen, 3,5 procent van het
aantal werkenden. Er stonden tot vorige maand 1.833 horecazaken geregistreerd. Dat is 11,5 procent meer dan
tien jaar geleden. De stijging komt
vooral door meer lunchrooms, koffiezaken en restaurants.
,,Den Haag wil een bruisende stad
zijn met voor elk wat wils. Een bloeiende horecasector is daarin belangrijk. Het creëert banen, ook aan de
onderkant van de arbeidsmarkt, en
het zorgt voor levendigheid en vertier in de stad”, zegt wethouder Richard de Mos.

