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Restaurants zijn met restricties weer open. Toch hervatten wij op z’n
vroegst in september onze rubriek De Gouden Pollepel. We geven de

horeca de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. PROEFTIJD

Ellen Lengkeek

W
ie nog nooit van 
Il Tartufo heeft
gehoord, heeft bij
deze, dicht bij
huis, een uitje

naar het zonnige zuiden in het
verschiet. Om precies te zijn naar
Sicilië. Daar komt Fabio Cappel-
lano vandaan, die samen met An-
gela de Haan al een jaar of twintig
eigenaar is van deze zaak. Zonder
dat je hier nog maar een hap hebt
gegeten proef, ruik en hoor je Ita-
lië. Dat laatste letterlijk, want er
staan voor de vitrine ook Italianen
te dringen met lekkere trek.

Je komt binnen via een smalle
gang langs flesjes Pellegrino-limo-
nade, Chinotto, bergen zoetig -
heden, flessen wijn, koffie, prach-
tige pastasoorten en bloem en
meel van alle typenummers. De
zaak ademt Italië en ruikt naar ba-
silicum, tomaten en gerijpte ham-
men. Sinds twee jaar is het ook een
restaurant, denk aan tafeltjes met
rood-wit geblokte kleedjes. Maar 
Il Tartufo (De Truffel) is van ori-
gine een winkel en verkoopt wel
500 verschillende foodproducten
en kant-en-klaargerechten. 

▲ Fabio Cappellano en Angela de Haan van restaurantwinkel Il Tartufo, een stukje Sicilië in hartje Delft. FOTO FRANK JANSEN

Die producten worden ingekocht
van lokale familiebedrijven en
boerderijen in Italië. De olijfolie
komt van Cappellano’s familie-
landgoed op Sicilië. De oogst gaat,
samen met die van andere boeren
in het gebied rond de beroemde
barokstad Noto, via een coöperatie
naar een perser op het eiland.

,,Het gaat ons om ambachtelijke
producten zonder toegevoegde
smaakstoffen’’, zegt Angela de
Haan terwijl ze stevige broden in
papieren zakken stopt. ,,Onze par-
maham is twintig maanden ge-
rijpt, in plaats van de 12 of 15
maanden die vaak worden aange-
houden. Kazen komen van kleine
lokale ondernemers, zoals rauw-
melkse kazen en onze 36 maanden

gerijpte Parmezaanse kaas. Onze
capponata maken we van groenten
uit Langhirano bij Parma, het epi-
sche culinaire centrum, met van
die mooie ronde aubergines en na-
tuurlijk zongerijpte tomaten, niet
die uit de kas.’’

Oprichter
Wat ook meespeelt in het dna van
Il Tartufo is dat Fabio Cappellano
oprichter is van een groothandel
in Italiaanse producten. De Neder-
landse vestiging van het Italiaanse
bedrijf Menu-Italiano. Daar kon-
den ze, naast de winkel, op terug-
vallen toen het restaurant een paar
maanden dicht moest vanwege
het coronavirus. Toen is ook een
goede webwinkel opgezet voor af-

haalmaaltijden. De Haan: ,,Het
heeft bij ons in die tijd goed door-
gelopen. De pasta en zeker ook de
pakken bloem vlogen de winkel
uit en ook naar de kant-en-klaar-
gerechten was en is veel vraag.’’

Ervaren cateraars onderscheiden
zich juist nu met thuismaaltijden.
Kooktijden worden vaak perfect
gekort zodat het maal thuis goed
kan worden afgemaakt. Zo ook
hier: het is perfect beetgaar, de
pasta is nog net iets meer el dente
aangeleverd. Ik heb in de webshop
twee maaltijden voor 64,90 afge-
rekend.

We proeven authenticiteit: een-
voud en goede ingrediënten. Geen
misleidende producten van be-
dachte Bertolli-vrouwtjes in bloe-

metjesjurken. Wel een heerlijke
buratta op een zoetige tomatensa-
lade, goed brood, gegrilde groen-
ten (paprika, courgette) en een
perfecte vitello tonnato; het koud
gesneden vlees mals, in goede ver-
houding met de tonijnsaus en een
tikkeltje zout. Er is ook een royale
portie knap gegrilde kip, ruim in
olijfolie met verse kruiden. En
zachte, wat dikke canneloni met
milde vulling van ricotta en spina-
zie. Dit is echt-heel-goed. We
worden er zomaar vrolijk van.  

Uiteraard sluiten we af met
panna cotta en cannoli, waarbij de
Siciliaanse vulling onze favoriet is. 

Op vakantie in eigen land? Met
de scooter naar Il Tartufo zou ik
zeggen.

Restaurateurs
zoeken naar
nieuwe concepten
en wij eten met ze
mee. Naar Italië om
de hoek? Het kan
echt. De aller-
leukste Italiaanse
restaurantwinkel is
namelijk gewoon te
vinden in Delft.

Je proeft, ruikt en hoort Italië

KOOKTIPS TARTUFO

Over authenticiteit van Itali-
aanse gerechten en bereidin-
gen valt genoeg te discussiëren.
Eenvoud en goede ingrediënten
zijn in elk geval een must. Fabio
Cappellano van Il Tartufo geeft
een paar tips:

1. Kook je pasta altijd al dente in
gezout water. Het water moet
verzadigd zijn met zout, per liter
water een eetlepel grof zeezout.

2. Meng de pasta na het koken
direct met de saus, schep het
nooit erbovenop. En meng nooit

olijfolie met je gekookte pasta,
de saus zorgt er juist voor dat
het niet gaat plakken.

3. Haal je verse burrata of moz-
zarella di bufala een uur voor het
opdienen uit de ijskast. Zo
komen de smaken sterker naar
voren.

4. Parmigiana, pasta alla Norma
of een ander gerecht met auber-
gine maken? Bak de aubergine
eerst mooi goudbruin in een
dikke laag extra vergine olijfolie
en een geplette knoflook met

schil. De knoflook zorgt voor een
fantastische smaak aan de olijf-
olie en die zuigt de aubergine
helemaal op.

5. Zin in stoofvlees, maar klinkt
dat te winters? Maak Spezzatino
en gebruik de schil van een ci-
troen in de saus, je vlees wordt
hier prachtig mals van en het
geeft een frisse toon.

6. Bewaar je extra vergine olijf-
olie altijd in een donkere fles en
in een donkere kast, zo blijven
de smaken het beste goed.

‘Bewaar olijfolie in het donker’


