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IIe Dlaghreb op taÍel
et restaurant Mamouche was ik indeftijd (juni
2002) nogal te@den (9-), behalve dan dat het aUe-
maal wel erg modieus was met veel'boodschap-

pen'. Op de kok had ik in elk geval niets áan te merken.
Dezeifde kok is nu voor zichzelf bêgonnen op de plaais
waaÍ voorheenwanka (in 2000 een 8) zat,in de Bosboom
Toussaintstraat. De ruimte is sterk veranded: waar ee i
de achierkàmer zát, een paar heetjes op, is de nu veel grc-
terê keuken ên de ftnesische kok/eigenaar kan als een
veldheer hei resiauant ovePien.
Ruime talels, ndeUjke st@len, echte seNetien, Iolkloristische
lampen, zachte Magbreb-muiek Zina is Noord-AJrika,
mad dm eigentijè. Heraas komi uit de toitetten een weeige
wieiookgeur; misschien om de in het arlikel hieronder ge-
scheGle pmblemen le maskerena Ik wêel niel war elger is.
De professionele bediening is deels zo van de horecaschool;
ales gaat volgens het boekje en de eigenschappen van de
wijnen woden bijvoorbeeld vlekkeloos opgesomd, ook die
van de vêrder niei vernelde Arabische wijnen, niet ver-
mpldomdatdp aanvoFr omgelmaLig is. De Canhdge is e.n
niet te zware T\rnesische mde wijn, die aardig voldoet
(€25,50). De witte huiswijn is oké, het minemalwàter

We begimen ftet een bord harira, hiei eên mooie, kruidiee
volle soep met linzen en kikkeËrÍten, met wat boierogen
erop net geen geÍermenteerde smen, maa toch waar al-
leen een partje ciboen aan ontbreekt.'Waárschijrilijk vindt
de kok datniei nodig,zoals hij ook geen zout en peper op
iafel lêat zeiten. Wat hijwel nodig vindi, en waar ik hem
zeer voor dank, is dat hijzijn gastenvevoekt voor 22.00
uu geen sigaren oÍ pijp te roken. Geen sigaEtten zou ook

de insta late heelt dan ook een aÍzuiginstallatie
én een n capacieit (m3 ur luch0 selijke toe
voerinstallatie, die een zeíde hoeveelheid lucht
voorvêtuaímd enlofgekoeld weef naar binn€n
blaast. Zo'n toêvoer nstallalie is algauw andeF
hêlÍàllee keer zo duur ah de aízuiginstallatie
en duswoídt di€ nvesteringlaak opgeschoven.'
'Als h€t nette koud is, is ales open zeiten no8
we een oplossing, rnaar zodra hêtkouder
wordt, gaan raínen en deuren dicht, krijgl de aJ-
zuiginstallai€ te weinig be uchting en wordt het
dus vaak rokeriser. Doordai de onderdruk toe-
neemt, wordt luclrt aang€zogen die ui de gek-
slê openingen kan komen. Zelfs elekiÍabui2ên
blazen danvia het stopcontrct luclriin. Dê lucht
ujt de kruiprumte komtln hetleeÍgebied, oude
r ioolp i jpendieooi tmeteenkrantwarendlchts€
stopi, lekken weer ucht, hêtwaterslotin aÍvoer

moo. zijn. trouwpns. wanr daar zijn ook "linker,bi,
Kerknia (€11,50) is een voorgerecht van rauwe coquiUe,
tonijn, oester en geÍrituude venl<el: elg goed gedaan, toáai
om te zien en goed vd evenwicht. HeerLijk.
Een aanial gerechien stáat nlêi in het menu, nad op êen
ergens voor ons onzichtbaar opgesteld bord. De ober somt
ze vlekkeloos op. Pastilla met duiÍ (oÍ b stjla) wordt zeker
besteld. Met lilodeeg {niet de oorspronkelijke warka) ge-
maakt en ln het formaài van een ]oempia (dus eerder een
bdwêt)i wat zoet en gêsên?eêrd ]nei kelrig schoongemaak-
te patjes sinaasappel is het ook zo kruidig dat de zoêtheid
o goed mee in evenvicht is. Een interyretatie van de bhtil
la, maar wel erg goed (€ 10,50).
De lDesische pdal]el is de bnque, hier in de vom ván wat
vij êell flap noemen, dus driêhoekig, ook al zo goed geladd,
met onder meer gepocheerd êi, zoals dat hoort ook al zo
goed en wel heel anders dan de b'stiUa {€ 10,50).
Eèn couscous is bijna voorgeschieven. Dae komt vd het
bord en bljkt een laagje, dik in de saus áttende fijne couscoB
te zijn, met daarcp en Ío6e moot goed bereide kabêljauw ên
dáar weer op malse tentakels van octopus en veel saus.
De dubbel gepelde tuinbone, aÉisjokks€r'td en grcene N-
rê1 voeeên ach êr roádloos u. Mrs.hjo 'ets rêwem8 co8-
couserig vooi mijn smàá}, md ik lepel het mef onder mer
haissa besausde graan tot de laatste hap op (€ 19,50)
De tajinis met een fone lam$chenkel metui,pruimedan-
ten, kikkereNten, haricots veds, rozijnen, tomaten en
amandelen een machtig hoofdgerecht, waár ook niet veei
op vali aÍ te dingen.Hij komi ookgloeiend heei op iáfel,
want het vocht kookt nog in de aardewerke! bodenschaal
(€18,50). De poÉies zijn in elk geval ruim.

Handit: dê kaart van
Amst€rdam met dertig

door Van Dam besproksn
rostáurants erop! Kijk op
sw.parcol.nllproolserk

binn€nstad man lesteert zich vooral
in rcíaufants omdat de nrêêstal í€íke afzuig.
instalatie de uclrtuit lrêt rooltrêkt. De schuld
aan de gemeente geven isvaak onzln.
osterho t 'Deze installate zu gt vee uchtutde
tota e ru mte en wat eí aan lucht utgehaald
wordt, moet€n zalook binnenstromen. Een €oe.
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rioo lucht in de Amst€rdamse

puties wordt omhooggezogen en lekkenlucht,
€n ga zo maardoor. PÍaktisch is mên niel n
staatalle lekkagepunteÍr aÍte dichten oÍie her
stellen ke zÍn vaak onber€ikbaar) en jammer
genoêg ziei mên niet in dai de aÍzuigveithtor,
de dus stank nroetaÍr/oeren, de oonaakisvan
de anderc stank. De op osslng: zoígen voor vof

lk heb daarweinig aantoe te voegen, behalve
mljn dank aan ostêrhot. lk hoop dat resiaura
teurs ervoortaan in elk geva vooÍ zullen zor'
gen dat gemakkeltk ÍÍhse lucht van buitennaaÍ
binnen kan siroÍnen. Soms kan een dêur naar
een {warm)bovenhuis worden opengezet, Íraar
vaak zalde uchtin de winterie koud zijn vooÍ
de gasten. Om je gasten dan maar in de rioo'
stankte zetten en de gêmêente daarvan de
schuldte geven, hjkt me gêen oplossing.

Waar ik de kok zeer vooÍ dank, is dat hii ziin gasten vezoe

Nz min artikelover rioollucht
kreeg ik een interessante bieÍ
van AnhuÍ osterholt, die ets
aanstipt wat me niet was ont.
gaan, maar waaruoor lk hier
pas dê ruimte kan maken:de
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Hoewel de desserts op de kaêrt staan, kiijgen we die niei
meer ie zieq ze worden opgesomd en we miÊse! er nu een.
Mad wêt we wilen, is er.
Met vaniue gepocheede peer en app€lner chocolêde toi-
iots (€ 9) bestaat uit twee geftiiuude dume holle deeg-
balen met êen vloeibaar chocolade-intedêu!, már de ap-
pel s peeÍ (denl aàn poiE bele HéIène) goed bij passen.
De gêbsklen abrikooÊ met Monchou kaas, anijs en pisia-

che (€?) is een boumeltje dat niei echt overtuigt, naar jê
kut inderdaad êliijd beier Monchou gebniken dan spuit-
rcon ars je het bij iets am)s doet, zoáls vonge wek.
We komen niet meer toe aan het AÍabische zoergoed
(€1,30) of de zeugemaakte bonbons, mêar gaan zeer wel
voldaan, met êen gevaried en awntuulijk aantal geFch-
to achter de kiso, de jungle va de Bosboom Toussainr-

or22.OO uuÍ geen sigaren oÍ piip te roken

Voodeelvan een goede bêluchlng is daiook si
gareitênrook goed kan wodên aÍgevoêrd, want
jê kuÍt nog zo'n stefke aÍroerinstallatie hebben,
als de lucht uit dê vêrkeerde hoêk wordt aargê
voerd, maakt dat dê zaak alleen Íiaar erger.
overigens was ííe bij het restaurant dat de
aanleiding voor dit rioolverháal was, wêl opge-
vallên dátde stank in dê loop van de avond
mindêíwerd. Waarschijnlijk omdat de buiten-
deur steeds open en dichtging en de door on-
derdruk uii de kelder aangê2ogen Íioollucht ge-
compenseerd werd mei írisse buitenlucht.
Mas ik het hierbiilatên?

f,abarber-anijs
Laatsi schrceÍ ik over dê fantastische combi-
naties rnêt ÍabarbeÍ: met bloedsinaasappeten
anis.lk ve€at erbi te melden dat diê combi

natie Ínêt anÍs, hoewelniet echtdoor hem bê.
dacht- ikvoid later oudêre voorbeelden - mij
vooí het eerstwêfd vooígeschoteld door cêr-
it Grcveling (toen in De BokkêdooÍns, OveÍ-
veen, nu Chalêt Royal, Den Bosch).
Zojuist brenst mijn trouwste lêzer(die ook min

assrstent is)me eên door hem thuis gemaakie
sorbeivan rabarber met bloedsinaasappel, te
omringen meieen crème anglaise, metanijs en
maltwhiskyop smaakgebracht. Alles dls en
nog een beetje mêêí. Hêt resultaai is goddelijk.
lk voÍrd dat ik u dat niet mochtonthouden.
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Tel. 0204893707
DiVm zo
18:3O22:00 uur

TNHYUTè
Indian restaurant

Ío.t Lêlds.l*.Br@r 20,

+31(í,120-6232142

PS v.n d. VÍb.r 2l m' 2CO5 l!


