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t3r 35'Van Vlaanderen
FEEST VOOR FIJNPROEVERS
De bedenng bijVan Vlaandêíên s van uitmun
tendê klasse. PróÍessionee ên nrei dê gave bil
ek gezêlschap precies aan tê voeen hoe ze
zich moefen opslelen. Een bêste bass voor
een lang avondje gên etên van het uitstekendê
etên dat hier op iafêl komt. Het interieur ls vrij
basic wii, met her en daar een kunstwêÍk en
nnefgedektê laíels. Hetwordt de hoogste tiid

om wal aan sÍeeryedchtng te gátr doen,
maar dê ongezellige lichtbakken wo.den
gecompenseerd door de naiuuriike knushed
van hêi spilevezaakje. B! het raam heb le
Lrilzicht op de drukkê WeieÍingschans n hêl
achtergedeelte bovên de keuken zit je wái
tustiger Aan de Un moetje op zo n avond niet
denken, Van Vlaande.en werkt veêl mêt sau,en
en de poÍt es zijn Íors Vooí de eên ideaa , voor
de andêÍ niei verflnd genoeg. Hou we een
p ekle vrij voor de kazen, wani daaruoor word je
van iaiel geroepen om beneden samen rnet de
cheí-kok een seeclie tê makên. Een belevenis
opzlch. Kleine dngetjes Ínal<en het at, zoals de
handgeschreven Íekening, die vooí eien op dit
nveau heêl best tê doen is. @
Weteringschans 175 Amsterdam
020-6228292
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1 l8i 14'Visaa ndeschetde
VISFAVORIET

Hei bêste visadres van de siad - en misschen
we van NedeÍand lgt op een onooguke p ek,
0p een steenworp alstand van de RA1. Hei
íesiauÍant is sober en zakeljk ngercht rnei
donkere banken, een gÍoie spiegelwand, mari-
leme accenten en een homaÍium met kaoe ende
krabben en kíeêften bj de €nÍee. As jê hier
e€n plateau í.uiis de mer of bouilabaise hebt
geprobeeÍd wi je de nree kassiêkers noot
meer ergens anders elen. Op dê kaart vis, vs
en nog eens vsi naar k€uze op z'n Frans,
Japans oÍ mooimediteíaan kargemaakt. VooÍ
dê vêÍstokte caínivooÍ is er een enkel vees,

lerêcht, maar zelfs niefvsadepten gaan heÍ
verstag. Begin nrei een haÍ dozlnlje oêsiêrs

oÍ de decadentê kreefisalade met eenden ever-
ktulen en Íufieldressing. Tol aan de desserts
ioe is de kwaiiei top. Het geheiÍne wapen is
de vakkundge, atiente en snele bediênng.
Zo'n pretiigê, gAtvrje belegening voêgt veel
extm's loe áan ie avond. @
Schêtdeptein 4 Amsterdam
0 20'ó751 583, wwwvisaandêschêtde.n t
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Voorbi j  het Einde
EINDELOOS GOED
VroegeÍ zat op deze plek kÉkeÍscaíé 'Het

eindêvan dewe€d' zo ontsiond het dee voor
de naam van dlt n eên niêuwbouwbok op hei
KNSM-eland versloptê juweeltie. Ter hoogte
ván de bushate in de doorgang naar de iuin,
moet je de knalÍode deur hebben. Binnen s de
sett ng sÍak en íris, met veelglas en staalin de
seíre 's Avonds ztn de tafêls síêeryo ut
gelichi, overdag is het ercomplêêt ande6 maar
niêi rninder moo . VooÍin êet je met een groeple
aan êen roodverllchte leêstáÍel flet ultzichi op
het U. Fraail Laat le door de charmante bediê-
ning vereden toi €ên van de menu's Ínêt
wijnaÍangemeni. Van de op dae maneren
kaargemaaktê kingkrab tot de FÍansê boseend
mei een saus en f an van moÍilles of de ye low
iin ionrjn met sard nes n knoílooktempurai
a lês woídt artistiek gepresenleerd en is hal u-
cinerend lekkeí. Helemaal het ende... en êÍ
voorbiil @
Sumàtrákade 613 Amsterdam
020-4191 143,  www.voorbi jhete inde.nt
> r rans/ in têrnat ionààt  > seml- f  ormeet
'  bui ten eten '  €CCLa
I  NEE wo.  do.  vr  za.

Vuo ng
ZWOEL ZWART
Vlakbij zlln populaÍe nachtclub Jirnmy Woo
opende Casper Rende6 opneuw een opval-
ende zaak nlr rnei hêi kolon ale Indochna als
nspÍatiebron. Vuong is e€n Frans \4êtnamese
brasseí e, waaÍ oesiers u ensoep en mosselen
met triêt gebÍoederl4k naast oêmpietjes en
oosierce noedelgerechten op hei menu staan.
Eên íascinerendê cornbnaiie. Het tÍdpeík van
&álrgeblakerde intêÍeuÍs ijkt nog niet tên
elndermuren, deuíen, voêEn, tafels en stoelen...
pÍaktisch alles s uigevoerd in aroel zwafr.
AlsoÍ het net al donker gênoeg was er kornl
alleen wat llcht binnen via de sene (Ínei u lzichi

op de toeÍistenslroom ond het Leldsepen)en
vanui dê open kelken achtein. Eên perfeciê
plek dLrs voor een 'bad hair day Vuong s op
zn oosters moo en minmaistsch ingericht,
rnaar net ongezellg. Oín êerljk te zijn vinden
we het haast knus. Alswê álwillen zeuren, dan
mag de mlziek best iêls achter en heefl dê
bediening er loopt ílnk wat van rond net
genoeg oveftichi en snelhed. Maar ach,
detals. VerboÍgen enrahr artislleke wc's en
een cockiàilounge op de êersiê etage. @
Kortê Lêidsedwarsstraat 5l Amstêrdàm
020-530s577, www.vuong.nt
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Zina
ZINDEREND ZINA
In deze stalige straat valt siêêds meeÍ te beleven.
Als het weer het loelaai kln je bÍ e€n aanta
rêslauranis op de sioêp êten, erg gezelg. Zina
ls allesbehave stallg met eên eenvoudig en
modern decor met deiais lit de sprookjes van
Duizend en-een-nacht. Lantaams vee kaaÍsen,
koper en zlvêÍ d!s. D€ Tunes sche cheí heeft
alles zelÍ bij ekaar geshopt in MaÍakesh en s
apêtrots op ziln zaak. Geên iaÍêlsetting is hef
zefdê, wat een gíapp g Íoírmelg eífect heeft.
Op taíel kornen kÍLridige, mooi gepresenteeíde
gerechten ul NooÍd-AÍrika, ,oas tajne mêt
Lam pruimen en amandelen en gegrlde zee
baars Ínet couscols en speceÍijen. De geíí,
tuurde chocolaO metpeeren appelis een veÊ
rukkelilke ijnk le. As voorafje zijn de gegrilde
saídines een aanrader. Of de kêíkanaise, eên
salade met rauwe tonln, coquile en oesterl
êen speciaiteit van de cheí. @
Bosboom Toussaintstraat 70 Amstêrdam
020-1A93707
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