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et is (nog) te vroeg om van
een hype te spreken, maar

hip is het zeker: het huiskamer-
restaurant. Een beetje stad heeft er
wel een, Utrecht zelfs twee. De
Smakelaardij in hartje Lombok is er
een van. Daar kun je twee vrijdagen
in de maand in de huiskamer van
Suzan (34) en Patrick Kemps-Mentrop
(38) terecht om er te smullen van wat
de pot schaft en wat Suzan, eventu-
eel met jouw (dieet)wensen in
gedachten, gekookt heeft. Erger je je
in een normaal restaurant aan te
dicht naast elkaar geplaatste tafel-
tjes en afluisterende buren? In een
huiskamerrestaurant zit je met een
aantal onbekenden aan één lange
tafel, en is het juist de bedoeling dat
je met elkaar in gesprek raakt! Een
saaie avond is dus uitgesloten. 
Als er stiltes vallen, dan zijn het
beslist geen onaangename. De eters
krijgen namelijk niet alleen een
maaltijd, maar ook een performance
voor de kiezen. Hoeveel dat kost? Dat
bepaal je helemaal zelf! “Je betaalt
wat je het waard vond. Hoeveel
iemand geeft weten we zelf niet
eens. Het gemiddelde bedrag zeggen
we liever niet. We willen niemand

H

Gaan we uit of thuis eten? Waarom
niet allebei tegelijkertijd? In De

Smakelaardij, een huiskamerrestau-
rant in hartje Lombok, combineer je

het avontuur van een culinaire
ontdekkingsreis met de huislijkheid

van je eigen stekje. En bepaal je zelf
hoeveel je ervoor betaalt.

Zone030/schoof aan en at mee.

kwartet, of zoals vanavond troubadour
Bart Bleijerveld en dichter Casper
Fioole.” Het restaurant startte in
inmiddels gesloten culturele ontmoe-
tingsplek De Melkwinkel. Sinds sep-
tember is De Smakelaardij een écht
huiskamerrestaurant in de volledige
betekenis van het woord, want het is
gevestigd in huize Kemps-Mentrop
aan de Riouwstraat 91. Rob: “We zit-
ten eigenlijk altijd vol en hebben zelfs
een reservelijst.” “Het is een feestje
in je eigen huis,” volgens Patrick. En
dat blijkt!

AFSCHEIDSZOENEN
Rond de klok van zeven stroomt de
kamer binnen een tijdsbestek van
tien minuten vol met zestien derti-
gers en veertigers. Handen worden
geschud, iedereen stelt zich voor.
Pien: “Bij een gewoon restaurant zou
je het raar vinden, maar bij ons is het
juist de bedoeling dat je met elkaar in
gesprek komt. Aan het begin geef je
de hand, maar moet je eens opletten
hoe het aan het eind van de avond
gaat. Dan wordt er bij het afscheid
gezoend. Het ijs breekt vanzelf, dat is

sturen,” aldus De Smakelaardij. Om
te kijken hoe de (eet)vork nu precies
in de steel stak, schoof Zone 030/
mee aan en ontdekte hoe snel vreem-
den vrienden worden.

DE ‘SMAKELAARS’
Het huiskamerrestaurant wordt
gerund door twee stellen. Ook overbu-
ren Pien Rommens (36) en Rob van
Doggenaar (38) noemen zich ‘smake-
laars’. Patrick legt de taakverdeling
uit: “Rob onderhoudt de website
(www.desmakelaardij.nl), Pien is ver-
antwoordelijk voor de communicatie
en ik let op de centjes. En Suzan is de
kok, dat staat buiten kijf. Samen scho-
telen wij voor wat zij maakt.” Het idee
ontstond tijdens de zomervakantie
2003, de naam werd geboren toen
Suzan een makelaarskrantje had gele-
zen. Patrick: “We hebben graag
gasten over de vloer, en het leek ons
mooi om de kunst van het koken te
combineren met de kunst van het ope-
ten. En zo kwamen we ook op het idee
er nog een kunst aan toe te voegen, en
bij elke aanschuifavond een artiest uit
te nodigen om het eten op te luiste-
ren. Dat kan van alles zijn. Van singer
songwriter phinx (de winnaar van Het
Geheim van Utrecht) tot een strijk-

HUISKAMERRESTAURANT MAAKT VAN VREEMDEN VRIENDEN

ZONE030/C U L I N A I R t e k s t A n t o n  D a m e n  b e e l d A l l a r d  d e  W i t t e nooit een probleem.” Ondertussen is
Dolly Parton duidelijk aanwezig, maar
verbazingwekkend stil. Dolly is een
flipperkast. Hoewel het gebruik gesti-
muleerd wordt, zijn de gasten zo druk
bezig met de introductie dat niemand
echt oog voor Dolly heeft. Sommige
gasten komen van ver, uit Heemstede
of Nijmegen, andere van héél dichtbij,
zoals Inge, de buurvrouw van Suzan &
Patrick. Het is een bont gezelschap.
De een is verantwoordelijk voor de
promo’s van RTL, een ander zit in het
vastgoed, maakt websites of bestu-
deert het dna van zieke planten voor
de dagelijkse kost. De eerste gang die
geserveerd wordt is beslist geen
dagelijkse kost. Een minisoepje van
tomaat en puntpaprika bijt het spits
af. Het maakt de tongen los. Er volgt
nog een soepje; met wortel en saf-
fraan. Ook de volgende gangen, van
truffelpasta en passievruchten-spoom
tot een vis- én rijsttrio, verrassen en
verwennen de smaakpapillen. 

LIEFDEVOL KOKEN
Helemaal bijzonder is dat er geen
recept aan te pas komt. “Als ik een

recept volg, gaat het mis,” lacht 
kok Suzan. “Ik laat liever dingen
ontstaan. Ik experimenteer, ik maak
geen boodschappenlijstje, maar,
koop dingen die ik er op dat moment
mooi uit vind zien. En ik maak nooit
twee keer hetzelfde. Koken is voor
mij meditatief, het is heerlijk om de
gerechten te laten ontstaan. Er gaat
veel liefde in, en er komt veel liefde
uit. De ervaring leert dat alles wat
lief is goed en naar meer smaakt. 
Ik hoef ook niet per se alle zintuigen
te beroeren. Daarom nodigen 
wij ook kunstenaars uit, die daar
hun kracht hebben liggen!” Tussen
de zeven (!) gangen door speelt 
Bart Bleijerveld eigen werk en
Nederlandstalige versies van
Jackson Browne-liedjes. Taalkunste-
naar Casper Fioole laat zich erdoor
verrassen en probeert er een pas-
send gedicht bij te vinden. Het gele-
genheidsduo besluit met een speci-
aal voor De Smakelaardij geschre-
ven gedicht. ‘Daar waar het dromen
kookt’. We hadden de (smaak)erva-
ring niet mooier -of beter-  kunnen
samenvatten.

MEER HUISKAMERS

... een oase van rust waar stress verdwijnt en
genieten centraal staat. 

Tussen Amersfoort en Soesterberg, verscholen in
de bossen, ligt het schitterende ruim opgezette
complex van Sauna en Beautycentrum Soester-
berg. 

U vindt hier volop mogelijkheden tot heerlijk re-
creëren in de natuur. Ook op de prachtige ligwei-
de is het tijdens zomerse dagen heerlijk toeven.

GUN
JEZELF...

Sauna & Beautycentrum Soesterberg  Amersfoortsestraat 105  

3769 AJ  Soesterberg  Tel. (033) 46 22 460  Fax (033) 46 31 880  

www.sauna.nu  ontspanning@sauna.nu
GUN JEZELF...
SAUNA EN BEAUTYCENTRUM SOESTERBERG

Bij inlevering van deze advertentie biedt Sauna Soesterberg
je een heerlijk retreat voor de speciale Zone 020/ prijs van 
€ 67,50 

Dit retreat bestaat uit:
• Koffie/thee met iets lekkers bij ontvangst
• Gebruik van alle saunafaciliteiten
• Voorbereidende lichaamspeeling
• Lichte lunch
• Ontspannende Hot Stone massage van 25 minuten
• Keuze uit massage- of floatingbed

Reserveringen bij het Beautycentrum
Badjas, handdoeken en slippers niet inbegrepen.
Aanbieding is geldig t/m 31 mei 2006

DROMEN KOOKT’

DE EERSTE KEER
Voor plantenziektekundige Daniël Ludeking (33) en kwali-
teitsadviseur Renate Harrak (33) uit Heemstede was het
hun debuut op het huiskamerresto-vlak. Wat vonden zij
ervan? Daniël: ‘Heel gezellig en relaxed. Het is heel bijzon-
der om met allemaal onbekenden aan tafel te zitten.
Inspirerend ook. Het stukje cultuur droeg niet alleen bij
aan de sfeer, maar laat je ook nadenken.” Renate: “We zijn
hier via via terecht gekomen. Ik zat naast mijn man en de
buurvrouw en tegenover de dichter. De gesprekken gingen
uiteraard over het sublieme eten en de gezelligheid, maar
ook over waarom iemand besluit dichter te worden. Het
knapste vind ik de open sfeer die Pien, Rob, Patrick en
Suzan weten te creëren. De huiskamer straalt echt hun per-
soonlijkheid uit! Achteraf had ik meer geld willen doneren,
want je krijgt echt meer dan eten en drinken alleen.
Iedereen geeft wat hij kan geven, dat is mooi, want zo kun
je ook lekker eten als je bijvoorbeeld werkeloos bent.”

De Smakelaars: (vlnr) Rob, Patrick, Pien en Suzan.

Tussen de gangen door zorgen Bart Bleijerveld (met gitaar) en Casper Fioole (op de trap) voor
entertainment. Op de achtergrond staat de Dolly Parton-flipperkast. 

Bij De Smakelaardij krijg je meer dan alleen eten, de intieme sfeer brengt
ook interessante gesprekken op gang.

In de keuken kookt Suzan met liefde haar eigen creaties.

`DAAR WAAR HET 

MAGYAR UNICUM
De smakelaars zelf hebben nog nooit hun licht opgestoken bij een ander huiskamer-
restaurant. Wij wel! In UUttrreecchhtt zit er namelijk nog een, zelfs al negen jaar! Dat is Magyar
Unicum aan de Linneuslaan 21, elke vrijdag en zaterdag geopend. Op de menukaart prij-
ken Hongaarse gerechten. Alles is vers. Daarom moet je je bestelling wel een paar dagen
van te voren doorgeven aan kok Edit Jakos. Ze noemt het zelf “een uit de hand gelopen
hobby. Ik doe alles: ik ontvang de gasten, ik entertain, kook, bak, braad en ren.” Geen
aanschuifavonden, maar in Edits huiskamer is plaats voor groepen van vier tot zeven per-
sonen. Meer info vind je op www.go.to/magyarunicum (zonder .nl of .com).

DE EETSTEE
In een monumentaal pand in AAmmeerrssffoooorrtt organiseert kok Jeroen Bakker sinds twee jaar
elke laatste zaterdag van de maand De Eetstee. Vier vegetarische gangen voor de prijs
van €25. Er is plaats voor achttien aanschuivers. Meer info vind je op www.eetstee.nl.

KOOKPUNT COTHEN D’AZUR
Aan de Kromme Rijn, bij WWiijjkk  bbiijj  DDuuuurrsstteeddee, is sinds februari Kookpunt Cothen d’Azur
gevestigd. Eén zaterdag in de maand serveren Anton en Marlies daar gerechten met
kruiden en groenten uit eigen tuin voor acht tot twaalf aanschuivers. Voor vijf tot zes
gangen kost je dat zo’n €29,50. En bij mooi weer staat de eettafel in de tuin! Meer info
vind je op www.cothendazur.nl.

DE TAFEL VAN TWAALF
Zo eens in de zes weken kun je bij De Tafel van Twaalf in HHiillvveerrssuumm terecht. De toe-
gangsprijs van 35 euro (of 30 als je geen wijn maar alleen maar fris drinkt) moet je van
te voren overmaken. Op hun uitgebreide website www.tafelvantwaalf.nl vind je niet
alleen alles over hun activiteiten, maar ook nog eens een lijst van alle huiskamer-
restaurants van Nederland.


