


Grootse zalm en
oosterse surprises

BUITEN DE DEUR

HERMUS & ZANDSTRA

H
otel-restaurant De Meulenhoek in Exloo treedt
een dezer dagen toe tot Euro Toques, een interna-
tionale organisatie van restaurants die ambachte-

lijk, duurzaam en smakelijk eten combineren. Maar als
we binnenstappen denken we niet meteen ’potdorie, hier
zit een toptent’. Alles is keurig verzorgd, dat wel – linnen
op tafel, comfortabele stoelen – maar de rechthoekige
restaurantzaal is niet bijster inspirerend. Pingelmuzak en
systeemplafond leveren geen gezellige bijdrage.
De menukaart biedt meer soelaas. Daarop staan opmer-

kelijke zaken. Zalmoloog Hermus ontwaart bij de voorge-
rechten een lichtgerookte gravad lax,
geserveerd op een frisse salade met toast
en boter (€10,25). Nou at hij overal ter
wereld al gravad lax, maar gerookt
kwam hij hem nog niet eerder tegen.
"Het gaat om rauw gemarineerd vlees,"
zegt hij streng. "Als je gaat roken, gaar je
het visvlees." Om vervolgens direct te
juichen bij zijn eerste happen. Dikke
plakken zalm liggen op een verplette-
rend eenvoudige, maar lekkere salade
van stukjes appel, flinters rauwe ui, wat
rucola, siersla en een tikje tomaat. "Het

zal me bommen dat dit geen echte gravad lax is, dit is
heerlijk."
Zandstra deelt in de zalmische vreugde. Zijn zalm op

Noorse wijze gerookt met een korenwijnsaus (€10,25) is ook
al een vis om in te lijsten. De korenwijnsaus lijkt welis-
waar veel op cocktailsaus en is vrij zoet, maar de zalm is
ongelooflijk lekker. We vragen ons af wat ’op Noorse
wijze gerookt’ inhoudt. "Dat weet ik niet precies", aarzelt
de gastvrouw, "maar we krijgen onze zalm van een Noor
die de vis vers van de Urker visafslag haalt en hem ver-
volgens op traditionele wijze verwerkt." Zo’n geweldenaar
willen we wel eens ontmoeten, maar hij woont ergens in
het Oosten van het land. "Maar hij verhuist binnenkort
naar Drenthe, hoor." We zoeken alvast het adresboekje.
Na zo’n fantastisch voorgerecht is het niet eenvoudig

opnieuw te scoren. Hermus’ filet mignon met champig-
nons, ui en knoflook (€18,50) bevalt toch. De ’kleine bief-
stukjes van de haas’ blijken twee grote stukken, maar ze
zijn lekker rood van binnen en zo mals dat we echt niet
het bijgeleverde kartelmes hoeven te gebruiken. Iets meer
zout had wel gemogen. Het bakje gebakken aardappel
valt in de categorie ’niet doen’, het bakje rauwkostsalade
kan ermee door. Prima van smaak zijn de verse roerbak-
groenten: peen, sperziebonen, peultjes, minimaïs, Chine-
se kool, bleekselderij.
Zandstra ziet nog iets opmerkelijks op de menukaart.

Tussen de Frans-Nederlandse gerechten staan enkele
schotels uit Indonesië. Een overblijfsel uit de tijd dat het
exploiterende echtpaar op Vlieland een restaurant runde
– tot ruim twee jaar geleden – waar stagiaires van een
hotelschool op Bali in de keuken werkten. Ook de aan-
staande schoondochter is Indonesisch. "Maar die kan niet
koken."
Bij het vooruitzicht wrijft Zandstra zich in de handen

om zijn ajam pedis (€14,50), gestoofd kippenvlees met pedis
boemboe (kruidenmix) en sereh (citroengras). Op zijn bord
komt veel kip in flinters, "geweldig smeuïg met een lichte
toets van citroengras en kokos, maar allerminst ’pedis’,
ofwel scherp." Zandstra lacht erom. Pedis is wel het oos-
terse bijgerecht, peultjes en sperzieboontjes in een pinda-
saus met stukjes noot, dat we kennen als pecel of pietjel.
"Niet echt subtiel, maar wel lekker." De rosé (van cabernet
sauvignon) van het Chileense Casa Silva (€15,50) past er
wonderwel bij.
Hermus trekt de Indonesisch-Nederlandse smaaksa-

menwerking door met het nagerecht witte chocolade-
sambalparfait (€5,50). "Heerlijk die chocolade met dat
peperige smaakje, dat de zwaarte van chocolade een flin-
ke oppepper geeft." Zandstra verheugt zich op de afron-
dende chocoladetaart met sinaasappelpannacotta (€5,50),
maar het onderdeel van gekookte room met sinaasappel
is helaas niet meer voorradig. "Extra stukje taart dan
maar, meneer?". Maar Zandstra houdt de boot af. Terecht.
Want hoewel lekker, ontbreekt het aan luchtigheid: alleen
al het standaardstukje taart is loodzwaar. Tegenvaller: het
gehele bedrag wordt in rekening gebracht, terwijl anders
was beloofd.

Hotel-restaurant De Meulenhoek, Hoofdstraat 61, Exloo.

� 0591-549188. www.hotel-meulenhoek.nl.

Reageren? buitendedeur@dvhn.nl.
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