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Aan de buitenkant is 
het niet echt zichtbaar,
maar in het oude 
klooster aan het Dr. Jan
Ingenhouszplein in 
Breda is sinds enkele
maanden een fraai
restaurant gevestigd 
mét een royaal terras.

Nieuwe horecaparel in
Bredaas klooster

� Op het moment
dat wij bij Ingen-
housz eten (eind
juni) is het nog een
beetje improviseren.
Er mag slechts een
beperkt aantal gas-
ten worden toegela-
ten door de corona-
eisen. Daardoor is
ook het aanbod be-
perkt en is er geen
fysieke kaart. Er zijn
enkele à la carte-
gerechten te krijgen
en een menu in 
diverse varianten.

� Nu de horeca
sinds 1 juli meer 
mogelijkheden
heeft, volgt snel een
vernieuwde, uitge-
breide (en échte)
kaart, zo wordt ons
verzekerd. Ingen-
housz Breda is da-
gelijks geopend van
12.00 tot 22.00 uur,
voor lunch, borrel
en diner.

DE KAART

� Het terras van res-
taurant Ingenhousz
met het voormalige
klooster als decor.
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Paul Verlinden

J
e moet het maar durven als
restaurant. Tijdens de op-
startfase zelf al een Bib
Gourmand-menu presente-
ren. Een ‘bib’ is een eervolle

vermelding in de Michelingids voor
zaken die een uitstekend driegangen-
menu voor minder dan 40 euro ser-
veren. ,,Ik weet eerlijk gezegd niet of
we het wel zo mogen noemen”, lacht
chef-kok David van de Gevel van res-
taurant Ingenhousz Breda. ,,Maar het
geeft onze ambities aan. We gaan
niet voor een ster, wel voor goed eten
voor een redelijke prijs.”
Wat ons betreft, komt hij ermee
weg. Want we hebben vanavond
heerlijk gegeten op het terras. Be-
halve een café-restaurant omvat het
complex zo’n honderd short-stay ap-
partementen, enkele commerciële
ruimtes en vergaderlokalen. Het res-
taurant ging in december voorzichtig
van start, om vervolgens in februari
echt te gaan draaien. Tot aan de hore-
calockdown in maart. Sinds een
maand is het weer open, met wel nog
wat beperkingen (zie kader).
Het restaurant is gevestigd in de
kapel van het klooster, die op klas-
siek-moderne wijze fraai is ingericht.
Buiten is er een sfeervol terras. Daar
zullen we straks dineren aan een ta-
feltje onder een groot tentdoek.
Maar eerst nestelen we ons buiten
op een van kleurige banken voor een
aperitief. Ober Rik, de hele avond een
sympathieke gastheer, brengt ons
een tintelende cava en een old 
fashioned-cocktail, met port in plaats
van whiskey. Het is een goed begin
van een fijne avond, al is het er wel
mede de oorzaak van dat de drankre-
kening wat hoog uitvalt.
Wij drinken vanavond ook enkele
prima (Argentijnse) wijnen van het
huis Salentein en een Graham’s
portje. Het bierassortiment bestaat
nog vooral uit merken uit de Heine-
ken-stal, waaronder een Lagunitas
IPA, die op deze warme avond goed
voldoet als dorstlesser.
Bij de cocktails krijgen we twee
amuses: een bitterbal van runder-
stoof met ganzenlever en een balletje
verse geitenkaas op een muffin van
aardappel. Mooie combi’s, die ver-
wachtingen scheppen voor het ‘Bib’-
menu, want dat willen wij dan wel -
eens testen. Zelf neem ik de vleesva-
riant, mijn tafelgenote kiest voor vis.

Ik begin met een perfect bereide
beef tataki met erbovenop friszure
groentjes. Als extra zit er een gefri-
tuurde gamba bij. Het echte feestje
vindt echter aan de overkant plaats,
waar een bord geserveerd is met drie
tonijnvarianten: gemarineerd, ge-
grild en tartaar (in een cannelloni
van sojagelei). Het smaakt zoals het
eruitziet, want ik mag een vorkje
meeprikken van de royale portie.
Het hoofdgerecht is al even uit-
muntend. Voor mij is er zachtge-
gaarde kalfswang met schuim van
ganzenlever en heerlijke asperges.
Mijn tafelgenote krijgt die asperges
ook bij haar gerookte zalm, die be-
dekt is met kwarteleitjes en toefjes
citroenschuim.

We maken het menu af met een
smaakvol dessert (inclusief portje en
dessertwijn) dat we delen: rode
vruchten, met hangop, gin en vanille
parfait en daarnaast een uitgekiend
kaasplankje. Très bien!
Chef-kok Van de Gevel, een Bos-
schenaar die in diverse gerenom-
meerde restaurants heeft gewerkt,
legt naderhand uit dat Ingenhousz de
‘nieuwe Franse keuken’ als stijl voert,
waarin ook overzeese invloeden (van
Vietnam tot New Orleans) terugke-
ren. We zijn benieuwd hoe zich dit
verder ontwikkelt, als de zaak volop
kan draaien en een ruimere kaart kan
voeren. Ingenhousz heeft in elk geval
alles in zich om een nieuwe Bredase
horecaparel te worden.

8,6
Score

Beoordeling

Voorgerecht........................9,0
Hoofdgerecht ....................9,0
Nagerecht ...........................8,0
Dranken ................................8,0
Bediening.............................8,5
Ambiance.............................9,0
Prijs/kwaliteit .....................8,5

De rekening
(2 personen)

2 x menu......................€75,00
3 x wijn..........................€19,50
2 x dessertwijn .........€13,00
1 x speciaal bier ..........€4,50
1 x cava ..........................€5,00
1 x cocktail ....................€9,00
Totaal .....................€126,00

Ingenhousz
Dr. Jan Ingenhouszplein 42
Breda
ingenhouszbreda.nl
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▲ Het hoofdgerecht bij Ingenhousz: gerookte zalm met heerlijke asper-
ges, bedekt met kwarteleitjes en toefjes citroenschuim. FOTO PAUL VERLINDEN


