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OVER DE TONG

Alles is smaakvol
bij Restaurant 1857
Wie verwend wil
worden en van
verfijnde gastronomie
houdt, moet naar
Restaurant 1857 in
Roosendaal. De jonge
eigenaren doen niets
liever dan hun gasten
in de watten leggen
met verrassende
tong- én oogstrelende
gerechten.

Florence Imandt

L

aten we maar meteen beginnen met te zeggen dat
Restaurant 1857 een aanwinst is voor Roosendaal
en de hele regio. Want je
kunt er voortreffelijk lunchen en dineren in een prachtig en smaakvol
gerestaureerd Koetshuis.
Eigenaren Joke en Joey van Heesbeen tekenden zelf voor de grondige
opknap en restyling van het vervallen pand aan de Molenstraat. Ze
werken al een aantal jaren in topkeukens - ondanks dat ze pas 24 en
25 jaar jong zijn - en wisten precies
wat ze wilden: een eigentijds kwaliteitsrestaurant, ‘chique maar niet
stijf’, omschrijven ze hun stijl zelf.
Je moet het maar durven, in coronatijd investeren in een restaurant
in het hogere segment, want daar
hebben we het natuurlijk wel over,
gelet op de prijzen. Staat tegenover
dat er een middag- (nu even geen
avond) vullend) culinair programma
wordt geboden, waar fijnproevers
van gaan jubelen.
Van de drie fingerfood-amuses
worden we meteen al heel blij. Het
zijn ware micro-kunststukjes waarvoor de garneerpincetten vaardig
werden gehanteerd door de keukenbrigade. Wat een vaste hand moet je
hebben om gerechtjes op dit formaat zo mooi te presenteren en zo
smakelijk bovendien. Vooral het
mini-wortelcakeje met kurkuma en
bovenop dunne plakjes oranje en
paarse wortel is verrassend lekker.
Chef-kok Joey fermenteert zelf, te
vergelijken met het ouderwetse
wekken om voedsel langdurig te bewaren. Tegenwoordig doen koks het
vooral om smaak, geur of uiterlijk
van producten te verbeteren. Voor
het bolletje brood dat we krijgen, is
bijvoorbeeld een bepaald soort gist
toegevoegd, legt gastvrouw (en
oud-patissier) Joke van Heesbeen
uit. Ooh, ook reuzel erbij, verheugt
mijn tafelgenoot zich.

e Een voormalig
koetshuis werd omgetoverd tot kwaliteitsrestaurant. FOTO PETER VAN
TRIJEN/PIX4PROFS

DE KAART
a de menukaart
van restaurant
1857 is klein en
biedt naast à la
carte-gerechten
ook menu’s voor
lunch (drie gangen 44 euro, vier
gangen 58 euro)
en vijf en zes gangen diners (72 en
86 euro). Ook
vegetarische,
die iets goedkoper zijn.
a vanwege covid
biedt de 25-jarige
chef-kok joey
van Heesbeen,
die voorheen in
sterrenkeukens
werkte, ook
take-awaymenu’s
aan van 48 en
55 euro.

Het is vooral de heerlijke coulis van
rode biet en tijgermelk die mijn
prachtig opgemaakte voorgerecht van
makreel met spinazierondjes smakelijk en verrassend maakt. Mijn tafelgenoot is zeer tevreden over de perfect klaargemaakte en op de tong
smeltende ganzenlever met een afzonderlijk geserveerd bolletje ijs als
side dish. Poeh, lekker hoor.

Ambitieus

Net als de gerechten zijn ook bestek,
glaswerk en serviesgoed verfijnd,
passend in het ambitieuze totaalbeeld. Subtiel bereid zijn ook de
hoofdgerechten: snoekbaars en wilde
eend. Wat een plaatjes!
Het advies het spinaziekrokantje
vooral tegelijkertijd te eten met de
snoekbaars, zuurkool, gebakken appelbolletjes en bijbehorende beurre

blanc van Riesling en verbena nemen
we ter harte en dat komt de smaak
van de zoetwatervis, van nature geen
topper, zeer ten goede.
Als bonus komt er kaviaar bij, superheerlijk, maar die blijkt later wel
voor 20 euro op de rekening te staan.
Oef. Net als de verse truffel die bij de
wilde eend van mijn tafelgenoot,
wordt aangeboden. En die was al zo
heerlijk van zichzelf met kastanje,
gebakken herfstchampignon, gefermenteerde citroenmelisse en aardpeer. Alleen al de geuren brengen
onze smaakpapillen in de stemming!
Gelukkig hebben we de desserts
nog te goed. Een kaasplank van het
Kaasatelier voor meneer, die woordeloos geniet van geur en smaak, een
verbluffend smakelijke chocolade
van koji (gefermenteerde rijst geweekt in room), crème en bruine boter ijs voor mij, opnieuw een schitterende en zeer smakelijke creatie.
Petje af voor deze keukenhelden
die ook voor de zoetigheden bij de
koffie alles uit de kast halen. Wat is
Restaurant 1857 een aanwinst voor
culinair West-Brabant!

g Zo ziet een amuse bij 1857 eruit:
wortelcakeje gepresenteerd op bijpassend plateau.

SCORE

8,1

BEOORDELING

Voorgerecht ......................................8,0
Hoofdgerecht ................................... 8,5
Nagerecht..........................................9,0
Bediening ..........................................8,0
Ambiance .......................................... 8,5
Dranken..............................................8,0
Prijs/kwaliteit ................................... 7,0

DE REKENING
Twee personen
Foie gras ............................................. 25
Makreel ..............................................20
Wilde eend ......................................... 36
Snoekbaars ....................................... 32
Koji chocolade....................................14
Kaas assortiment .............................15
Kaviaar + truffel ................................40
Wijnen + water ...............................22,5
2 x koffie arrangement.....................14
Totaal ........................................... 218,50

Restaurant 1857
Molenstraat 18, Roosendaal
restaurant1857.com

