lohannesvan Dam

IIe Dlaghrebop taÍel
et restaurant Mamouchewas ik indeftijd (juni
2002)nogalte@den (9-),behalvedan dat het aUemaal wel erg modieuswas met veel'boodschappen'. Op de kok had ik in elk geval niets áan te merken.
Dezeifdekok is nu voor zichzelf bêgonnenop de plaais
waaÍ voorheenwanka(in 2000een 8) zat,in de Bosboom
Toussaintstraat. De ruimte is sterk veranded: waar ee i
de achierkàmer zát, een paar heetjes op, is de nu veel grcterê keuken ên de ftnesische kok/eigenaarkan als een
veldheer hei resiauant ovePien.
Ruimetalels,ndeUjke st@len,echteseNetien,Iolkloristische
lampen, zachte Magbreb-muiek Zina is Noord-AJrika,
mad dm eigentijè. Heraaskomi uit de toitetten eenweeige
wieiookgeur; misschien om de in het arlikel hieronder gescheGlepmblemenle maskerenaIk wêel niel war elger is.
De professionelebediening is deelszo van de horecaschool;
ales gaat volgenshet boekjeen de eigenschappen
van de
wijnen woden bijvoorbeeld vlekkeloos opgesomd,ook die
van de vêrder niei vernelde Arabischewijnen, niet vermpldomdatdpaanvoFromgelmaLigis.De Canhdgeis e.n
niet te zware T\rnesischemde wijn, die aardig voldoet
(€25,50).De witte huiswijn is oké, het minemalwàter

moo.zijn. trouwpns.wanrdaarzijn ook "linker,bi,
Kerknia (€11,50)is eenvoorgerechtvan rauwe coquiUe,
tonijn, oester en geÍrituude venl<el:elg goedgedaan,toáai
om te zien en goedvd evenwicht.HeerLijk.
Een aanial gerechienstáatnlêi in het menu,nad op êen
ergensvoor ons onzichtbaaropgesteldbord.De obersomt
ze vlekkeloos op. Pastilla met duiÍ (oÍ b stjla) wordt zeker
besteld.Met lilodeeg{niet de oorspronkelijkewarka)gemaakt en ln het formaài van een]oempia(duseerdereen
bdwêt)i wat zoet en gêsên?eêrd
]nei kelrig schoongemaakte patjes sinaasappelis het ook zo kruidig dat de zoêtheid
o goedmeein evenvicht is. Een interyretatie van debhtil
la, maarwel erggoed(€ 10,50).
De lDesische pdal]el is de bnque, hier in de vom ván wat
vij êell flap noemen,dus driêhoekig,ook al zo goedgeladd,
met onder meer gepocheerdêi, zoals dat hoort ook al zo
goeden wel heelandersdan deb'stiUa{€ 10,50).
Eèn couscousis bijna voorgeschieven.Dae komt vd het
bord en bljkt eenlaagje,dik in desausáttende fijne couscoB
te zijn, met daarcp en Ío6e mootgoedbereidekabêljauwên
dáar weer op malse tentakels van octopus en veel saus.
De dubbelgepeldetuinbone, aÉisjokks€r'td engrceneNrê1 voeeên
ach êr roádloosu. Mrs.hjo 'etsrêwem8 co8We begimen ftet een bord harira, hiei eênmooie, kruidiee couserigvooi mijn smàá}, md ik lepel het mef onder mer
volle soepmet linzen en kikkeËrÍten, met wat boierogen haissa besausdegraantot delaatstehap op (€19,50)
erop net geengeÍermenteerdesmen,maa toch waar al- De tajinis met eenfone lam$chenkelmetui,pruimedanleen een partje ciboen aan ontbreekt.'Waárschijrilijk vindt ten, kikkereNten, haricots veds, rozijnen, tomatenen
Handit:dê kaartvan
waár ook niet veei
de kok datniei nodig,zoalshij ook geenzout en peperop amandeleneenmachtighoofdgerecht,
Amst€rdammet dertig
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zeiten.
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komi
ookgloeiend
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erop!Kijkop zeervoor dank, is dat hijzijn gastenvevoekt voor 22.00 want het vocht kookt nog in de aardewerke! bodenschaal
sw.parcol.nllproolserk uu geensigaren oÍ pijp te roken. GeensigaEtten zou ook (€18,50).
De poÉieszijn in elk gevalruim.
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Hoewel de dessertsop de kaêrt staan, kiijgen we die niei
meer ie zieq ze worden opgesomden we miÊse! er nu een.
Mad wêt we wilen, is er.
Met vaniue gepocheede peer en app€lner chocolêde toiiots (€ 9) bestaat uit twee geftiiuude dume holle deegbalen met êen vloeibaar chocolade-intedêu!, már de appel s peeÍ (denl aàn poiE bele HéIène)goedbij passen.
De gêbsklen abrikooÊ met Monchou kaas, anijs en pisia-

che (€?) is een boumeltje dat niei echt overtuigt, naar jê
kut inderdaad êliijd beier Monchou gebniken dan spuitrcon arsje het bij iets am)s doet,zoáls vonge wek.
We komen niet meer toe aan het AÍabische zoergoed
(€1,30)of de zeugemaaktebonbons,mêar gaan zeerwel
voldaan, met êengevaried en awntuulijk aantal geFchto achter de kiso, de jungle va de BosboomToussainr-

or22.OO
uuÍ geensigarenoÍ piipte roken
Voodeelvan
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is daiooksi
gareitênrookgoedkanwodên aÍgevoêrd,want
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geÍioollucht
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werdmeiírissebuitenlucht.
Masik hethierbiilatên?

natieÍnêtanÍs,hoewelnietechtdoorhembê.
- mij
dacht- ikvoid lateroudêrevoorbeelden
vooíhet eerstwêfdvooígeschoteld
doorcêr(toenin DeBokkêdooÍns,
it Grcveling
OveÍveen,nuChalêtRoyal,DenBosch).
Zojuistbrenstmijntrouwstelêzer(dieookmin
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Allesdls en
nogeenbeetje
mêêí.Hêtresultaai
is goddelijk.
lkvoÍrddatik u datnietmochtonthouden.
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