
Het favoriete restaurant van
Tracy Metz (journalist, auteur, talkshowhost, Buitenhof )

„Ik weet meteen welk resto ik wil voordragen: Beulings, in de Beulingstraat (vlakbij
het Spui). Geweldig. Ik pieker me suf maar ik kan geen gerechten specifiek noe-
men die ik bij Beulings lekker vind. Het is daar allemaal bijzonder goed, puur, zon-
der te veel drukte of tierelantijntjes. Het is heel klein, zeven tafels geloof ik, geen
muziek of in ieder geval niet hinderlijk, en je kunt heel goed in de keuken kijke n ,
waar met grote aandacht en toewijding wordt gewerkt. Top!”

Lekker en verrassend: hoppa,
het palet staat weer op scherp

Beulings
Beulingstraat 9
w w w. b e u l i n g s . n l
*4
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Ik vind het ronduit belachelijk als
een restaurant geen kraanwater
schenkt. Ik kom (vaak veel) geld

uitgeven aan eten en wijn, dan moet
je me niet dwingen om ook nog eens
mineraalwater voor 6 euro per fles
te kopen. Onzin. Pik het niet hoor!

Bij restaurant Beulings hébben ze
niet eens mineraalwater. Ze filteren
zelf het kraanwater. Je betaalt een-
malig een bedrag van 3,50, daarvoor
kun je de hele avond doordrinken.
Toegegeven, als platwaterdrinker
ben je dan toch duurder uit dan met
‘gewoon kraanwater’, maar ze voe-
gen er ook hun eigen koolzuur aan
toe. Dus als u van een bubbeltje
houdt is dat weer zeer voordelig. Ik
vind dat een charmante oplossing.

Ook charmant zijn class y diep-
groene designstoelen en het feit dat
er slechts één vriendelijke dame in
de bediening staat –zij doet de wij-
nen en de bestelling, de koks komen
zelf de grote open keuken uit om de
gerechten op te dienen.

Bij Beulings eet je een drie-, vier-
of vijfgangenmenu (37,50/45,-
/52,50) of een ‘chef ’s tastingmenu’
van zeven gangen voor 65,-. Er is
geen papieren kaart, het menu
wordt aan tafel verteld. We krijgen
alvast wat hertensalami en een bun-
deltje krokante spiering ‘face down’
in peterseliemayo. En daarna nog
een zuurkoolsoep met rookworst-
schuim ( ja echt) en anderhalve ku-
bieke centimeter roggebrood met
zure zult ernaast. Dit is een goede
amuse: het is lekker maar ook curi-
eus, dat prikkelt en wekt de eetlust
op. Dan komen er vier soorten
brood op tafel: focaccia, zoethout-
brood, spek-ui-brood en brioche
met reuzenzwampoeder (allemaal
lekker en verrassend, alleen de fo-
caccia is wel erg vet). Het wordt ge-

serveerd met olijfolie en een be urre
n o i s e tte .

We nemen beiden een vijfgangen-
menu en proeven acht verschillende
gerechten. Echte minpunten zijn er
eigenlijk niet. De ‘c o s m o p o o n’ ( ro de
poon geserveerd met wodka, cran-
berry en limoen; de ingrediënten
van de cocktail ‘cosmopolit an’) zijn
een beetje uit balans: de wodkamari-
nade is eigenlijk te sterk voor het
dunne rauwe visvlees. De knapperi-
ge (rauwe) stukjes cranberry en okra
zijn verrassend, maar het komt niet
helemaal samen. Ook de boekweit-
polenta is later wat te sterk voor de
koolvis en coquille.

Hoogtepunten zijn er wel. De ap-
pel-palingstroop bij de eendenlever
is echt heel gaaf. Net als een verras-
send simpele, maar doeltreffende
spaghetti met oester, koolrabi en pe-
peroncini. Het chipje van de huid
van de kwartel en de heerlijk zachte
prei daarbij: in het eigen vocht ge-
stoofd met een beetje grillsmaak van
de verkoolde bladeren waarin ze ge-

gaard zijn. De combinatie van palm-
kool, truffel en Japanse artisjok bij
de koolvis. Ik ben met name onder
de indruk van de zachte procureur
(varkensnek) met witte parel-
boontjes, rode kool, bloedworst en
een flan van kliswortel. Een mooi ge-
componeerd gerecht waarbij zowel
de heerlijke bloedworst als de rode
kool goed in de specerijen zitten,
maar elkaar desalniettemin aanvul-
len en versterken.

De wijnen zijn goed, we mogen
een arrangement (35,-) delen. Bij een
fijne selectie kaas worden we verrast
met een pr unello, Italiaanse wijn,
aangelengd met sleedoornsap. Dat is
zoetig maar zet daar tegelijkertijd
een mooi wrang zuurtje en tannines
tegenover. Dan weer een rake amu-
se: warme chocolademousse met
dropijs en mintganache. Hoppa, het
palet staat weer op scherp.

Ook de toetjes zijn echt gerechten.
Niet te zoet, dat is fijn. Het is de eer-
ste keer dat ik mochi (dat Japanse
rijstglutenvel dat smaakt naar be-
hangplaksel) te eten vind en dat zegt
wat! De rozenmochi is gevuld met ly-
chee-ijs, geserveerd met jonge kokos
in kokoswater en een grove riz-au-
lait. Ook het mandarijntoetje met
yuzu-macaron valt in de smaak.

In tegenstelling tot Tracy Metz
kom ik op het bord wel degelijk tiere-
lantijntjes tegen, maar ze zijn bijna
allemaal doeltreffend. We eten hier
goed, we worden verrast, allemaal
voor een niet heel kleine, maar zeker
schappelijke prijs. Bij de rekening
liggen kleine gele druppelvormige
dragees van berkensap, getapt in de
tuin van de moeder van de chef.

Elke week test recensent Joël Broe-
kaerthet favoriete Amsterdamse res-
taurant van ’n bekende Nederlander.
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