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BloemenperceelinCapelle
Jong stel

t klasserestaurantaan Hollandsche Ijssel

CAPELLE AAN DEN IJSSEL •

Op lage temperatuur gegaarde kabeljauw met
een jus van tapijtschelp,[es;een èake van Bella di
Ce,rignola-olijven. Met
Perceel is Capelle een
,kla~serestaur~ntrijker.
DIJLAN VAN VLiMMEREN .

Hoewel nog Jong is het curriculum
vitae van Jos Grootscholten (26) patron cuisinier van Perceel - indrukwekkend. Hij stond bij sterrenrestaurants als Verrneer (in de tijd
dat Pascal' Jalhaij er' de scepter.
zwaaide) in Amsterdam, Beluga in
· Maastricht en Galla's in Den Haag
achter de kachel. Stage liep hij bij
Noma in Kopenhagen, 's werelds
beste restaurant, en bij de Spaanse
driesterrenchef Martin Berasategui.
Twee jaar geleden polste Marcel
van 'der Kleijn van Calla's hem en
zijn vriendin Sharon Tettero (24)
voor de dagelijkse leiding in
Maxime in Schiedam, daar waar
voorheen Hosman Frères zat, maar
dat restaurant komt maar niet van Sharon Tettero en Jos Grootscholten met een plateau'eetbare bloemen uit eigen tuin. FOTO S~NNE DONDÈRS
·de grond. "Ons geduldraakte
op
streken bij Perceel. afkomstig van
·een gegeven moment een beetje op. massief eiken en de gordijnen ver- pel, werkt voor Ter Laak in WaterMenno 'tHoen. "Met dit brood zijn
ingen,ïk meerr de grootste orchiWe zijn op zoek gegaan naar een wijderd - en we konden draaien:'
eigen stek," legt Sharon Tettero het
.Perceel verwijst naar de grond .deeënkwekerij van Europa. Orchi- we niet origineel, dat klopt. Maan
met Menno heb je de garantie altijd
deeën passen perfect in deze zaak;'
ontstaan van Perceel uit. "Dat was waar Jos Grootscholten graag met
goed brood in huis te hebben. Wij
geen gemakkelijke opgave. Er staat . zijn handen in zit. ,~Een perceel zie vindt de gastvrouw/sommelier,
, Haar achtergrond had ze in Per- kennen geen bakker die over hem
ik
als
leeg
stuk
grond
.waar
je
zelf
. veel te koopop
dit
moment,
maar
-~- ~ .
ceel willen uitdragen met een eigen heen gaat:' Onderscheiden doet het!
invulling aan kunt geven:' "
In de grond rondêiri Sharons ou- foto boven oe bank. Deze foto - ge- horecaduo zich met liet spierwitte
maakt bij een wijnbezoek aan de' smeersel bij het brood. "Het is geiderlijke woning in 's-Gravenzande
tenboter van MooiMekkerland uit
kweekt hij kruiden en eetbare bloe- Bourgogne' - verbeeldt -een enorm
Stolwijk. Het is' een lekker, maan
men die hij in Perceel verwerkt in . bloemenveld. ;,Wewaren ontzettend,
kostbaar product.. Voor 350 gram
.blij met. deze foto. Totdat we hoorzijn gerechten. "Dat paars/blauwe
boter is tien liter karnemelk nodig;'
den dat die te weinig pixels heeft
bloempje is borage, dat smaakt
... -. zegt Jos Grootscholten.
naar komkommer. Borage krijgt de om op canvas af te laten drukken:'.
Aan een Michelinster durven en
gast op dit moment bij de amuse,
willen ze ook niet te denken. "Een
GOEDE VRIEND
bestaande uit éen luchtige schuim
ster is niet ons uitgangspunt. IK
Perceels wijnen, in prijs variërend
van komkommer en, een' emulsie
vaak tegen een prijs waar je u tegen
van grapefruit. Het okergele bloem- van 24,50 tot 110 euro per fles, zijn weet waar de Michelininspecteurs
zegt. Op het dijkpand in Capelle
op letten, maar ik zal niet bewust
pje is Mexicaanse dragon. Eet je dat met zorg geselecteerd. "Een goede
aan den IJssel - waarin het italiaanse restanrant La Cucina Deli- .op,dan proefje anijs. Verder heb ik vriend van ons is importeur, hij is naar hun monde)1 koken. Ik vind
de man achter High Wine. Onge- het belangrijk dat de gasten het gecata was gevestigd - waren we op Moldavische melisse en monnikszellig hebben. Dat er wordt gelalooflijk, zoveel hij van wijn weet.
slag verliefd. Dit pand, neergezet in baard:'
Bloemen zie je er niet alleen op Met name van Duitse wijn. Nie- chen. Niet dat we een speeltuin zijn,
1843, heeft allure. En, niet onbemand die hem op dat gebied -kan dat er op de tafels mag worden gehet bord. Sharon Tettero, dochter
langrijk, het was uitstekend onderdanst. We waken voor dat stijve
houden. Een paar kleine ingrepen - van een voormalige bloemist, is aan overtreffen:'
dat na
Het (rustieke) zuurdesembrood is sterrenrestaurantsfeertje.:
haar stand verplicht de bloemenvade stoelen hebben we in venkelgroén laten stofferen, de zwarte . zen gevuld te houden. "De beste- net als bij het merendeel van de be- elke slok iemand naast je staat om
tere horeca in Rotterdam en om- het glas bij te vullen:'.
vriend van mijn vader, Wil Nederkunststof tafels vervangen door
,;
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