de gids.

2
3
2

3

4

5

5

6

1
1, 3 De Sweylanthoeve
2 Bocconi
4 Zijlstroom
5 Puur
6 Slagerij van der Zon
7 Woods

2

7

Merijn Tol: 'Veel Hollands ambacht, dat trof mij in
Leiden. Het vlees en de zelfgemaakte vleeswaren van
slager Rian van der Zon, maar ook de met liefde gemaakte
kaas van Van Schie.'

3

'De Leidse kaas van de familie Van Schie wordt gemaakt van melk
van onder andere de oud-Hollandse blaarkop (zie foto 3), een
koe die niet veel meer voorkomt in Nederland. Echt oud-Hollands
erfgoed dus!'

6

boter, kaas & leiden
We hebben Leiden ontzet op culinair gebied. En dat levert onder meer
niet te missen boeren-Leidse kaas en de lekkerste, sappigste Leidse

heerlijke Italiaanse lekkernijen op, maar vooral een verslaving aan de
boerenboter! producTIE EN TEKST MERIJN TOL FOTOGRAFIE ERNIE ENKELAAR
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het geheim van de stad
Deborah Giannessi: ‘Bocconi is hier voor mij
een echt Italiaanse oase! En mijn zoon
Christoffer eet z’n vingers op bij de plaatpizza!’

lein
Italiaans
Leiden 8, 9

Hoewel ze uit Nederland
komt, begrijpt Lidewij
Leijten Italiaanse
delicatessen als geen
ander. Bij Pomino (genoemd naar een
Italiaans dorpje) koop je specialiteiten, die
je nergens anders vindt. Een paar keer per
jaar zoekt Lidewij in Italië zelf producten
van kleine producenten. Zoals de verslavingstechnisch levensgevaarlijke torrone
van Faccio uit Piemonte, een harde en
zachte Italiaanse nougat met de mooiste
hazelnoten uit Piemonte (tonda gentile)
waar ik dol op ben. En ook nog de echte
traditionele houtgerijpte balsamico van
een kleine producent, ook weer een van
mijn eigen favorieten, die ik eerder op de
Italiaanse slowfoodbeurs in Turijn ontdekte:
Acetaia del Christo, 12 en 25 jaar gerijpt.
Duur? Ja! Maar voor wie weet wat een
geluk een paar druppels van dit complexe,
zoete godenvocht doen op een stuk echte
parmigiano reggiano, weet dat hij voor de
bijl gaat. Bovendien gaat zo’n flesje zo een
jaar mee als je het spaarzaam gebruikt: een
paar druppels op oude kaas, op vanille-ijs,
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op gegrilde entrecote. Niet alleen draait
Lidewij haar eigen pasta, op zaterdag
kookt echtgenoot Peter klassieke Italiaanse
gerechten, zoals een echte bolognese of een
sugo alla bresaola; een saffraansaus met
bresaola, mozzarella, tomaat en radiccio.
We proeven verrukkelijke semifreddo
cassata van de zaterdag ervoor. Verder de
standaard Italiaanse producten: pasta’s,
olijfoliën, azijn, polenta en mooie vleeswaren als lardo met rozemarijn uit de
Valle d’Aosta of een superlekkere zoetige
parmaham en een 26 maanden gerijpte
parmezaan. Als Lidewij net terug is uit
Italië, tref je specialiteiten als robiola, maar
ook Italiaanse verse boter of ricotta. Een
kleine selectie van hun eigen favoriete
Italiaanse wijnen maakt alles compleet
(waaronder alweer een favoriet van mij:
de barbera d’alba van Eduardo Sobrino!).
Pomino, Langebrug 83, 071 513 63 10
www.pomino.nl

sardinië en meer

10
Pino was waarschijnlijk de eerste echte
Italiaanse winkel in Leiden. De volgestouwde winkel lijkt een ratjetoe, maar
biedt de liefhebber vele olijfoliën, de
pasta's van De Cecco, mooie vleeswaren,
kazen, wijnen en specialiteiten van
Sardinië, het thuisland van eigenzinnige
eigenaar Pino. En dus haal je er het
flinterdunne muziekbrood Pane Carasau,
maar ook twee soorten frègula (die je niet
vaak ziet in Nederland), de couscousachtige pasta die op Sardinië wordt
gegeten in een vissoep met schelpjes of met
een stevige vleessaus. Scamorza, heerlijke
gerookte mozzarella, ligt naast de droge,
gezouten ricotta van Sicilië, om te raspen
over pasta of groentegerechten. Of
pecorino sardo, de beroemde Sardijnse
schapenkaas, die heerlijk is bij de pane
carasau. Pino tref je vaak druk in gesprek
met andere Italianen uit de buurt.
Pino, Hooigracht 106, 071 512 75 73
www.traiteurpino.nl

kamut 2, 11, 12
Voor nog meer puur Italië ga je rechtstreeks
door naar Bocconi, waar de aanstekelijke
Marzia Spinelli samen met Andy Hodge

en Francesca Mafioli heerlijk en eerlijk
regionaal Italiaans koken in hun leuke,
moderne zaak. Elke dag anders, met
speciale nadruk op pasta. Dagelijks
draaien ze pasta van kamut; een klassieke
tarwesoort met veel goede eigenschappen.
En vullen ze grote ravioli’s met spinazie en
ricotta bijvoorbeeld, die ze serveren met
eigen pesto. (Marzia excuseert zich dat ze
hier natuurlijk niet de fijne kleinbladige
basilicum heeft uit Liturgië, die volgens de
Italiaanse regels de enige is waar je pesto
van mag maken!) Francesca maakt net
een lasagne met plakjes aardappel en
pesto en er staat verse pizza al taglio, de
authentieke Italiaanse plaatpizza te wachten.
Andy is de man van het brood uit Puglia,
dat hij met trots laat zien en heeft geperfectioneerd, met een rijstijd van 24 uur. Verder
verkoopt Marzia kwaliteitsolijfolie uit Puglia
en Toscane, een biologische parmezaan die
maar liefst 36 maanden heeft gerijpt, lardo
uit Toscane van het Cinta Sinese ras met
rozemarijn en laurier. Op zaterdag,
wanneer de lekkere biologische Leidse markt
er is, serveert ze die met mostarda en zet ze
de toonbank vol met hapjes om te proeven.
Omdat pasta's van oorsprong uit Lombardije komen, land van de polenta, heeft ze
ook polenta taragna, van maïs en boekweit.
Ze heeft zelfs een originele elektrische
koperen polentapan staan. Jammer voor
mij dat Bocconi in Leiden is!
Bocconi, Burgsteeg 6, 071 513 66 56
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Bij Bocconi
hebben ze
brood volgens
origineel
recept uit
Puglia, met
een rijstijd
van 24 uur
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wijn en arancello

13
Italvin is voortgekomen uit de liefde
van de Iraniër Nader voor de Italiaanse
gastronomie en wijnen. Je moet er weliswaar voor naar een Leids industrieterrein,
maar dan word je beloond met een grote,
moderne winkel vol Italiaanse wijnen, van
kleinere wijnboeren en veelal goed
geprijsd. Mooie barbaresco’s, chianti’s,
amarone’s en barolo’s, maar ook onbekendere wijnen zoals de ferme Nero Salentino
reale uit Puglia van de negramaro en
malvasia-druif. Ook limoncello en
arancello van alcohol, citroen of sinaas
appelschil en suiker, zonder toevoegingen!
Italvin, Rooseveltstraat 43, 071 576 76 90
www.italvin.nl
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mediterraan gevoel

14, 15
Eva van Deinse heeft smaak voor bordjes:
robuust mediterraan en Oost-Europees
servies om precies te zijn. Ze importeert
zelf van kleine pottenbakkers die in kleine
ateliers nog op traditionele wijze werken.
Prachtige serviezen uit Fez in Marokko,
Andalusië en Catalonië, maar ook uit minder
bekende servieslanden zoals Roemenië,
Hongarije, Frankrijk en Duitsland.
Cotta di mare, Diefsteeg 11, 071 513 12 41
www.cottadimare.nl

prachtservies
en nog veel meer

16
Voor brood en patisserie van het Vlaamsch
Broodhuys moet je bij Van Manen aan tafel
zijn. Daar is een hele hoek gevuld met
brood en ook nog wat delicatessen zoals
jam, fleur de sel en de zalige paarse Franse
moutarde violette. Verder is het een
bijzondere winkel voor iedereen die van
mooie pannen, maar vooral van mooi
servies houdt. Van robuust tot fijn, en
altijd met smaak en bijzonder. Zoals van
Dibbern, Gien, Driade en Faria & Bento.
Ook het leuke servies van Terence Conrans
dochter Sophie staat hier, servies dat ook
in de oven kan!
Van Manen aan tafel, Hogewoerd 21,
071 513 96 66, www.vanmanenaantafel.nl

lekkerbekkenshop

5,17,18,19
Puur is dé nieuwe supermarkt in Leiden.
In een prachtig, historisch pand vind je een
winkel vol bio-lekkers, een deel gelijk aan
de gangbare natuurwinkel, maar verder
lekkerder, leuker en verrassender. Zoals de
Japanse spullen van Clearspring: miso van
gerst of bruine rijst, norivellen en wakame.
Een eigen lijn biologische sappen, pastasauzen en heerlijke honing: tijmhoning
van Spaanse bergweiden en sinaasappelbloesemhoning. Lekker, ter plekke
gebakken biobrood voor bij Italiaanse
citroenjam, goede Hollandse biokazen,
biokaas van Mariënwaerdt, Machedoux
geitenkaas, Lady’s blue blauwe kaas,
Zwitserse oer-emmentaler, gruyere,
pecorino en Franse cantal. Bij de entree
staan tafels vol mooie seizoensgroenten:
roodlof, aardpeer, koolrabi, rettich. In het

oog springt de grote keuken waar Puur
kookt voor haar klanten: soepen, groenten
en waar kok Wesna Stassert nog meer zin
in heeft. Wij proeven linzensoep met zoete
aardappel en specerijen en ze haalt net
een grote schaal geroosterde groenten met
specerijen uit de oven: zoete aardappel,
biet, bloemkool, kikkererwten, pastinaak,
pompoen met haar zelfgemaakte specerijenmengsel. Puurs Rina van der Stok vertelt
dat er meer winkels in Nederland op stapel
staan (er is er al één in Houten). Wij zijn vóór!
Puur, Breestraat 127

amsterdam & leiden

21
Wijs & zonen is een bekend adres uit
Amsterdam, maar je vindt ook een Wijs in
het centrum van Leiden. De kleine winkel
puilt uit van de heerlijke thee & koffie,
zoals de groene thee met amandel van
Kusmi, Mrs Jones en hun vele soorten
eigen thee. Alle koffiebonen worden vers
gebrand in de eigen branderij en eigenaresse
Lara Heij-van Wijs maakt niet alleen leuke
theemutsen van deken maar haalt ook
mediterraan lekkers uit Frankrijk naar
haar winkel, zoals abrikozen met muscat,
de beaumes en Franse vijgenjam.
Wijs en zonen, Burgsteeg 3, 071 513 48 99
www.wijs-zonen.nl

voor de bakliefhebber 25
In Leiden hebben ze ook een en functionele
keukenwinkel met een goede collectie,
waar je ook een fikse hoeveelheid kwaliteitsbakvormen vindt van bijvoorbeeld
Nordic. Handig voor wie altijd kruiden
over heeft: de Fresh Mill, waarmee je
kruiden invriest in een handig bakje. Voor
bakliefhebbers is er een flink assortiment
kleurstoffen, zilverpilletjes en andere
versiersels. En de echte vanille-essence
van Nielsen Massey. Ik zag er ook de
mooie Dubai pannenlijn van Greenpan.
Kitchen Art, Botermarkt 13, 071 513 46 21
www.kitchenart.nl
unieke slagerij

6, 22, 24
Midden in een Leidse winkelstraat tref ik
een ambachtsslager die zijn gelijke niet
kent. Het interieur is klassiek, eenvoudig
functioneel en mooi: een bordeauxrood

plafond dat past bij het historisch karakter
van het pand, een kenmerkende witte
slagerij-tegelmuur, een grote vitrine met
zelfgemaakte vleeswaar en daarachter een
glazen rijpingskast waar hele karkassen
van koe, varken en lam wachten om ter
plekke op het grote houten hakblok, in het
zicht, uitgebeend te worden. De vleeswaar
wordt deels middenin de slagerij gemaakt
(de rosbief gaat in een mooi jarenvijftigoventje) en de rest wordt gemaakt in de
eigen worstmakerij, waar ze voor vrijdag
en zaterdag verse worst draaien van
lams- en rundvlees. Het vlees komt van
kleine boeren, slager Rian van der Zon kent
ze allemaal zelf. Samen met enthousiaste
collega Alex maakt hij er met de grootst
mogelijke liefde vleeswaar van. Hollandse
vleeswaar zoals ik het lang niet heb geproefd. Heerlijke rauwe ham (koud gerookt
op beukenhout), gebraden gehakt met hele
peperkorrels, gekookte worst en heuse
zure zult: lekker grof met pekelvlees, ham,
augurk en azijn. Een parel van een slagerij!
Slagerij van der Zon, Haarlemmerstraat 78,
071 512 15 76

de enige echte! 1, 20, 23
Als je in Leiden bent, mag de echte Leidse
kaas en boter natuurlijk niet ontbreken.
Daarvoor kun je het beste naar de bron
gaan: de kaasboer. Met een bootje steken
we een brede sloot aan de Kaag over naar
Warmond, op luttele minuten van Leiden.
Daar staan we op de boerderij, waar je ter
plekke ambachtelijke kaas en boter koopt
die op de boerderij wordt gemaakt door
familie Van Schie, een van de circa vijf
kaasmakers die echt ambachtelijk de echte
Boeren Leidse kaas B.O.B. (beschermde
oorsprongs benaming) maken. Dat wil
zeggen van rauwe melk en handmatig
afgeroomd. Dat levert een kaas op met
meer goede vetten - omegavetten uit het
gras dat de koeien eten (met machinaal
afromen verdwijnen alle vetten van de
melk). De melk wordt gestremd en door de
overgebleven wrongel wordt komijnzaad
gemengd. De kaas gaat een dag in de pers,
daarna drie dagen in pekelwater, wordt
een paar dagen gedroogd, ingesmeerd met
een dekmiddel en na ongeveer twaalf
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Zoveel lekkers:
koffie en
thee kiezen
is bijna
onmogelijk bij
Wijs & Zonen
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Uit eten in Leiden is een feestje. Van simpel
café-eten tot hip buiten eten naast een fabriek
of chic aan het water, het kan allemaal!
dagen gaan de kazen weg naar de groothandels die ze een half jaar opleggen bij
een temperatuur tussen de 10°C en 15°C.
De met de hand afgeroomde room wordt
de beroemde Leidse boter: 12 uur aangezuurd met karnemelk op 20°C en daarna
gedraaid in de karn, waardoor het water
en het vet gescheiden worden. De boter
wordt daarna nogmaals gespoeld met
water om de laatste karnemelkresten te
verwijderen (dit bepaalt de kwaliteit van
de boter) en klaar is de grassige romige
boter, die op haar lekkerst is in het voorjaar
en zomer wanneer de koeien buiten grazen
(‘s winters is er een boter- en kaasstop).
Want gras maakt boter zacht en hooi juist
hard. De kaas is er jong, belegen en oud en
is romig, kruidig, komijnig en pittig.
De Sweylanthoeve, Sweilandpolder 9,
Warmond, 071 501 88 52
Bezoektijden: kijk op www.leidseboter.nl

fabriek met tuin

26, 27
Zijlstroom vind je even buiten Leiden in
Leiderdorp, in een voormalige meelfabriek
uit 1916. Pal ernaast ligt het grote terras
met een eigen groentetuin, en het water
van De Zijl stroomt naast de dijk, richting
Kagerplas. Het is nog vroeg in het voorjaar
als we met chef Ralph Herp en eigenaar
Bob Meijer door de tuin lopen, waar de
nieuwe slasoorten net zijn ingezaaid, net
als munt, selderij, aardbei en rabarber. Ze
proberen zoveel mogelijk Hollands lekkers
om zich heen te benutten, zoals boerenkaas
en rauwe boter uit Oudenade. Achterin de
tuin staat een rookkast waarin Ralph zalm
en aardappels rookt. Zijn gerechten zijn
creatief, modern met zoveel mogelijk
streekingrediënten. Zoals bijvoorbeeld
drie bereidingen van bieten; rode biet
risotto, lasagne van gele bieten en
Hollandse bonken en een zoetzuur van
oerbiet. Puur en krachtig. Maar hij maakt
ook een gekonfijt kwartelborstje, een
kwartelpootje en daarbij bleekselderij met
gember. Het kaasplankje is ook Hollands:
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petit doruvael, geitencamembert, Leidse
overjarige en chèvre bettine blue. Het terras
is een heerlijkheid. Zijlstroom geeft op de
tweede verdieping ook kookworkshops
met het thema Lekker Hollands.
Zijlstroom, Zijldijk 28, Leiderdorp,
071 542 55 80, www.zijlstroom.nl

chic & relaxt

7, 28, 33, 34
Woods is een recente aanwinst voor Leiden.
Niet in de laatste plaats door de majestueuze
ligging aan het water, het interieur en de
uitstraling van luxe. maar toch vooral door
de relaxte sfeer en de pure kwaliteitsingrediënten waar het in de keuken om draait.
Chef en horecadier Wilfred Tegelaar weet
wat hij wil en hoe hij dat moet bereiken. Hij
doet het met verve. Chef-kok Vincent van
der Pluijm (Wilfred ziet zichzelf meer als
executive chef) van Woods biedt geen
ingewikkelde fröbelgerechtjes maar
eerlijke, mooie gerechten met topkwaliteit
ingrediënten. Zoals gebakken langoustines
met een salade van koningskrab, witlof,
sinaasappel en crème van geitenkaas,
delicaat gepresenteerd: het licht zoete van
de langoustines, het licht bittere van de
witlof, romig pittige toets van de geitenkaas en friszuur van flinters sinaasappelvruchtvlees. Perfect op smaak, in alle
eenvoud. Hetzelfde geldt voor supermals
Hollands lamsvlees uit de Big Green Egg
(de geweldige keramieke houtskoolbbq),
met erbij een mini tomaat-tarte tatin met
licht gedroogde, nog sappige tomaat, een
puree van tuinboon en wat knolselderij.
Dezelfde eenvoud in smaak geldt voor de
filet van noordzeeheilbot met peterseliekorst, kokkels en saffraansaus met kokos.
Leuk zijn de kaasplateau’s, ingedeeld in
mild, pittig en extra pittig waarbij in het
extra pittige segment een oude parmezaan
naast een oude boerenkaas ligt. Het
gebouw was ooit de droogloods van de
nog werkende houtmolen die ernaast staat.
Woods, Haagweg 81, 071 522 22 25
www.restaurantwoods.nl

Voor het betere
buitenleven gaan
Leidenaren even
de stad uit: naar
Zijlstroom

bruine kroeg met een
culinair gezicht 29, 30

Burgerzaken is een zaak waar je snel aan
voorbij loopt, omdat je hier een eetcafé
vermoedt. Niets is minder waar, hier kookt
Rogier Blansjaar met liefde en passie voor
de mediterrane keuken: creatieve gerechten
van iemand die de essentie begrijpt. Hij
laat me brandade de morue (zachte puree
van gezouten kabeljauw, knoflook en melk)
met truffel en waterkers proeven. En zeeduivel in wijnblad met een grove chermoula
(Marokkaanse kruidenpasta) met risotto
van parelgort met koriander en olijf. Niet
traditioneel, wel passend in de mediterrane
traditie. Rogier maakt zelf zijn kruiden- en
specerijenmengsels. Je eet hier verrassend!
Stadslokaal Burgerzaken, Breestraat 123,
071 566 11 22
www.stadslokaalburgerzaken.nl

leuk sjiek 32, 33
In den Doofpot is een van de meer klassieke
restaurants van Leiden, maar op een
prettige manier. Chef Sander Vrijbloed
houdt van heftige smaken die goed bij
elkaar passen en hij gebruikt ook graag
Hollandse ingrediënten als zelfgekweekte
kruiden (kervel en aardbeigeranium!).
Eend komt met aardpeer, oerbiet, oerwortel,
ravioli met eekhoorntjesbrood en truffel,
daaronder een saus van pompoen met
kardemon en honing, en ook nog een jus
van rode wijn met port. Hij verheugt zich
op de asperges, lamsoor, zeekraal en
aardbeien die eraan komen. Bij asperges
serveert hij asperge-ijs; verrassend lekker.
Voor wijnliefhebbers is dit restaurant een
uitdaging: een enorme wijnbijbel biedt veel
keus, maar je eigen favoriete fles meenemen
kan ook. Je betaalt dan alleen kurkgeld en de
chef kookt een bijpassend gerecht bij je wijn.
In den Doofpot, Turfmarkt 9, 071 512 24 34
www.indendoofpot.nl
kijk op www.deliciousmagazine.nl
voor meer Leidse adressen!
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