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Huiselijk, maar wel zoals
bij een deftige tante

‘A
lvorens bij La Provence

in Zaltbommel te gaan

eten, zou het verplicht

moeten zijn een be-

zoekje te brengen aan de Stads-

kwekerij even verderop. Zelden

zo’n mooie tuin c.q. winkel gezien.

Je wilt nooit mee naar een gewoon

tuincentrum. Bovendien wil je on-

middellijk je eigen tuin omgooien,

of je balkon, of je schaduwpatio en

als je dat allemaal niet hebt, dan

wil je in ieder geval meteen een

kruidentuintje in de keuken.

Maar we kwamen om te eten naar

Zaltbommel. La Provence is een

restaurant waar je je even op moet

kleden. Althans, dat hoeft helemaal

niet, want men is er ongedwongen

en hartelijk, maar als je zoals wij

per ongeluk in je spijkerbroek bin-

nenkomt, voel je je toch niet hele-

maal op je plek. Omdat alles in La

Provence zo verzorgd is. Het begint

al met het monumentale pand,

onder aan de dijk langs de Waal.

De 19de-eeuwse villa staat strak in

de lak te pronken in de zon. De in-

richting is al even fris en over-

dacht. Grijslinnen stoelen op een

dieprood tapijt. Kleurige bloemen

op rijkelijk, wit gedekte tafels. Kus-

sentjes op de bank en sfeervol

licht. Huiselijk, maar wel zoals bij

een deftige tante.

We komen voor de lunch, en

nemen in ieder geval het speciale

menu van €35. Dat begint met een

romige tonijntartaar, een stukje

kort geroosterde tonijn en op het-

zelfde bord nog een perfect gebak-

ken coquille. Ter versiering zien we

een half kwartelei met piepkleine,

knalgroene viseitjes dat even lek-

ker smaakt als het eruit ziet.

Het hoofdgerecht bestaat uit in

plakjes gesneden, gebraden lams-

vlees op een wonderbaarlijk lek-

kere potpourri van gebakken,

groene groentes. In een apart bakje

zit een beetje licht spicy lamscurry

en om het spannend te maken ook

nog een zacht gebakken lamsnier-

tje. Alles even lekker. We drinken

er een bijzonder goed glas cham-

pagne bij (Mandois, €10) en een

grote fles water, die we later op de

handgeschreven bon terugvinden

als Lêau (€6).

De andere dame kiest van de ge-

wone kaart, zodat we ook een

beetje weten hoe de keuken ’s

avonds smaakt. Als voorgerecht

kiezen we avocado met Hollandse

garnaaltjes en coquilles (€18,75).

Dat klinkt simpel, maar we krijgen

een bijna niet na te maken zacht

taartje van avocado en garnaal,

met daarbij gebakken coquilles. Als

hoofdgerecht kiezen we ris de

veau, gebakken zwezerik, op asper-

ges, met gekonfijte rode ui en port-

jus. Het prettige van dit gerecht is

dat je het in een voorgerechtportie

kunt bestellen (€17,50), wat ideaal

is voor de lunch.

Toe heeft La Provence, zoals je

kunt verwachten in een zaak met

zo’n naam, de klassieke desserts als

crêpes Suzette (€12,50) en crème

brûleé (€10), maar wij delen het

dessert van het lunchmenu: koffie

met friandises. Prima koffie met

zelfgemaakte amandelkrullen en

drie soorten kleine bonbons gevuld

met onder meer gember. Het ziet

er prachtig uit en zo’n zoet assor-

timentje is een uitstekend en zelfs

feestelijk besluit van een maaltijd,

wanneer je om wat voor (onbegrij-

pelijke) redenen dan ook het des-

sert wilt overslaan.

Hopelijk is het volgende week

mooi weer, want dan kan het vijf-

gangen kreeftenmenu (22 t/m 26

mei) op het terras worden geser-

veerd.
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La Provence, Gamerschestraat 81,
Zaltbommel, 0418 514070.
Wij lunchtenmet twee voor €110.

De dames Reiziger testen elke week een restaurant.

Dit keer is het de beurt aan La Provence in Zaltbomm
el.

dames reiziger

plaatsen op kalkrijke grond. In

Frankrijk worden ze speciaal ge-

kweekt, maar er zijn inmiddels ook

Nederlandse biologische telers. De

bolgewassen hebben de eerste

jaren nodig om uit te dijen. Pas na

vijf jaar wordt er in kleine hoeveel-

heden geoogst: the wild thing laat

zich moeilijk temmen.

Al die kleuren, al die soorten:

welke bereidingswijzen bij welke

asperges passen, is niet eenvoudig

te beantwoorden. Kun je asperges

vinden van de beste kwaliteit, de

zogeheten A en AA-klasse, dan kun

je ze het best koken: 5 minuten

zodra het water kookt en daarna

nog 15 minuten met gesloten dek-

sel van het vuur. Groene en violette

asperges zijn heerlijk om te blan-

cheren en dan in een grillpan – of

nog beter, op de barbecue – te

roosteren en op te dienen met een

scheutje olijfolie, Parmezaanse kaas

en zeezout.

Zelfs minder goede asperges (de

gebarsten, de kromme of de schil-

len) kun je nog gebruiken. Je kunt

er soep van maken, of je verwerkt

ze in zo’n andere typisch Hollands

product: de bitterbal. Wéér een mo-

gelijkheid om gezond te snacken. §

Mooi groen:
Lekker om te
blancheren
en daarna

te roosteren.
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