Danny Gonzalez - Fitzgerald: "We hebben echt een hele
goede eetcultuur in Rotterdam"
Danny Gonzalez had ooit een aandeel in de Jachtclub in Hillegersberg en was
mede-bedenker van het Wereldmuseum. In 2015 sprong hij in het diepe en opende
zijn eerste eigen zaak in een gebied waar toen nog veel ruimte beschikbaar was: het
Gelderseplein bij de Oude Haven. Een flinke uitdaging, die na twee jaar al werd
beloond met een Michelinster. In gesprek met Danny over de afgelopen vier jaar en
de toekomstplannen: “Hard werken, vallen en opstaan en een beetje geluk hebben.

Modern vs historisch Rotterdam
“Als je kijkt hoe de eerste vier jaar zijn verlopen, is het een superleuke tijd geweest.
Hectisch en inspannend, maar dat is het met elk nieuw bedrijf dat zijn weg moet
vinden”, begint Danny. Toen Fitzgerald opende aan het Gelderseplein, was het nog
een vrij nieuw stukje Rotterdam. De Markthal was in zijn opstartfase, CitizenM zat er
net en op het plein gebeurde nagenoeg nog niks. “Best wel een uitdaging, maar dat
we dat op de kaart mochten zetten is te gek.” Hoezo Danny dan toch voor dit stuk
heeft gekozen? “Ik vond het pand heel mooi en ook deze buurt. Aan ene kant
hebben we een binnentuin, waarbij je uitkijkt op een modern stukje Rotterdam en
aan andere kant zicht op de historische gebouwen in de Oude Haven. Het allemaal
in je hoofd bedenken en tegelijkertijd het risico durven nemen op een plek die toen
volstrekt onbekend was. Plus in de wijk zat nog geen fine dining, dus we hadden
een extra reden”, aldus Danny.
Fitzgerald konden ze helemaal blanco invullen met een private dining ruimte, een
ruime bar en de eetzaal verdeelt over twee gedeeltes. Danny: “Het pand was nieuw,
dus dat betekende dat we het zo konden inrichten als we wilden. We hebben enorm
geluk gehad. Zo’n pand met een tuin is in Rotterdam eigenlijk niet meer te vinden.
We hebben het ruim opgezet, als iemand zakelijk een gesprek heeft zit je niet bij
elkaar op schoot. Dat is toch een fijne luxe.”

Kroon op werk

Gerecht bij Fitzgerald: geelvintonijn, saoto, bloemkool, passievrucht en pistache
De Michelinster was natuurlijk een mooie kroon op het werk, maar niet iets wat
Danny altijd al voor ogen had. “Je moet oppassen niet te veel voor ogen te hebben.
Ik had voor mijzelf bedacht als mensen over een paar jaar aan de tien leukste
restaurants van Rotterdam denken dan hoop ik dat ze aan ons denken. Een leuk
restaurant waar je heen gaat als je iets te vieren hebt of een belangrijke zakelijk
afspraak, waar ik mij op mijn gemak voel, het eten goed is en de gastvrijheid wordt
nageleefd. Dat wilde ik heel graag en dat is zonder meer gelukt. Dat ligt met name
aan mijn lieve collega’s en de kwaliteit van de keuken van Remco”, vertelt Danny
trots.

Passie voor wijn
Wanneer hij begint te vertellen over de andere ambitie – een absolute
wijnbestemming zijn in Nederland – voel je direct Danny zijn kennis en passie voor
wijn. “Je begint met een paar honderd wijnen en dan kijk je of je die ambitie
langzaamaan kunt waarmaken. Dat we daar een heel eind mee zijn gekomen, stemt
mij ongelofelijk blij. Ik denk dat we een van de meest interessante wijnkaarten in
Nederland hebben.” Zowel uit Nederland als uit het buitenland komen veel mensen
niet alleen voor het eten, maar ook voor deze wijnen. “Wijn heeft een enorme vlucht
genomen en dat is ook gewaardeerd met de award of excellence door Wine
Spectator (award voor het hebben van een buitengewone wijnkaart, red.) als een
van de acht in Nederland. Dat wij die zo snel kregen, daar ben ik heel trots op.”
Momenteel staan er zo’n 1.500 verschillende wijnen op de kaart – en zijn er altijd
meer dan 10.000 flessen beschikbaar – variërend van een huiswijn van €28 tot een
zeer zeldzame wijn van €6.000.
“We zijn hier niet om mensen te beleren, we zijn hier om te zoeken naar wijnen waar
die mensen blij van worden. Het is juist leuk als mensen er een mening over hebben
en een voorkeur en we hebben veel interactie met de gasten”, licht Danny toe. Je
kunt verdwalen in een van de wijnboeken (gesorteerd op kleur, land en prijs), maar je
ook laten adviseren of kiezen voor een van de wijnarrangementen, de normale of
‘This Side of Paradise’ voor mensen die er ‘een stapje bij’ willen. Sinds kort is
Fitzgerald het eerste restaurant in Nederland met een master sommelier in dienst.
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Stiekeme droom
“Dat we pas vier jaar bestaan en een bekend restaurant zijn geworden is top, het
publiek dat wij mogen ontvangen is te gek en met de wijnkaart hebben we enorme
sprongen gemaakt.” Of er dan nog dingen zijn die Danny wil bereiken met
Fitzgerald? “Een stiekeme droom is ooit de Grand Award van de Wine Spectators
winnen, dat is nog nooit gebeurd in Nederland. Laten we de volgorde niet vergeten,
mensen komen hier omdat het eten heel erg goed is. Maar de wijnkaart bevat echt
toppers uit alle landen, een extra reden om te komen.”

Horeca in Rotterdam
Danny vindt dat we een rijke stad aan het worden zijn qua eten en cultuur. “We
hebben echt een goede eetcultuur in Rotterdam. De stad is in 10-15 jaar veranderd
als geen andere stad in Nederland, en ik denk enorm ten goede.” Zelf gaat hij als hij
in familiare sfeer uiteten gaat met zijn vrouw en zoontje van vijf naar Bistrot du
Bac voor de goede sfeer, leuke mensen en lekkere Franse keuken, bij
het Eigendom voor een goed glas wijn en de garnalenkroketjes en voor een patatje
met gin-tonic bij Tante Nel.

De 'oliebol' met kaviaar bij Disfrutar

“Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel goede restaurants er in Nederland
zijn. Er zitten internationaal zeer goede zaken. Vanzelfsprekend Librije, dat tot de
absolute wereldtop behoort, maar ook nieuwe restaurants die ik korte tijd tot de
absolute top horen, zoals Tribeca in Heeze”, vertelt Danny over zijn kijk op
restaurants in Nederland. Ook Zarzo in Eindhoven is een favoriet, mede door de
geweldige wijnkaart en service en Zoldering in Amsterdam is ook een aanwinst op
dat vlak. Wanneer we wereldwijd kijken, blijkt het dat je helemaal niet zo ver hoeft te
reizen. Drie restaurants waar Danny afgelopen jaren veel is geweest, zijn El Cellar de
Can Rocca in Girona, Disfrutar in Barcelona en Aponiente in El Puerto de Santa
Maria. “Ik vind die echt grandioos. Disfrutar is ongelofelijk innovatief en speels en
ook lekker. Ze serveren daar bijvoorbeeld een soort oliebol met kaviaar in het
menu en die vergeet je nooit meer. De bol is niet vet, een dun krokant laagje deeg,
maar crème fraîche voor romigheid en beluga kaviaar. Can Rocca krijgt 2 miljoen
reserveerverzoeken per jaar en ze kunnen er 50.000 kwijt. Wat zij qua
temperatuurgaring en cuisson beheersing kunnen dat is echt uniek. Er gebeurt veel
goeds over de hele wereld, maar als je het over top cuisine hebt zijn dit drie
fantastische zaken.”
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Tot slot geeft Danny de tip dat het belangrijk is om de balans te houden in waar en
wat je eet. “Je moet het blijven waarderen door verschillende typen zaken, smaken
en kwaliteitskeukens door elkaar te proberen. Juist dat geeft de mogelijkheid om het
in perspectief te plaatsen. Gelaagdheid geeft plezier, verdieping en kennis over wat
je uiteindelijk het meeste waardeert.”

