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OUDERKERK AAN DE AMSTEL
Wijnterras aan de Amstel
’T DEURTJE

Ooit een veredeld eetcafé, maar deze zaak heeft 
nu misschien wel de mooiste Bourgognekaart van 
de omgeving. Niet alleen de wijnkaart is ‘groot’ 
geworden, ook de gerechten hebben sinds de 
nieuwe chef een behoorlijk niveau gekregen. Ein-
delijk kan eigenaar Jeroen zijn voorliefde voor wij-
nen en in het bijzonder voor Bourgogne op de kaart 
kwijt. De selectie is mooi, compact en betaalbaar. 
Zo drink je de karaktervolle Chablis van Domaine 
Pissé-Loup voor nog geen 35 euro. Ga je voor het 
beste wat Nederland in de Bourgogne te bieden 
heeft, dan kies je de Meursault van onze eigen 
Karel de Graaf. En mocht het zonnige terras, direct 
aan de Amstel, vanwege het weer niet toegankelijk 
zijn, dan heeft ’t Deurtje nu ook een heuse wijnbar 
in the house: Wijnbar Raak. 

’T  DEURTJE |  AMSTELZIJDE 51, 

AMSTELVEEN |  WWW.DEURTJE.NL

ROTTERDAM
Manger magnifique
FITZGERALD 

Internationaler  kan het bijna niet. De sfeer bij Fitz-
gerald is een beetje ‘Mad Men’ meets home. De 
wijnkaart is met ruim twintig pagina’s een afspie-
geling van de ganse wijnwereld, oud én nieuw. 
Danny Gonzalez, een van de eigenaren, staat 
bekend om zijn voorliefde voor ‘aparte’ wijn-spijs-
combinaties. Hij roemt vooral de elegantie en zuur-
graad van Franse wijnen. Zo koppelt hij de Pinot 
Blanc ‘Rosenberg’ van Domaine Barmes-Buecher 
aan het gerecht langoustine-mascarpone-koffie-
courgette. Waarbij het kleine beetje restsuikers in 
de wijn (7 gram) zorgt voor een verrassend effect. 
Dure wijnen? Prijs speelt bij Danny geen rol, het 
gaat om de ultieme combinatie. Met het nieuwe 
terras, en met buurhotel citizenM als slaapplek, is 
dit een perfect eet- en drinkadres. 

FITZERALD |  GELDERSEPLEIN 49, 

ROTTERDAM |  WWW.RESTAURANTFITZGERALD.COM

AMSTERDAM
Just-in-time management
RIJSEL

Rijsel is geen onbekende en heeft al in alle bla-
den gestaan. De gegrilde kip en huzarensalade zijn 
wereldberoemd. Pieter Smits is een echte wijnlief-
hebber én -verzamelaar. Zijn wijnkaart past wel op 
een dubbelzijdig geprint A4’tje, maar dan geluk-
kig met kleine lettertjes. Frans gedomineerd, met 
een paar verdwaalde flessen uit Italië, Duitsland 
en Oostenrijk. Wat hier opvalt zijn de jaargangen: 
bij Rijsel geloven ze dat het gaat om ‘just-in-time’ 
management. De fles te vroeg op de kaart zetten is 
een doodzonde. Zo is de Villeneuve Saumur-Cham-
pigny (een magnum), die zo fijn past bij het kippe-
tje, uit het topjaar 2005 en komt de rebelse Rhône 
van Trévallon uit het jaar 2001(!). Voor het bewaren 
word je gelukkig niet financieel afgestraft. Het fijn-
ste Franse-wijnrestaurant van Amsterdam! 

RIJSEL |  MARCUSSTRAAT 52,

AMSTERDAM |  WWW.RIJSEL.COM

OOIT WAS DE FRANSE CUISINE DE BELANGRIJKSTE VAN DE WERELD. INMIDDELS HEBBEN DE 
FRANSEN STEVIGE CONCURRENTIE GEKREGEN, ZOALS VAN DE JAPANSE EN CHINESE KEUKENS. 
TOCH BLIJVEN RESTAURANTS MET FRANSE KAART EN DITO WIJNEN MATELOOS POPULAIR. 
WE PLAATSEN DRIE FRANSE-WIJNRESTAURANTS OP EEN ‘PIÉDESTAL’.

Voor meer restaurants, kijk op www.specialbite.com 

Frankrijk op de kaart
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