


Restaurant Blanc daa§t de zintui§en uit 

Het s t i j l v o l sereen 
inter ieur van Blanc, 

restaurant van 
Bellevue Groothoofd 

Hotel Culinair, 
schenkt het uitzicht 

alle eer. Waarom zou 
je ook wi l len concur
reren met de aanblik 
van Europa's drukst 

bevaren r ivierenpunt? 
De gasten van res

taurant Blanc z i jn de 
echte winnaars. Zij 

k r i j gen culinaire kun
sten in een uitdagend 
d é c o r voorgeschoteld 
en bevinden zich ook 
eens op de beroemd

ste historische locatie 
van Dordrecht. 

Op de plek waar ooit Karei V en Philips 

II de stad betraden, wandelen dagjes

mensen. Ze gaan door de Middeleeuwse 

Groothoofdspoort, houden even halt, 

turen naar passerende schepen en naar 

Zwijndrecht en Papendrecht. Op enkele 

meters afstand ligt de En Avant 4 roerloos in 

het water. De sleepboot blijkt een vaste gast 

te zijn."Hij is hier altijd aangemeerd" vertelt 

chef Aart van den Hoek in de serre van 

restaurant Blanc."Als er iets gebeurt op het 

water, kan de sleepboot meteen aan de bak." 

De meesterkok wacht zelf de nodige actie. 

Een bruiloftsgezelschap schuift weldra aan 

en de gerechten voor de avondgasten van 

Blanc moeten worden bereid. Op het menu 

staan onder andere een tartaar van zee

baars, kwartelborst met verse paddenstoe

len, haas van het Ibericovarken en Riz Condé 

met gepocheerde peren en sabayonsaus. 

"Onze viergangenmenu's zijn het populairst',' 

zegt Aart van den Hoek."De gerechten zijn 

schappelijk geprijsd, mag ik wel zeggen, 

voor nog geen twintig euro genieten gasten 

van een hoofdgerecht.'s Middags bieden 

we afwisselende lunchmenu's aan, maar je 

kunt ook gewoon een lekker gebakje van 

de Taartarchitect bestellen. Inde zomer gaat 

het terras open. Dan zitje heerlijk te eten in 

een aangename temperatuur, omringd door 

een levend schilderij." 

ledereen wil graag figureren in'Zicht op het 

Waterknooppunt'. De reserveringslijst is vol

gens Aart van den Hoek een stille getuige. 

"Raamtafel, raamtafel, raamtafel....de plek

ken in de serre zijn doorgaans snel gevuld." 

Romantiek 

Iets meer dan drie jaar geleden verkeerde 

de glazen uitbouw van Blanc nog in deer

niswekkende staat. Het restaurantgedeelte 

werd op dat moment verbouwd. Aart van 

den Hoek bereidde de eerste diners dan ook 

in de piepkleine keuken van Bellevue's café 

't Verloren Hart. 

"De mis-en-place deed ik in Het Kasteel van 

Rhoon, waar ik decennialang werkte, en dan 

maakte ik de gerechten in 't Verloren Hart 

af Het was wat behelpen, maar die periode 

had een zekere romantiek. Het leek wel of 

Dordrecht naar de heropening van Bellevue 

snakte. Alles wat er uit het keukentje kwam, 



werd zowat met gejuich begroet." 

Van den Hoel< twijfelde geen moment toen 

Bellevue-eigenaar Ad Janssen hem vroeg de 

scepter in de keuken van Blanc te zwaaien. 

"Ad en ik kennen elkaar sinds 1986. Hij wilde 

iemand op wie hij kon vertrouwen en ik zag 

een verandering van omgeving na al die 

jaren wel zitten. En Dordrecht is prachtig. 

Weet je wat ik zo apart vind? De curiosa. Je 

ontdekt hier spullen, van LP's tot houten 

speelgoed, waarvoor je in andere steden 

veel moeite moet doen." 

Chefs Table 

Blanc blinkt inmiddels ult met een ver

rassende kaart en opvallende lunch- en 

dinersferen. Natuurlijk zijn er de beroemde 

raamtafels, maar het restaurant heeft ook 

een Chefs Table, waar gasten letterlijk een 

kijkje in de keuken krijgen, en Nuit 

private dining voor gezelschappen tot 24 

personen. 

De favoriete vertrekken van Aart van den 

Hoek bevinden zich op de hogere 

verdiepingen. 

"Vooral de oudste gedeelten van Bellevue 

zijn erg mooi','zegt de meesterkok, terwijl 

hij een rondleiding geeft. Een smalle hou

ten wenteltrap leidt naar de top van het 

gebouw: de koepel. De lichtinval is overwel

digend. 

"Stel je voor dat je hier van een amuse 

geniet. Of van een high tea. Er is zelfs wel 

eens een bruiloftstaart via die nauwe trap 

naar boven gebracht. Lastig, zeker, maar dat 

hoort erbij. Uiteindelijk wil je dat mensen 

aan zeggen: man, dat was geweldig! Daar 

doe je het voor." I 


