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het groeí vàn de
Prlona.tulnen.
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Door Pleter
NÍdam

Vlinders rond't bord
Ilèh.è, het heqft euen geduurd, maar daar is
er u)eer een. De tweede 4 T's uan het jaar! Je
moet er wel een.fltnke reís uoor ouer heb-
ben, want Schu[nesloot lígt bepaald niet om
cle hoek.

€ Tui,Àar,ler ligtverscholen in hetgroe-
ne halt van Overii ss€l en is eisenltk een
kas. Hel grben is misschien al even bij-
zooder als het restaulant De Priona-
tuinen kenmerken zichdoor e€n tlilde

veselaiie binn€n àfgebakende paden. G.oen met
siruciuur. net als de keukenvan chefAlwin Leem
huis.

tlé. die naam kennen \À'e Klopt. drie iàar geleden

troffen we dezevoormatise tweesÍenenchef op een

dp,o'ia. krui(ou.1r ir clarhrren.In$ÉgreslJu'anl
pan\cenlrrm Dc Àdmpr slond r! , hnil.e," e dradi_

en nadàt h;i was gevlucht uit de hectiek van een

I p.mfrjis ko. heI echte. niei ]aten en nààst
schnirzels en sà[é kon je op veuo€k e€n'chefspeciàl
ÍnF. ,'b nèï b"Jel èn Fen EewFld eF i tsdngè1Fr_
vdöng dje hem meieen 3.5 l ople!erdÈ.

Driejaàr later voelt Leemhuis zich s€nang op ziin
njeuwe zomersrek. Hij is namelijk mààr z€ven màan
dèn oDen e. dàn ook nos eens dri€ dàgen per we€k.
voor Ae restàurantsidsen kenneliik voldoende rcden
om hem ie negeren, want Schuineslool komen we

Pirkeren doeje hi€Í op gepast€ afstand llet rcs
pect voor de nàtuur lopen w€ eersi door cen deel lJn
de Prionà tuinen voordàt we bli de kàs 3ànkomcn.
Dààr kliisie honserén do.st vàn Onze gastheer
vo€lt dàt perfect aan en brengi meleen een ftisdrcge
pinot grigio !an Iransesco Dissegnà.

Heeilijk bild€ amuse vàn tomaatjes, sedroosd
'"màrenpoeder. "- me \1n oud, kar.er lr\d.bloF
mFlie-. L' n sond"rschoa- \PPFlJr ..n. toorbod"
van wàt er allemaàl komen gaat.

Dàiwordt te veel om op te noem€n, wànt lve heb_

ben ieder zesgangen, waaNàn een vollediglegcta
Íisch.

Voor de vleeseter een soort caQa.cio lan lichtg8
rookle ree met sauzen vàn wilte en pàars€ magnolià.
UiteriJ.d uit eLgen tuin. .et als zo n beetie rlLe
pro. nl,. ,',.r,.'d, r J. t1nd,,.,sopl,''"ltron'-_.
hl errur:IP. orel Fr 'oirs'' n ,(en hPl i .:ub.iFm'

lle vcseh;isch€ carpaccio vnn rode biet met oes
terbiàd vooreen zilte toon en daÀr bovenop zoelzure
'kikkerd l'vàn bnsilicumzaadies is cen verhaal


