
the art of living kijkt in de keuken bij…

Patron-Cuisinier André van Doorn
Restaurant Kasteel Heemstede*

Het kijken in andermans keuken is hem niet vreemd. Het  

keuren, testen en beoordelen evenmin. Hij doet het dagelijks 

en al meer dan 30 jaar. Niet zelden leidt dit tot verrassende, 

maar bovenal succesvolle combinaties, van kandidaten en  

bedrijven wel te verstaan.

Een headhunter op jacht naar zijn sterren. In zijn vrije tijd doet 

hij niet anders, maar dan in de keuken. Levensgenieter en 

meesterkok (onderweg naar de titel Grand Maître) Louis van 

de Waarsenburg trekt voor the art of living de buis aan en 

kookt samen met de top van de vaderlandse gastronomie. 

Deze uitgave is hij te gast bij...André van Doorn en Louis van de Waarsenburg

Restaurant: Kasteel Heemstede*
Keukenbrigade: 6 totaal 14 medewerkers
Punten Gault Millau: 17 punten
Lekkerlijst: 36ste plaats in 2016
Michelinster: 1 ster 2003/2009 - 2010/heden
Patron-Cuisinier: André van Doorn         
Souschef: Jeroen van Woudenberg
Maître d ’Hotel : Marlies Rood 
Sommelier: Joris Dijkstra

SVH Meesterkok sinds 1985. Lid van Les Patron Cuisiniers sinds 2003
Voorzitter Bocuse d’Ór sinds 2007 



Landgoed en kasteel Heemstede is vanaf de A27 goed zicht-
baar en bereikbaar via afrit 29, Houten. Het kookdomein 
van chef-kok André van Doorn, leermeester van veel beken-
de Nederlandse sterrenkoks. Het rijksmonument uit 1645 is 
gebouwd in Hollands-classicistische stijl. Het is echter in 
1987 afgebrand, maar tussen 1999 en 2002 herbouwd.  
Gelukkig waren er nog veel originele delen, tegels en plavui-
zen te gebruiken voor de restauratie van het kasteel, de 
poortgebouwen en de orangerie, waar momenteel diverse 
kantoren in zijn gevestigd. Onderin het kasteel, wat  
omringd is door een brede slotgracht, bevindt zich sinds de 
opening in 2002 het sterrenrestaurant. We drinken koffie op 
het terras wat uitkijkt over de tuin in barokstijl met strak 
geknipte buxushagen. 

Resumé
Ik ben in de buurt geboren, tien kilometer hier vandaan in ‘t Goy een klein plaatsje bij Houten. Een 
protestants gezin met elf kinderen in een katholiek dorp was best apart. Wij moesten naar de open-
bare school en waren daar als gezin hoofdleverancier. Daarna de brugklas in Utrecht, dat was even 
wennen in de grote stad. De meeste jongens gingen toentertijd naar de ambachtsschool en de meis-
jes naar de huishoudschool. Voor mij was dat de banketbakkersopleiding, daarmee was ik klaar op 
mijn veertiende jaar. Ben toen doorgegaan met de koksopleiding want ik mocht op die leeftijd nog 
niet werken. Mijn eerste werkervaring deed ik op via stages hier in de buurt, Hotel Heidepark in 
Bilthoven, Hotel Oud London en Restaurant Hermitage in Zeist en De Engel in Houten. In 1978 
ben ik gestart bij restaurant De Hoefslag** in Bosch en Duin bij eigenaar Gerard Fagel en chef-kok 
Wulf Engel. Voor die tijd een zeer vernieuwend restaurant, daar heb ik veel geleerd, ben van Chef 
de Partie doorgegroeid tot souschef. In 1982 ben ik naar Parijs gegaan en werd Chef de Partie in 
restaurant L’Archestrate*** met chef-kok Alain Senderens. We werkten daar in drie shifts, vroeg, laat 
of gebroken. Van maandag tot en met vrijdag, dagelijks vijftig couverts voor de  lunch en vijftig voor 
het diner. Veel internationale gasten vooral uit Amerika en Japan. In het weekend reed ik meestal 
naar Nederland want dan was het restaurant gesloten, een geweldige tijd. Senderens was regelmatig 
in Japan en dat zag je ook terug in zijn menu’s. Heb daar bijna twee jaar gewerkt en veel ervaring 
opgedaan. Restaurant de Hoefslag** vroeg mij om terug te komen, ben gestart als souschef en uit-
eindelijk chef-kok geworden. Lang samengewerkt met eigenaar Marck Paul Post. De laatste jaren 
had ik een dubbelfunctie directeur en chef-kok tot 2001. Het WCN, eigenaar van het gerestau-
reerde Kasteel Heemstede, vroeg mij of er interesse was om daar een restaurant te starten. Na goed 
overleg ben ik daar gestart in 2002. Wilde het doen op mijn manier, niet afhankelijk zijn van een 
bank, brouwerij of iemand anders. Dat is gelukt, het was een soort thuiskomen. Ik kende het kasteel 
nog uit mijn jeugd, menig inwoner van Houten en omgeving heeft daar wel eens een tegeltje gepikt, 
een unieke plek. Ben begonnen met een klein team. Na een redactioneel artikel in het Utrechts 
Nieuwsblad en de Telegraaf hadden we een vliegende start. Zo’n artikel had toen nog veel impact. 
We zijn in maart gestart en in januari hadden we de eerste Michelinster. 

Amuses

Sommelier Joris Dijkstra 



 

Voorgerecht:
Oosterschelde kreeft
Zacht gegaarde kreeft, avocado 
met mint, bleekselderij, bulgur 
met kerrie, verveine, krokantje van 
kreeft, kreeftenvinaigrette
Wijn: Quinta del Soalheiro, Alvarinho, 
Vinho Verde, Portugal, 2016

Tussengerecht:
Buikspek met Asperges
Gebakken buikspek geglaceerd met ahornsiroop en anijs, Limburgse 
asperges, emulsie van koffie, Romeinse sla, lamsoor, geraspte eidooier
Wijn: Clayton Road, Pinot Noir, Murray Darling, Australië, 2015

Hoofdgerecht:
Hollands zuiglam
Gebraden rib en filet, radijs, spinazie, bonbon van lam, daslook, mieriks-
wortel, krokante sparerib van lam, rode biet, lam jus
Wijn: Alejandro Fernandes, Dehesa la Granja, Tempranillo, Terra del Vino de 
Zamora, Spanje, 2008

Afbouwgerecht:
Robiola tre Latti a la Rose
Kaasje van koe-, geiten-, en schapenmelk, ingelegd met rozenblaadjes, 
rode koolsalade, rozijnen, crunch van amandel, 
hazelnoot en korianderzaad, 
vinaigrette met gefermenteerde 
rode kool
Wijn: Rotllan Torra, 
Moscatell “Reserva 
Especial”Priorat, Spanje

Dessert:
Rabarber, aardbei en yoghurt
Champagne mousse, zacht gegaarde 
rabarber, aardbeien, rabarbergranité, 
crèmeux van dragon, yoghurtijs, 
Champagne espuma, aardbeiengel 
met dragon, gedroogde rabarber
Wijn: Casello Banfi Rosa Regale, 
Brachetto d’Acqui, Toscane, Italië, 2016

door André van Doorn          

Asperges met mimosa garnituur, spekjes, bieslook, 
geroosterde coquilles en saus van snijbonen

(receptuur voor 4 personen)
Ingrediënten:
8 stuks gekookte asperges AA1
4 stuks scharreleitjes
100 gram mager spek, in kleine blokjes gesneden
1	 eetlepel	fijngesneden	bieslook
50 gram boter
500 gram snijbonen
1 eetlepel crème fraîche
50 gram boter
100 gram lamsoren
25 gram boter
12 stuks Taggiasca olijven
8 stuks Saint-Jacques, vers uit de schelp

Bereiding:
Snij de asperges in de lengte in tweeën en bak ze op de plancha of droge 
Tefal pan aan beide zijden bruin.

Kook de scharreleitjes 4 minuten zodat de dooier nog zacht is, pel ze en 
hak	ze	fijn.

Bak de blokjes spek krokant en meng het met de 50 gram gesmolten 
boter, bieslook en de gehakte eitjes.
Op smaak brengen met peper uit de molen en zout.

Dompel de snijbonen in ruim kokend water met zout en haal ze er na 30 
seconden uit. Koud spoelen en de rest in de sapcentrifuge tot sap maken.
Van dit sap, de crème fraîche en de boter een schuimige sap maken met 
behulp van de staafmixer, op smaak brengen met peper uit de molen en 
zout.

Stoof de lamsoren in de boter.

Snij de coquilles in tweeën en rooster ze aan beide zijden, in een droge 
pan.	Bestrooien	met	fleur	de	sel.

Bon appétit!

Wijnsuggestie: Villa Wolf, Pinot Blanc, Pfalz, Duitsland, 2015



Keuken
Mijn restaurant is gebaseerd op de klassiek Franse keuken. 
Herkenbaarheid van de producten en duidelijke smaken. Er 
is in de loop der tijd veel veranderd. De laatste jaren is de 
besteding van de gasten anders geworden en daar moet je 
rekening mee houden. Hier serveren wij een drie gangen 
lunch voor 45 euro en een vier gangen diner voor 65 euro. 
Acties van Groupon of Heerlijk zijn hier uitgesloten, alleen 
aan de restaurantweek willen we soms nog meewerken. We 
kunnen en willen verder geen inkomsten delen met derden 
die er weinig voor presteren. We moeten ons uiteindelijk 
onderscheiden. Door de locatie, de beleving, de emotie,  
service, goed opgeleid personeel, gewoon de kwaliteit. Daar 
kan je verder geen reductie op geven want dan gaat het ten 
koste van iets anders. Ik wil daarin geen concessie doen.  
Iedere twee maanden wisselt het menu, we zijn overigens 
continue bezig met de gerechten door kleine dingen te  
corrigeren en verder te perfectioneren. Natuurlijk houden 
we rekening met het seizoen, zoek altijd naar de beste  
producten. Niet alleen regionaal. Voor mij mag, als voor-
beeld, een goed stuk vlees ook uit Australië komen. Daar 
hebben de runderen meer vet in het vlees en dat smaakt  
beter. De producten moeten iets extra’s toevoegen. Dat  
weten de gasten ook te waarderen, kwaliteit daar gaat het 
om. Mijn favoriete producten zijn de langoustine en tarbot. 
Combineer soms gerechten met Italiaanse of Japanse  
producten, ik wil mijn creativiteit kwijt. Het moet echter 
altijd lekker smaken. Werk met een jong, enthousiast en 
goed gemotiveerd team. Heb met andere collega sterrenkoks 
afspraken gemaakt om leerlingen onderling uit te wisselen. 
Dat garandeert de kwaliteit van de keukenbrigade. Tezamen 
bedenken we de nieuwe gerechten. Nadat het nieuwe menu 
is samengesteld sturen we het door aan onze wijn- 
leveranciers, die mogen meedenken. Zij kunnen dan sug-
gesties aanreiken die we met het team proeven en beoorde-
len. De wijn/spijs combinatie en keuze daarvan ontstaat hier 
meestal vanuit het gerecht.

Marita
Mijn vrouw Marita verzorgd de bloemen en de decoratie in 
het restaurant. Mijn twee kinderen studeren maar hebben 
aangegeven niet in de horeca te willen werken. Dat is  
jammer, maar het is niet anders. Ik maak veel uren maar kan 
goed afstand nemen van de zaak als ik vrij ben. Ik heb een 
Ducati-monster en dat is mijn grootste hobby. Einde van 
het jaar gaan we met vier collega chef-koks koken op de  
Malediven. In het verleden deed ik dat vaker, kookte in  
Hotel Waldorf Astoria en Hotel Babylon in New York, het 
Dessert Princess Hotel in Palm Springs op Curaçao met Cas 
Spijkers en maakte een wereldreis met de S.S. Rotterdam 
van de Holland Amerika Lijn. Heb in 2002 nog twee maan-
den op Huis ten Bosch gewerkt. De opdracht was de huwe-

lijkslunch voor te bereiden voor Willem-Alexander en Maxima, tussentijds kookte ik voor de 
Koninklijke familie, mooie tijd. Heb daar zelfs een medaille voor gekregen, ben daar zeer trots op.
Dit jaar ben ik uitgenodigd om op Koningsdag te koken op de Nederlandse ambassade in Parijs. 
Allemaal leuke onderbrekingen. Jureer ook nog voor de Europese Bocuse d’Or wedstrijden en ben 
ook betrokken bij de wereldfinales om de Bocuse d’Or in Lyon.

Voor wie zou je nog eens willen koken?
Erik Hazelhoff Roelzema, hij is helaas overleden maar wat een bijzondere innemende man was dat. 
Hij kwam hier met zijn vrouw meestal begin mei, nam ook altijd interessante gasten mee, heb daar 
nog fijne herinneringen aan.
Er is eind vorig jaar een nieuwe eigenaar die veel weet over dit kasteel en de nodige investeringen 
doet om het landgoed verder te optimaliseren. Dit jaar bestaat het restaurant vijftien jaar. We gaan 
daarvoor diverse evenementen organiseren waaronder een vijftien gangen menu.
Ik voel me goed, heb een jong en enthousiast team in een geweldige omgeving met de juiste entou-
rage. Ik ben nog niet klaar, op naar het volgende jubileum.

Tekst: Louis van de Waarsenburg (amateur-/hobbykok): www.lvdw.nl   

Fotografie: Igor Vermeer: www.vermeerfotografie.nl   www.restaurant-kasteelheemstede.nl

André van Doorn en Jeroen van Woudenberg (souschef) 


