
 

                      

Uitgenodigd door Van Gelder Groente en Fruit   

in de kas van Niven Kunz. 

 

De horecabeurs Horecava in de RAI in Amsterdam, is dit jaar weer waanzinnig 

drukbezocht.  

Het is dan ook een verademing om uitgenodigd te zijn voor een halfuurtje in 

de kas van Niven Kunz plaats te mogen nemen voor een 3-gangen lunchmenu 

inclusief amuse. 

      

 

 

Hoewel Kunz dit alles in een halfuurtje klaarmaakt en serveert, voelt de kas – 

die ook wat verder afgelegen ligt van drukke wandelroutes – als een rustpunt 

op de beurs. 
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We worden vrolijk ontvangen door de gastheren van Van Gelder,  en 

natuurlijk door sterrenchef Niven Kunz  aan tafel in de kas.    

                                  

 

 

We zitten klaar om te genieten.  

Dat Kunz zijn 80/20-filosofie wil laten blijken, wordt al duidelijk in de amuse. 

Een schoteltje met twee kleine hapjes wordt geserveerd. Een zwart bolletje, 

wat bestaat uit gepureerde zwarte olijf met kruiden en lekker hartig en 

aromatisch smaakt.  

 

Heerlijk in combinatie met de friszure Silvaner-wijn die net ingeschonken is. 

Naast de zwarte olijf ligt een koekje gevuld met rode biet, een tufje zure 

room en een blaadje tuinkers. Dit is een ware verrassing.  

 

De zoete smaak van de biet in combinatie met de romige, licht zure smaak 

van de zure room, maken een heerlijk, luchtig hapje. Dat is geen verkeerd 

begin.    
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Na het amuse serveert Niven een krabsalade met mierikswortel en gele 

groente. De salade ligt geserveerd op kruidige bulgur en heeft een romige 

smaak. Een stukje babymais geeft de salade een zoete twist. 

                  

 

We zijn pas slechts bij het voorgerecht maar duidelijk is al dat we verwend 

worden met misschien wel de beste lunch vindbaar op de Horecava. 

Dit gevoel wordt alleen maar bevestigd als het hoofdgerecht uit geserveerd 

wordt. 

 

                   

 

Een bakje stoofvlees met truffel, geserveerd met couscous, geroosterde 

bloemkool en mosterdcress. De cress geeft een lekker accent aan het hartige 

vlees. De bloemkool geeft een frisse, bittere smaak tussendoor.  

 

 

 



 

 

Als afsluiter krijgen we de eigen huislikeur van Niven. Dit keer gaat het om de 

zwarte bessenlikeur. “Dit is gemaakt van verse zwarte bessen met houtwijn. 

Drie maanden laten rijpen en aanmaken met wat suiker”, legt Niven uit.  

Het bijzondere van deze likeur van 21 procent alcohol: het smaakt super goed 

bij het chocolade toetje.  

 

                  

 

Het is een ware chocoladetraktatie:  chocolademousse, chocoladesponge  en 

een chocoladekoekje, met wat chocoladekruim.  

Zoet en verzadigd zit de kassessie erop en maken we plaats voor de volgende 

groep van acht personen. 

Bedankt voor de uitnodiging!        

 

 


