Restaurantrecensie: Londen — Aladino’s
Door Dirk Vandereyken

W

ie zich al eens uit het centrum van Londen waagt, leert al snel heel wat interessante eetadresjes kennen. Eentje daarvan is Aladin's op Kensington Church Street, vlakbij Notting Hill Gate. De naam lijkt te verwijzen naar een van de bekendste Arabische (fictieve) figuren ooit, maar is eigenlijk gewoon een verbastering van de naam van de eigenaar zelf, een sympathieke Egyptenaar die vast van plan is om de stad te veroveren met zijn
keuken. Of hij daar volgens ons in kan slagen, lees je hieronder.

Interieur & ontvangst

H

et is nog maar 18u.30 wanneer we aankomen en achter de stijlvolle zwarte gevel is
het crèmekleurige interieur nog leeg - of, tenminste, dat denken we. We tellen snel een twintigtal
couverts voor we worden verwelkomd door sommelier Paolo. Een toiletbezoek dringt zich echter
op, waardoor we al snel te weten komen dat er
ook beneden een zaal met een goed uitgeruste
bar is. We worden uitgenodigd om eerst een paar
drankjes uit te proberen en zijn aangenaam verrast wanneer blijkt dat Siciliaan Giuseppe een
mixoloog pur sang is: iemand die graag experimenteert en die aan zowat elke klassieker zijn eigen toets toevoegt. Dat de man gelijk een vlotte
babbelaar is en voldoende zelfkritisch blijkt te zijn,
maakt het natuurlijk extra leuk om eerst even aan
de bar te zitten. Opeens is er ook niets meer 'old
fashioned' aan de manier waarop hij zijn rumcocktail bereidt, terwijl hij niet moet nadenken om de
juiste suggestie te geven wanneer eigenaar Aladin
aan komt draven met een groen, non-alcoholisch,
verfrissend drankje dat gebaseerd is op limoensap
en suiker: hier hoort tequila bij en geen whisky of
rum. Het blijft ook grappig om een Siciliaan telkens
te horen preciseren waar hij vandaan komt als hij
'Italiaan' wordt genoemd - wij amuseren ons alvast vanaf onze introductie.
Ook Aladin reveleert zich als een uitstekende gastheer en dus is het bijna spijtig dat we na een tijdje
naar boven trekken om te beginnen aan de maaltijd. Nu ja, spijtig... Dat gevoel gaat al snel weg
wanneer het eerste gerecht op tafel verschijnt.

Het menu
Voor we beginnen met de eerste gang, wordt er
lekker zelfgemaakt Egyptisch brood met auberginepasta en hummus van kikkererwten op tafel
geplaatst. Het is een goede manier om de Egyptische identiteit van zowel het restaurant als de
eigenaar te introduceren. Alles is vers en uitstekend bereid, al zullen sommigen meer olie in hun
bereidingen gewend zijn. Nu is alles wat droger,
maar ook gezonder en bovendien komt de oorspronkelijke smaak van de ingrediënten ook beter
tot zijn recht.
Het eerste voorgerecht is een vrij dikke linzensoep - ook wel erg passend, aangezien die peulvrucht al werd vernoemd in het Oude Testament.
Wat opvalt, is dat er weinig room aan te pas komt
en dat er ook met de bouillon spaarzaam werd
omgesprongen, waardoor de rode linzen sterk
doorsmaken en de soep zeker zijn naam recht
aan doet. Het vorm in ieder geval een smaakvol
begin van onze restaurantervaring.
Een van onze voorgerechten is geitenkaas met
rode bietravioli. We krijgen wrongel van geitenkaas op ons bord; witte, samengeklonterde eiwitten die het eerste stadium van kaas vormen.
Het zorgt voor een iets nattere massa die een
goed tegengewicht vormt met de verse rode biet.
De combinatie op zich is niet uitzonderlijk, maar
de uitvoering is uitstekend, terwijl de details
(bietenraviolli, het gebruik van wrongel) tonen
dat er hier een chef aan het werk is die nadenkt
over zijn combinaties en die niet telkens het
meest voor de hand liggende gerecht wil voorschotelen.

Het tweede voorgerecht bestaat uit reuzengarnalen in een licht krokant jasje met samengedrukte venkel, radijs en muhammara. Vooral de
kwaliteit van de - vrij grote - garnalen en het
omhulsel maken indruk. De korst werd onder
andere gemaakt met spuitwater (om alles lichter te maken) en doet meer denken aan Japanse
tempura dan onze manier van paneren, waardoor alles wat lichter aanvoelt, terwijl de venkel
goed is gedoseerd en het gerecht helemaal niet
te veel naar anijs smaakt. Daardoor krijgt de
radijs voldoende ruimte om alles op te frissen.
Venkel en radijs zijn natuurlijk ook de twee
hoofdbestanddelen van de muhammarasaus,
die traditioneel ook onder andere walnoten en
olie bevat. Toch is het gerecht niet te zwaar en
erg verteerbaar, wat erg belangrijk is wanneer je
schaaldieren voorgeschoteld krijgt.
Het is allemaal erg lekker, maar wanneer we
later terugkomen, krijgen we een subliem voorgerecht voorgeschoteld dat ons wellicht altijd
zal bijblijven: ethische 'foie parfait' in twee smaken. De ene 'smaak' is een vrij traditionele,
smeuïge foie gras van eendenlever die niet werd
vet gemaakt, een heerlijke bereiding van het
restaurant zelf dat zeker kan rivaliseren met de
betere foie gras die je op voedselbeurzen koopt.
De tweede is een donkerdere foie gras met
Egyptische kruiden die het beste van de eendenlever moeiteloos naar voren doen komen. Waarom deze bereiding bij ons haast onbekend is,
gaat ons volledig voorbij, vooral als je weet dat
de oude Egyptenaren de eersten waren die foie
gras aten, zoals het menu ook (correct) uitwijst.
De rozijnenchutney zorgt voor de typische extra
zoete toets, maar is (net) te suikerig. Heerlijk!

Als eerste hoofdgerecht volgt rode poon - een
niet al te dure, stevige vis die een goed seizoen
kent en zeker de moeite waard is om te proberen, al houden we persoonlijk net iets meer van
vis met een iets subtielere smaak.
Het tweede hoofdgerecht is traditionele, in de
oven gebakken okra met lam. De groente mag
dan wel centraal staan, het is toch de
(uitstekende) lam die overheerst, maar de lange
korrel saffraan(rijst) tilt alles naar een hoger niveau door een erg smakelijke dosis kruidigheid
toe te voegen. Bovendien is de chef niet te voorzichtig geweest met zijn saffraan (per kilo nochtans een van de drie duurste ingrediënten ter
wereld), waardoor de toevoeging ervan helemaal geen extraatje, maar wel een integraal
deel van het gerecht lijkt.
Omdat er (eindelijk!) ook bruine (en dus gezondere) rijst op het menu staat, vragen we ook
daar een portie van. Door de rijst te bestrooien
met pijnboompitten en sultananoten is het bijgerechtje wel ietsje zwaarder gemaakt, maar de
noottoets voegt ook wel degelijk iets toe aan
het geheel.

Interview

T

ijdens het interview krijgen we ook nog een
geweldige lamsrak dat er in zijn bruine saus
niet echt verfijnd uitziet, maar dankzij de kwaliteit van het vlees, de voldoende subtiele Egyptische kruiding en de kooktijd - die ervoor heeft
gezorgd dat het malse vlees niet zomaar van het
bot valt, maar wel gemakkelijk loskomt wanneer
je er in wil snijden - is het wel een erg lekker
gerecht geworden.

Een gerecht waar we alleen wat meer groenten in
missen. De zachte aardappelpuree is trouwens
ook erg geslaagd.
We kiezen nog twee 'desserts', waaronder een
armagnac (die in tegenstelling tot cognac slechts
een keer gedistilleerd is) en een chocoladegerecht van Valrhona met zomerbessenkompot en
pistachenoten. Het blijkt een even lekkere als
logische combinatie van vrij stevige chocolade en
iets verfijndere ingrediënten die aan de zware,
maar ook lekkere kant is.

Interview
Waarom Aladin naar Londen is verhuisd? Hij aarzelt even om te antwoorden, maar zijn gelaatsuitdrukking laat er wat ons betreft geen twijfel aan
bestaan. 'Was er een vrouw in het spel?' vragen
we. Het antwoord volgt snel: 'Er was een vrouw,
er was verraad.' De restauranteigenaar praat duidelijk liever over zijn zaak en dus veranderen we
het
onderwerp.
Aladin begon als jonge man tijdens het midden
van de jaren tachtig met het organiseren van
feestjes. Dat verliep aanvankelijk niet van een
leien dakje. Er werd verlies gemaakt, maar de
party zelf was zo geslaagd dat zijn vrienden hem
toch aanspoorden om verder te doen.
Nadat hij de nodige moed bijeen had geschraapt,
ging hij letterlijk aanbellen bij een grote ster. Die
toonde wel interesse, maar legde aan Aladin uit
dat hij een grote fout had gemaakt door eerst
een datum vast te leggen, nog voor hij wist wanneer de zanger vrij was. Een telefoontje naar de
manager later was de zaak echter beklonken.

Het feest was een absoluut succes en er kon nagedacht worden over steeds grotere
en creatievere edities.
Met zijn grootste feestje in zicht, werd er een BMW geregeld die door een luchtballon
tussen een veertigkoppige band zou gedropt worden. Net wanneer alles in orde was,
sloeg het noodlot echter toe. Een dodelijk ongeluk liet de party zonder ster achter en
een verbouwereerde Aladin voelde zich genoodzaakt om zijn pijlen op iets anders te
richten. Hij stortte zich op de horeca.
Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan, trok Aladin naar de Engelse hoofdstad.
'Het was heel moeilijk om een restaurant open te doen in Londen,' vertelt hij, 'om een
plaats, een mogelijkheid en een betrouwbaar agentschap te vinden.'
De zoektocht duurde behoorlijk lang. 'Ik heb beroep gedaan op verschillende agentschappen, maar toch heeft het van november 2007 tot 2011 nodig gehad. Tussendoor
vond ik locaties die ik graag had, maar je weet wel dat de vangst je bij het vissen toch
nog om verschillende redenen uit de handen kan glippen. Ik was klaar om het op te
geven en dacht dat iemand hierboven me niet graag had.'
Net wanneer Aladin klaar was om zijn droom op te geven, vond hij het huidige pand.
'Maar ik wilde het oorspronkelijk niet. Ik zocht naar een restaurant waar ik alles op
een verdieping kon onderbrengen en dit is onderverdeeld in een gelijkvloers en een
kelder, maar uiteindelijk besloot ik dus om toch hiervoor te gaan.'
Bij nader inzicht blijken er heel wat voordelen aan de keuze te hangen. 'De locatie is
uitstekend, er is enorm veel opslagruimte en het is erg gemakkelijk om hier te parkeren. Dat zijn allemaal pluspunten. Het enige negatieve vond ik de benedenverdieping,
maar soms moet je nu eenmaal compromissen maken.'
Aladin wist al snel heel goed wat voor interieur hij wilde. 'Iets netjes en simpel,' zegt
hij. 'De kleur was mijn keuze en wordt in het Frans "fissel" genoemd. In het Engels is
dat geloof ik "taupe".
Er zijn enorm veel restaurants in Londen, maar hoe wil Aladin zich onderscheiden van
de rest? 'Door een vriendelijker restaurant en dito dienst aan te bieden,' zegt hij overtuigd. 'Dan komt het eten en daarna de rest. Je moet de klant doen voelen alsof je
niet op zijn geld uit bent, maar dat je het voor hem doet. Het gaat niet om winst, wel
om iemand blij te maken. Ik hou daarvan, het ligt in mijn aard en mijn personeel heeft
dat overgenomen van mij zoals je een ziekte overkrijgt van iemand.’

Aladin vervolgt: ‘Daar gaat het om, dat is het belangrijkste.'
Tijdens ons interview horen we verschillende bezoekers complimenten
geven die we persoonlijk wel erg straffe uitspraken vinden ('Ik heb in de
beste restaurants ter wereld gegeten, en nog nooit heb ik om meer gevraagd of zo lekker gegeten als nu'), dus vragen we de restaurateur naar
het mooiste compliment dat hij ooit heeft gekregen.
'Goh, ik krijg zoveel positieve feedback. Het gebeurde vandaag en 2 weken geleden nog. De vorige keer zaten hier een Amerikaanse advocaat en
vier dames. Het leek op een zakenmeeting. Naar het einde toe kom ik aan
en stel ik me voor als Aladin, de eigenaar. Onmiddellijk roepen ze allemaal
in koor dat het restaurant verbluffend is. Ik werd rood in het gezicht en
vroeg hen om alsjeblieft te stoppen, want ik werd er verlegen van, maar
het was een compliment voor het hele team, van de chefs tot het zaalpersoneel. Vandaag ging ik ook naar een tafel toe waar een aantal mensen
zaten die er erg serieus uitzagen. Ik aarzelde om hen te benaderen, want
ze waren nogal geanimeerd aan het praten, maar ze gaven me gelijkaardige feedback als die mensen van een halve maand geleden. Ik vertelde aan
de dame dat ze erg lief was en dat ze mijn restaurant eer aandeed met
haar aanwezigheid. Ik meende dat ook. Als ik een compliment geef, moet
het waar zijn, want - geloof me - anders zeg ik zulke dingen niet.'
Aladin keer zijn aandacht naar de dame naast mij, die net heeft gevraagd
om de chef te kunnen spreken omdat ze zo onder de indruk is van het
eten. Het gaat om een van Aladins beste vriendinnen uit Egypte, die nog
zijn feestjes heeft meegemaakt en hem al drie jaar niet meer gezien heeft.
'Ze is heel hard voor mij, maar vandaag wilde ze de chef zien. Nochtans is
ze een moeilijke vrouw. Echt waar. Dat is eigenlijk ook maar best. Meestal
eet ze vegetarisch of vis, maar vandaag zei ze dat ze zin had in vlees. Dus
bestelde ik lam, maar ik dacht dat ze het niet zou opeten. Toen ik keek,
was de helft van het bord echter al leeg, en even later was alles weg. Ze
zei dat ze deze kwaliteit vlees nog nooit heeft geproefd. En dan was er
nog de mangoparfait...'
'Twéé mangoparfaits,' corrigeert de dame.

'En normaal eet ze niet eens veel,' lach Aladin. Nochtans blijkt hij ook wat gefrustreerd te zijn omdat hij de visie voor zijn restaurant naar eigen zeggen niet helemaal kan uitwerken zonder er ook een Egyptische chef bij te halen. 'Ik had een
agentschap ingeschakeld om een hoofdchef te vinden. Tijdens het interview zag ik
meteen dat Ed een geweldige persoonlijkheid had. Ik had zijn eten nog niet geproefd, maar hij is proper en sterk, en hij heeft een goede achtergrond. Zo iemand
kan leiding geven. Een goeie hoofdchef moet in staat zijn om een heel restaurant te
managen en daar slaagt hij uitstekend in.'
Aladino is echter ook behoorlijk verbolgen: 'Ik wilde een van mijn hoofdchefs uit
Egypte hier krijgen. Een uitstekende kok én erg netjes, misschien wel de beste die
je ooit zult ontmoeten. Ik had zijn werkvergunning aangevraagd, want hij kent dit
soort eten al en moet niet meer leren hoe hij dat moet klaarmaken. Ik vroeg mijn
MP, Alison, om hem te helpen met de Engelse test die hij daarvoor moest afleggen.
Die taal is hij immers nog niet machtig, dus vroeg ik om hem er een jaar lang respijt
voor te geven. In die periode wilde ik hem Engels leren, maar dat werd geweigerd.
Ik ben een eerlijk man en zou de taal echt in hem hebben gegoten. De regering
weet nochtans dat het binnen het restaurantwezen moeilijk is om goed personeel
te vinden. Als ik de juiste mensen niet heb, moet deze zaak sluiten. Dan betaal ik
geen belasting meer en dat is slecht voor de economie. Dit is misschien geen heel
grote zaak, maar Aladin's is wel niet onbelangrijk en draait goed. Het is geen kebabkiosk, hè.'
Van het huidige team is Aladin in ieder geval erg tevreden, alleen wil hij sommige
gerechten nog iets meer Egyptisch identiteit meegeven. 'Ik moet hen het Egyptische eten tonen. Dat is moeilijk, zowel voor hen als voor mij. Het is stresserend,
want ik kan niet tegelijkertijd koken, vooraan staan, mensen ontvangen en mijn
gasten entertainen. Ik ben geen superman en dus moet ik anderen vertrouwen,
maar niemand kan Egyptisch koken zoals een Egyptenaar, of Vietnamees als een
Vietnamees, of Chinees als een Chinees, enzovoort. Dus heb ik een advertentie geplaatst. Ik heb een Egyptische chef op proef genomen, maar ik heb niet eens zijn
handen geschud toen hij weer naar buiten ging. Het was een flop. Ik ben geen
proefdier waar mensen mogen op experimenteren. Dit is een business, ze moet
stabiel blijven. Ik wil gelukkig zijn en niet nadenken over wat de volgende avond
moet gebeuren.'

Aladino’s
Of Aladin dan wil blijven gaan voor een mix tussen Egyptisch en
andere keukens of toch volledig de Noord-Afrikaanse tour wil
opgaan? 'Ik wil een mengeling hebben. Dat mag zelfs Frans of
Italiaans zijn, maar met een Egyptische toets, zoals bepaalde
specerijen. Aangevuld met traditioneel Egyptisch eten, natuurlijk, want er is misschien maar een ander restaurant in Londen
waar dat wordt gedaan. Godzijdank kan ik koken, maar ik kan
niet overal zijn. Ik moet langs de tafel komen, zeggen dat ik hoop
dat de mensen een goeie ervaring hebben gehad, enzovoort.
Wat je aan de eigenaar vertelt, is immers de waarheid, of het nu
om een klacht of een compliment gaat. Iedereen liegt tegen de
kelner, tot de eigenaar feedback krijgt. Vaak kan een woord dat
anders wordt geformuleerd de betekenis van heel de zin veranderen. Ik heb gewoon een Egyptische chef nodig om Ed te helpen, dat zal voor hem ook een opluchting zijn. Hij is een goeie
chef, maar ik weet dat ik veel druk op hem leg door te willen dat
hij al die kruiden toevoegt. Het is natuurlijk wel een goeie manier om bij te leren, want er zijn maar een of twee echt goede
Egyptische chefs.'
Wat dan Aladins uiteindelijke betrachting is? 'Ik zie dit restaurant
als het vriendelijkste ter wereld. Dat is mijn doel, mijn kracht,
mijn talent, mijn liefde en mijn karakter. Mijn klanten vertellen
me ook vaak dat ik een geboren restaurateur ben en nu gebruik
ik nog niet eens mijn volledige creativiteit omdat ik nog niet rustig ben in mijn hoofd. Als ik dat wel ben, kan ik nog veel meer.'
De ambities reiken dan ook ver. 'Ik denk dat we het beste restaurant van Europa kunnen zijn. Onder die voorwaarden.'
We stellen Aladin ook onze traditionele vraag: waarom iemand
zijn restaurant zou moeten kiezen als hij of zij naar Londen komt.
'Je komt naar hier om veel redenen. Je gaat lekker zitten, je gaat
geweldig eten en je gaat goed bediend worden. Tussen dat alles
is de ontvangst echter het belangrijkst. Je moet je hier thuis kunnen voelen, en wat wil je dan nog meer?'
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