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Dirk Vandereyken 

de Varkensstraat kan je zonder problemen op de oppervlakte van 

nauwelijks meer dan een zakdoek een gezellig nachtje uit beleven – 

en dan hebben we het nog niet eens over de bioscoop om de hoek.   

Het moge duidelijk zijn: dit is een buurt die je bij voorkeur ’s nachts 

bezoekt. De sfeer doet denken aan de gezelligste straatjes nabij de 

Cathédrale Notre-Dame in Parijs of het San-Marcoplein in Venetië 

en laat de agressieve drukte van het Brusselse Rue des Bouchers ver 

achter zich. Wie overdag bezoekt, kan overigens nog altijd terecht in 

de naburige Korenmarkt, waar het ook best wel leuk toeven is. Wij 

zijn hier deze avond echter voor De Smidse en geraken al bij het bin-

nenkomen aangenaam verrast. 

Het interieur is niet erg goed verlicht, maar dat hoort bij de charme. 

Alles is namelijk heel eclectisch, maar smaakvol gedecoreerd, vaak 

met snuisterijen en voorwerpen die refereren naar de vroegere 

functie van het restaurant, zoals blaasbalgen en smeltkroezen. Het is 

dan ook de prachtige openhaard die alle aandacht naar zich zuigt – 

terecht, trouwens. Het vuur werd vroeger gebruikt om te smeden 

en zorgt er heden ten dage voor dat De Smidse een van de meest 

romantische restaurants is van de stad – en misschien zelfs daarbui-

ten. Dat de openhaard ook een eigen naam heeft – ‘Het Geheim van 

de Smid’ – lijkt dan ook niet meer dan toepasselijk. Het oude balken-

plafond en de intact gebleven stukjes oorspronkelijke muur en de 

maken het interieur verder af.  

Goed, ‘De Smidse’ is een naam die elders in Nederland ook wel voorkomt, maar toch 

hebben we zelden zulke toepasselijke naam geweten voor een restaurant. De super ge-

zellige eetgelegenheid in hartje Arnhem is namelijk ondergebracht in… juist, een oude 

ambachtelijke smederij! Het is een klassiek restaurant, maar met een aantal unieke ver-

kooppunten die je op weinig andere plaatsen zult aantreffen. Of ook het eten zelf van 

uitzonderlijke kwaliteit is, verneem je in de rest van deze recensie. 

Ligging & interieur 

De Smidse is gelegen in een van de mooiste ministraatjes die we al ooit hebben gezien, 

de knusse Duizelsteeg. Samen met de parallel lopende Varkensstraat vormt de Duizel-

steeg een eet- en uitgaansbeurt: in Café De Barron treden met de regelmaat van de 

klok leuke live bandjes op, terwijl het iets minder hoog aangeschreven 2B Bowling & 

Barbeque een eigen bowlingbaan heeft, de beentjes ’s nachts los gaan in Discotheek 

Manhattan, de Speak Easy een populaire koffiestop is, de sappig genoemde nachtclub 

Juicy Luicy zich specialiseert in cocktails, restaurant 5th Avenue zowel een lounge als 

een dansvloer heeft, Het Barretje No. 15 de stamkroeg vormt voor menig Arnhemnaar, 

Ramblas tapas serveert, en ga zo maar door. Arnhem is niet gekend omwille van zijn 

topgastronomie, maar met zaken als Murphy’s Place, Café Rio, Platinum en Bar 41 in 



We worden hartelijk verwelkomd door de sympathieke gastvrouw, Desiree Liefrink, die met veel enthousi-

asme en een arme uitstraling over de zaal regeert. De dame heeft duidelijk ervaring en laat ons onmiddel-

lijk op ons gemak voelen. Wanneer ook de chef uit de keuken komt om ons te woord te staan, voelen we 

wel dat hij wat aarzelender is – een beetje argwaan voor de recensenten, misschien? Gelukkig slaat de 

sfeer niet lang op en worden we getrakteerd op een leuk babbeltje. Zo komen we te weten dat de smede-

rij ontstond in het midden van de negentiende eeuw, grotendeels omdat er in die periode veel karren en 

paarden door het steegje reden. Tot 1974 – toen het gebouw werd omgetoverd tot restaurant – werd het 

beroep van smid hier ook aangeleerd, maar wij zijn stiekem natuurlijk wel blij met de nieuwere bestem-

ming van De Smidse, meteen de reden van ons bezoek. 

Het menu 

We trappen af met een Pronol prosecco, een droge, maar erg frisse en levendige licht mousserende 

schuimwijn die ook in de supermarkten vrij populair is. In de neus vinden we vrij veel wit en tropisch fruit 

terug, waaronder peer, abrikoos en meloen. In de mond heeft deze prosecco ook een zoet toetsje. Met de 

aciditeit zit het trouwens goed: die is mooi in balans. Een goedkoop, maar degelijk alternatief voor cham-

pagne. 



Het brood wordt al snel op tafel gezet: een verse ciabatta met erg lekkere kruidenboter, zelfgemaakte cock-

tailsaus en een uitstekend knoflooksausje. Die laatste bereiding bevat voldoende gehakte knoflook om een 

geslaagd extraatje te vormen, echter zonder dat de knoflook de smaken begint te overheersen.  

Nadat we voorzien zijn van wat brood, krijgen we onze eerste voorgerechten voorgeschoteld. De handge-

maakte Hollandse garnalenkroket is alvast een voltreffer. Volgens de regels van de kunst bereid, een beetje 

vervormd (zodat je ziet dat hij ambachtelijk is gemaakt) en met een voldoende hoeveelheid garnalen, waar-

door je de leuke combinatie van texturen (het krokante jasje, de garnalen en de smeuïge vulling) krijgt die dit 

soort schotel incontournable maken in de Benelux. Puristen zullen wellicht ook gefrituurde peterselie hebben 

verwacht, maar dat moet van ons niet zo nodig, onder andere omdat de kroket samen met een paar andere 

voorgerechten wordt geserveerd. 

Onze chef toont alvast zijn kookkunst met een bonbon van gerookte zalm en forel. De combinatie valt nog 

beter mee dan we hadden verwacht: beide vissen worden natuurlijk wel vaker gecombineerd, maar de kwali-

teit van zowel de zalm als de forel is hoger dan gemiddeld, waardoor ook de vaste textuur van de zalm en de 

verfijndere smeltzachte textuur van de forel elkaar mooi complementeren. Onze salade du provence brengt 

bovendien een extra toets frisheid mee met ons trio voorgerechten, die wel mooi wordt gebalanceerd met de 

sterkere smaak van de geitenkaas. Dit is klassieke, degelijke en smaakvolle kookkunst, zonder dat er werd 

gekozen voor al te vettige ingrediënten of sauzen.  



Ook onze hoofdgang bestaat uit een trio bereidingen die nog het 

meest doet denken aan surf & tuf – een beetje uit de oceaan, een 

beetje van het land. Eerst en vooral is het leuk om nog eens een bar-

racudafilet te eten – het gaat hier toch om een vis die je niet zo vaak 

voorgeschoteld krijgt. Zo begrijpen we wel dat het Oostendse stads-

bestuur 40.000 euro investeert om een Gambiaanse vismijn uit te 

rusten met een ijsmachine zodat het deze baarsvariant naar België 

kan brengen, al vinden we dat dit ecologisch iets te onverantwoord 

is. De vis zelf is in ieder geval lekker: minder zilt dan wat we gewoon-

lijk in de Noordzee aantreffen, iets zwaarder van gewicht dan pak-

weg zeebaars en met een meer geprononceerde smaak. Daardoor 

kan je de barracuda ook goed in een menu verwerken waar vlees in 

zit en dat is precies wat onze chef heeft gedaan. We krijgen immers 

ook gevogelte (een voortreffelijk stukje ontbeende kwartel) en een 

smakelijke lamsrack met een uitstekend, licht sausje van honing en 

tijm. De cuisson is een klein beetje ongelijk, maar verder uitstekend, 

het lam is nog rood waar het rood hoort te zijn en ook hier werd ge-

kozen voor een kwalitatief hoogstaand stukje vlees. Lekker! 

Het triothema keert tenslotte ook terug in onze desserts: een vol-

gens de regels van de kunst gemaakte en mooi bruin gebrande tira-

misu waar de chef toch zijn eigen draai aan gegeven heeft, een kara-

melpudding die nog net licht genoeg is om niet met een te zwaar 

gevoel in de maag naar huis te keren en een geweldig stoofpeertje 

met verfijnd kaneelijs – alweer een voor de hand liggende, maar per-

fecte combinatie.  

Doorheen het menu kregen we twee wijnen te proeven: een witte en 

een rode. Het gaat om een Caracter van het Argentijnse Bodegas 

Santa Ana uit 2014 waar zowel chardonnay- als chenindruiven in 

zitten. De wijn heeft een mooie strogele kleur met lichtgroene tinten 
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en ruikt naar wit en tropisch fruit, waaronder perzik, meloen en peer. 

Het tropische van de chardonnay en het steenfruit van de chenin 

houden elkaar mooi in balans. In de mond is de wijn voldoende rond 

om bij zeevruchten te passen en ook bij onze kwartel blijkt de Carac-

ter geen slechte begeleiding te vormen, al vinden we de combinatie 

met onze andere gerechten iets minder geslaagd. Gelukkig krijgen we 

ook een (diep)rode wijn op tafel: een merlot met malbec van hetzelf-

de merk. Ook hier houden de twee druivensoorten elkaar behoorlijk 

goed in evenwicht, waardoor je zowel aroma’s van rood als van zwart 

fruit krijgt. Deze Caracter is ook vrij pittig, maar net niet stevig genoeg 

om mooi bij onze lamsrack te passen. Beide wijnen zitten wel goed 

wat prijs-kwaliteit betreft, want dit is het soort toegankelijk drankje 

dat je als restaurant niet al teveel kost, maar waarmee je de meeste 

klanten toch een plezier kunt doen als ze geen wijnkenners of echte 

gastronomen zijn.  

Hier komen we zeker nog terug, de volgende keer liefst met een 

vriendinnetje aan de arm! 

http://www.restaurantdesmidsearnhem.nl

