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Dirk Vandereyken 

Londen is een van de meest fantastische steden om te 

bezoeken in Europa – en al helemaal als je een liefheb-

ber van gastronomie bent. De stad is op culinair gebied 

immers voortdurend in beweging. Elke maand komen er 

wel nieuwe interessante restaurants bij en door de repu-

tatie van een aantal bekende chefs die in de Engelse 

hoofdstad hun uitvalsbasis hebben, willen heel wat eer-

gevoelige collega’s extra hun best doen om hun gasten 

te verbazen. Voor elk modern interieur is er echter ook 

een heel klassieke inrichting, voor elke moleculaire be-

reiding is er een gerecht dat vooral een basis heeft in de 

traditionele Franse keuken, en ga zo maar door. Een van 

de eetgelegenheden die we bezochten, is erin geslaagd 

om een mooie balans te vinden tussen klassiek en meer 

vooruitstrevend: The Sixtyone. 



Achtergrond 

The Sixtyone is eigenlijk een vrij nieuw Brits bastion 

van lekkernij: de deuren gingen voor het eerst voor-

zichtig open in november 2013, maar het is pas 

sinds januari van dit jaar dat het restaurant officieel 

publiek verwelkomt. De eigenaar is overigens met-

een ook de chef: Arnaud Stevens heeft in het verle-

den al samengewerkt met ronkende namen als 

Pierre Koffmann, Gordon Ramsay, Richard Corrigan 

en Gary Rhodes en stond aan het fornuis in de top-

restaurants The Gherkin, St Mary Axe, Maze Grill en 

City Rhodes. Ook general manager Artan Mesekrani 

(Claridges), sommelier Jonathan Cellier (Searcy’s) 

en hoofdchef Killian Lynch hebben overigens een 

achtergrond in grote zaken. Van een ‘dream team’ 

mag je misschien nog net niet spreken, maar het 

komt toch al aardig in de buurt. Zelf is Stevens half-

Frans, half-Brits en het is dan ook niet moeilijk om 

te raden door welke culinaire tradities zijn gerech-

ten overduidelijk zijn beïnvloed. 

Ligging en interieur 

Eerst stappen we er nog even voorbij, maar The Sixtyone is goed gelegen in Upper Berkely Street, vlakbij Marble Arch. Het interieur is chique en combineert net als het 

eten klassieke met moderne elementen. Zo wordt het logo op verschillende plaatsen telkens anders weergegeven, wat we een heel leuk idee vinden. Ook is er een 

aparte privé eetkamer die plaats biedt aan maximum 16 personen en volledig is uitgerust met airco, een plasmascherm, een iPod ‘docking station’ en meer. Wij zijn hier 

echter om te komen eten en nemen plaats in de eigenlijke eetzaal, waar we al snel begroet worden door de sommelier. Ook de chef onttrekt zich enkele minuten uit 

zijn keuken om met ons te komen spreken, waarna al snel het aperitief en de amuses-bouche worden aangerukt. 



Het menu 

We besluiten om het de jongens van The Sixtyone niet al te gemakkelijk te 

maken en vragen een glutenvrij en een gewoon menu aan. Dat blijkt geen 

enkel probleem te zijn: in veel van de gerechten zijn sowieso al niet veel 

gluten verwerkt en de bestaande schotels worden in een handomdraai om-

getoverd tot glutenvrije varianten. Een paar dagen later komt een van onze 

collega’s ook eten, waardoor we een zicht krijgen op de andere gerechten.  

Op het menu vinden we zes voorgerechten (waarvan twee duidelijk aange-

duid staan als vegetarisch), zeven hoofdgerechten (waarvan twee vegeta-

risch), vijf desserts, een kaasplank en – ja, hoor – een cocktaildessert. Op de 

eerste pagina worden ook enkele wijnen gesuggereerd, maar er is tevens 

een uitgebreide wijnkaart met een uitstekende selectie wijnen per glas en 

per karaf. De flessen staan dan weer gerangschikt volgens regio. Een van de 

vele kleine accenten die indruk maakt, is de inleiding over het wijnjaar 

1961, dat inderdaad, zoals in het menu wordt aangestipt, een uitstekend 

jaar was. Verder is het enorm sympathiek dat acht van de leveranciers op 

de achterkant van het menu vermeld staan, samen met de afstand van The 

Sixtyone. Die blijkt te variëren van 30 mijl voor de wilde paddenstoelen uit 

het Royal Ashdown Forest tot 282 mijl voor de thuisbereide blackpudding 

uit Mrs. Brown’s Farm Shop – misschien niet de kleinste ecologische voetaf-

druk ooit, maar toch fantastisch dat dit wordt gedaan! 

Als voorgerecht krijgen we een heerlijke octopuscarpaccio met een konfijt 

van rode peper, zuring en sesam. Wie iets kent van smaken, weet dat er 

hier wordt gespeeld met alle vier ‘normale’ smaken, plus een beetje umami 

(van de octopus zelf). Het zoetige van de konfijt blijkt essentieel te zijn om 

alles perfect in balans te brengen, terwijl de rode peper het geheel vol-

doende punch geven en de zuring een interessant contrast vormt met de 

rest. Bovendien is alles mooi gedoseerd en gelijk verspreid over het ge-

recht, zodat je telkens van alles iets in de mond krijgt - erg belangrijk bij een 

bereiding als deze. Toch is het vooral de octopus die overheerst en zo hoort 

het ook, maar dat is niet alles: de carpaccio is perfect flinterdun gesneden, 



maar behoudt voldoende beet, terwijl de octopus zelf van een uitzonderlij-

ke kwaliteit is. Lekker! 

Het tweede voorgerechtje is gestoomde makreel met ‘saffraanaugurk’ en 

bindsla (ook gekend als Romeinse sla, een bladgroente die oorspronkelijk 

vooral in volkstuinen werd geteeld maar de jongste jaren een steile opgang 

kent). De vis is net voldoende gestoomd en behoudt daardoor zijn karakte-

ristieke smaak, terwijl de combinatie saffraan-augurk niet vernieuwend is, 

maar wel haar deugdelijkheid al in menige keukens heeft bewezen. Saffraan 

is sowieso al een heel elegant kruid (en een van de drie duurste ingrediën-

ten ter wereld) en de toevoeging ervan zorgt ervoor dat de augurk niet té 

aanwezig is. Overigens heeft een augurk van zichzelf haast geen smaak, 

maar is het bijvoorbeeld de azijn die daarvoor zorgt – iets waar chef Ste-

vens handig gebruik van heeft weten te maken. 

Tussen de hoofdgerechten vinden we een paar erg interessante keuzes, 

waaronder de geroosterde kippenborst met pastinaak (een zoet wortelge-

was met een smaak die een beetje aan anijs doet denken) en kerrie. De 

pastinaak maakt het gerecht iets aardser dan je zou verwachten, terwijl de 

kerrie het een heerlijk kruidige ondertoon verleent.  

Een stuk complexer is de zeebrasem met mosseltjes uit het Schotse Loch 

Fyne, een streek die vooral bekend is omwille van zijn geweldige oesters, 

maar waar dus ook mosseltjes worden gevonden die een heerlijke consis-

tentie en textuur hebben. Ze zijn ook mooi in het seizoen, want op het mo-

ment van ons bezoek is het oktober en ze zijn beschikbaar van die maand 

tot mei. De gebruikte gaartijd van de zeebrasem laat de vis heel goed tot 

zijn recht komen, maar het is vooral straf om op te merken hoe de vele in-

grediënten op ons bord toch mooi combineren tot een geheel. 

Als je glutenvrij moet eten, is het meestal heel moeilijk om goede nagerech-

ten te vinden, maar ook hier blijkt chef Stevens niet te falen. De combinatie 

van kokosnoot met ananas en limoen werkt heel goed. Ondanks het feit dat 

we vooraf vrezen dat de ananas met limoen iets te geprononceerd zal zijn, 

blijkt de kokossmaak meer dan voldoende sterk om het gerecht in even-



wicht te trekken.  

Een stuk zwaarder is de kunstige chocolantfondant met praline, een samen-

spel van verschillende chocolades waarvan de presentatie doet denken aan 

mergbeen met ijs. Het is een uitgekiend dessert, dat echter een klein beetje 

van de finesse mist die in de andere bereidingen aanwezig is. Niet dat dat 

een probleem hoeft te zijn, want chocoladeliefhebbers zullen hier zeker 

plezier aan hebben! 

 

Conclusie 

The Sixtyone biedt een uitstekend, romantische sfeer in een knap interieur 

met uitgekiende gerechten. Het geheel straalt heel wat klasse uit en er is op 

geen enkel element veel aan te merken. De allerbeste keuken vind je el-

ders, maar dit restaurant schurkt erg dicht tegen de top aan en verdient3 

Rosettes van AA dubbel en dik. Zeker het bezoeken waard! 

 

 

 

 

Meer info 

 

The Sixtyone Restaurant 

61 Upper Berkely Street 

London, W1H 7PP 

ENGELAND 

www.sixtyonerestaurant.co.uk 

reservations@sixtyonerestaurant.co.uk 

+44 (0)20 7958 3222 

http://www.sixtyonerestaurant.co.uk
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