Restaurantrecensie Antwerpen: Rimbaud
Achtergrond & interieur
Het gebouw waar Rimbaud in gehuisvest is, was jarenlang een bekende
kroeg uit de buurt – een haast verplichte stopplaats voor zowel verstokte
cafégangers als iets minder reguliere bezoekers die graag eens een typisch
Antwerps café wilden ontdekken. Uiteindelijk werd de zaak omgetoverd tot
restaurant en sinds een paar jaar hee Rimbaud met het sympathieke duo
Georges en Danielle ook nieuwe eigenaars gekregen. Het gezellige
interieur, met zijn wandspiegels, toog en houten lambriseringen verwijst
echter nog steeds naar het verleden, terwijl een kandelaar met rode
kaarsen en uiterst netjes gedekte tafeltjes extra accentjes leggen. De
Hessenbrug – waar het restaurant gelegen is – geldt al jaar en dag als een
van de bekendste buurten van Antwerpen. Een dergelijk kader, in zo’n
loca e, vereist dan ook een gelijkwaardige keuken. Een 14 op 20 in de
GaultMillau krijg je trouwens niet zomaar en dus zijn we benieuwd terwijl
we, onder de begeleiding van de aangename gastvrouw, aan tafel schuiven.
Jean Nicolas Arthur Rimbaud was als Frans dichter een der
vaandeldragers van het decaden sme en symbolisme. Een vernieuwer
die veel hee betekend voor de poëzie, dus. Als je jouw restaurant
dezelfde naam toedicht, moet je als chef dus wel eens crea ef uit de
hoek kunnen komen, terwijl je als gast misschien toch vooral een
klassiek Franse keuken verwacht. Of men er in Antwerpen is in geslaagd
om beide doelen te kunnen combineren, lees je in deze recensie.

R1

Het menu
Aperi ef
We volgen de sugges es van de uitbaters en kiezen voor twee
verschillende huisaperi even. De eerste is een behoorlijk interessante
pinot grigio spumante rosé. Pinot grigio is natuurlijk hetzelfde als pinot gris,
maar omdat de Italianen anders omgaan met hun druiven, wordt deze
soort soms bijna als een ras op zich beschouwd. Overigens heb je ook
blauwe druiven nodig om een dergelijke spumante rosé te maken en dat

resulteert in een gemakkelijk verteerbare, evenwich ge schuimwijn met
een zalmroze kleur. Het andere aperi ef is een champagne: een
Mondonville grand cru. Nu zegt de classiﬁca e ‘grand cru’ wel veel meer in
Bourgogne, Médoc en de Elzas, maar het gaat hier toch om een meer dan
degelijke schuimwijn die het avondje al meteen de goede rich ng induwt.
Amuses-bouche
Als amuses-bouche krijgen we twee hapjes: een waterkerssoepje met
daarnaast handgepelde garnalen. Het zijn vooral de lekker verse garnalen
die indruk maken wegens goed uitgekozen en uitsteken gepeld. Een grote
kok moet je hiervoor niet zijn, maar het correct uitkiezen van een
basisingrediënt is misschien wel het belangrijkste aspect van de kookkunst
en dat hee men hier duidelijk onder de knie. Even is onze fotografe bang
dat er nog schaaltjes aan de garnalen zullen hangen, maar niets is minder
waar; ze zijn immers perfect én volgens de regels van de kunst gepeld.
Voorgerechten
Ons eerste voorgerecht is een slaatje met koningskrab, zoetwatergarnalen,
dressing en een consommé van shiitakepaddenstoelen. Het slaatje mocht
van ons iets minder ‘basic’ zijn, maar de rest van het gerecht maakt dat
ruimschoots goed. Vooral de ‘king crab’ is heerlijk om uit te lepelen, terwijl
het smakelijk vlees uitstekend samengaat met de grote garnalen en geen
extra textuur nodig hee . De consommé is bovendien verrassend sub el.
Daardoor is de smaak van de shiitakepaddenstoelen misschien een klein
beetje meer naar de achtergrond verwezen, maar dat is eigenlijk een
pluspunt, aangezien de smaak anders het gerecht mogelijk teveel zou gaan
overheersen.
Het tweede voorgerecht bestaat uit huisgepekelde Schotse zalm met een
emulsie van zeekraal en mayonaise met piment d’Esple e. De zalm is van
uitstekende kwaliteit, terwijl de emulsie van zeekraal gewoonweg een
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goed idee is. Zeekraal is erg
gezond en wij maken het meestal
klaar in de pan, maar door er een
vloeibare mengeling van te
maken, blijkt de plant ook erg
geschikt te zijn als sausje. De
Espele epeper – een bekende
chilipeper uit de gelijknamige streek die zijn eigen AOC hee – gee het
geheel een lekker kruidig smaakje, zonder te pikant te zijn. Niet slecht!
Tussendoortje
Als tussendoortje krijgen we een geslaagde huisgedraaide sorbet van
williampeer. Niet noodzakelijk, maar wel een goede manier om de papillen
weer even lam te leggen en om een extra gerechtje te kunnen aanbieden
zonder veel extra geld te moeten vragen aan de klant.
Hoofdgerecht
Kwartelﬁlet met groentengarnituur en een sausje op basis van wildfond
met porto: daarmee kan je natuurlijk moeilijk verkeerd gaan. De cuisson
van de kwartel is goed. Het gevogelte is net niet ‘te ver’ en smaakt lekker
met porto, al zorgt de wildfond er wel voor dat het gerechtje iets zwaarder
wordt dan het basisingrediënt doet vermoeden.
De gepocheerde tarbot met groentengarnituur en een dijonaisesaus doet
wat garnituur betre wat denken aan de kwartelﬁlet, maar hee natuurlijk
zijn eigen iden teit. Natuurlijk is dijonaisesaus niet de lichtste bereiding die
je kunt bedenken – wegens gemaakt van wi e wijn(azijn), water,
eierdooiers en vaak ook van mosterd – maar het is natuurlijk een klassieke
combina e en eentje die haar deugdelijkheid al lang hee bewezen.
Bovendien smaakt de (ma g ve ge en dus gezonde) tarbot zoals het moet:
vrij stevig en erg smaakvol. Lekker, dus.
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Desserts
Na een fantas sch selec e kazen van de Antwerpse kaasaﬃneurs Michel
Van Tricht & Zoon – in 2010 nog terecht door het toonaangevende Wall
Street Journal verkozen tot beste kaaszaak van Europa – volgen nog twee
lekkere nagerechten: crème anglaise met abrikoosjes, dadels, schilfers van
amandelen en koriander, huis gedraaid vanilleroomijs en sabayon met
marsala en wi e wijn. Zowel sabayon als crème anglais hee natuurlijk
eierdooiers als basis en vormt dus niet bepaald een lichte afsluiter, maar
lekker is het allemaal wel! De koriander gee de frui ge crème anglaise
een verrassende toets, terwijl het ook een geweldige keuze was om met
marsala (een Italiaanse versterkte wijn) te werken. Erg smakelijk, allemaal!

Conclusie
Buiten het authen eke kader en de leuke ontvangst dis ngeert restaurant
Rimbaud zich vooral dankzij een uitstekende keuze van hoofdingrediënten
en veel aandacht voor eigen bereidingen. De manier waarop sommige
klassiekers haast ambachtelijk werden aangepak – het met de hand pellen
van de garnalen, het pekelen van de zalm, het handgedraaide ijs – verraadt
niet alleen een zeker mé er, maar ook een liefde voor de kookkunst.
Hoewel het hier niet om de meest crea eve keuken ooit gaat, geven enkele
interessante keuzes soms wel een lichtjes verrassende wending aan
gerechten die al jaar en dag gekend zijn in de Frans-Belgisch keuken, maar
hier met veel goes ng worden geserveerd. Een aanrader voor wie eens
‘klassiek’ wil gaan tafelen.
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