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eindscore

BEOORDELING

7,8

(Prijs/kwaliteit telt dubbel)

7,5

Prijs/kwaliteit

8,0

Ambiance

8,0

Bediening

Peter Leunissen
p.leunissen@destentor.nl

H
et zijn twee leugen-
tjes bij elkaar. Platte-
landsgemeente Hol-
lands Kroon is twee
keer zo groot als ge-

meente Bronckhorst. Met 150 in-
woners het kleinste stadje dan? In
Staverden (30 inwoners) lachen ze
daarom. Daar hadden ze al veel
eerder stadsrechten. Maar goed,
neem het uitbater Herman Meut-

stege eens kwalijk. Al drie genera-
ties runt zijn familie het Wapen
van Bronkhorst. Dan ontwikkelt
men al snel enig chauvinisme.

We kunnen voor een aperitief
nog buiten zitten, op het klinker-
terras tegenover de 14de eeuwse
Bronkhoster kapel. Omstandighe-
den waarbij een abdijbiertje altijd
uitstekend smaakt. En laten ze nu
Grimbergen van de tap hebben.
Taco Busse, de ober, brengt ons de
kaart, met daarop vooral veel po-
pulaire gerechten. Zoals asperges
in diverse bereidingen. Mijn gast

kiest voor carpaccio, ik voor ge-
rookte zalm en paling met gort en
dragonmayonaise. Het is niet
druk, we hoeven niet lang te
wachten. Taco brengt twee wel
heel verleidelijk opgemaakte bord-
jes. De carpaccio zorgvuldig op
een bordje gevleid, de bekende in-
grediënten erover, de kaas heel
fijn geraspt. Simpel gerecht, maar
met aandacht gebracht en het
smaakt prima. Dat geldt ook voor
de zalm en paling: in een terrine
in laagjes samengedrukt en daar
een mooie plak van. Een garni-
tuur van gort, komkommer, asper-
ge, cherrytomaat. Niet ingewik-
keld, wel een lust voor het oog en
een plezier om te eten.

We zitten nu binnen. Grootva-
der Meutstege begon ooit een
dorpscafé op deze plek. En die
sfeer heeft het ook wel. De gebor-
genheid van een bruin café.

Onze hoofdgerechten vallen
ook in de categorie eenvoudig.
Een teriyaki roerbakgerecht met
onder meer asperges, bosui en
gamba’s. Daar kan niks mis mee
zijn. Nou ja: met de sojasaus had
het iets minder gekund. Voor mij:
asperges op traditionele wijze.
Dus met ham, ei, nieuwe aardap-
peltjes en boterjus. En het leuke
is: het klopt allemaal. De asperges
zijn lekker beetgaar, dikke plak-

ken ham en een eitje precies zo
gaar dat het geel romig is geble-
ven. Taco vraag of ik nog meer
blief en brengt meer asperges,
ham en ei. Hij zegt: „Asperges koe-
len snel af. Door ze in twee keer
te serveren, kunt u alles warm
eten.”

Mijn gezelschap houdt het nu
bij muntthee. Ik waag me aan crê-
pe suzettetaart met vanille-ijs. Ta-
co brengt het en zegt: „U mag er
eerst nog even naar kijken. Ik ben
het bestek vergeten. Zo terug.”

Zo’n nagerecht dat je wel hele-
maal opeet: Een torentje van pan-
nenkoekjes, de laagje gescheiden
met slagroom. Een bol ijs ligt er te-
genaan gevlijd. Daar omheen als
excuus voor het verorberen: fruit.

We lopen naar de auto op een
parkeerterrein aan de stadsrand.
Het is niet ver, Bronkhorst is niet
groot. Je kunt er wel lekker eten.

Het Wapen van Bronkhorst is al drie generaties in de familie

■ menu
zalm/paling met asperges ............................... 14,50
carpaccio ................................................................. 12,50
roerbak asperges en gamba .......................... 24,00
asperges traditioneel ......................................... 22,50
2 x wijn ....................................................................... 9,00
1 x Grimbergen ....................................................... 4,25
1 x Martini .................................................................... 3,85
1 x muntthee .............................................................. 2,80
1 x crêpe Suzette .................................................... 6,00
totaal: ............................................................ 99,40

8,0

■ Toegankelijkheid:
Rolstoeltoegankelijk, geen rolstoeltoilet
■ Ruim terras, honden toegestaan
■ Wifi
■ Geen specifieke voorzieningen voor kinde-
ren
■ adres: Gijsbertplein 1344 no.1 Bronkhorst
■ telefoon: 0575 451265
■ site: www.wapenvanbronkhorst.nl
■ open: dagelijks vanaf 10 uur, keuken van
12 tot 20 uur

� Eigenaar Herman Meutstege, kleinzoon van de oprichter van het Wapen van Bronkhorst. FOTO RONNY TE WECHEL

Goed eten in bijna kleinste stadje

REKENING▼

Nagerecht

Vroeger dorpscafé. Die sfeer heeft het binnen nog.

U kunt er eerst nog
even naar kijken. Ik
ben het bestek
vergeten. Zo weer
terug hoor.

7,5

GOED OM TE WETEN▼

Op de menukaart wordt het fraaie Bronkhorst

gekoosd als het kleinste stadje van Nederland.

Dat dan wel weer deel uitmaakt van ’s lands

grootste plattelandsgemeente Bronckhorst.

RESTAURANT UIT BRONKHORST

Hoofdgerecht

8,0

Voorgerecht


