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Het hele jaar door
plukverse kruiden en
groenten in
The Bistronomy
Vertical farming met de
systemen van Veggie Bros
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Dat The Bistronomy onder leiding van ervaren chef Marc Clement een innovatieve en
verrassende keuken brengt, hoeven we niet meer te vertellen. Marc Clement brengt de gast
hoogstaande gerechten met een enorme attentie voor herkomst en beleving en dat binnen
een trendy kader. Nieuwe concepten binnen het horecalandschap staan er centraal. Denk
maar aan de VR-brillen waarmee de gast het kweekproces van de Cobia-vis kan zien of de
interactieve wijntafel. Maar er is meer. Zo teelt de chef zelf zijn kruiden en microgreens in zijn
eigen binnentuin met de Urban Cultivator en het Click & Grow-systeem. Buiten heeft hij dan
weer twee Minigardens, een modulair plantensysteem, ter beschikking. Verser kan dus niet …
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Carpaccio Zwaardvis –
kruidencouscous karnemelk
4 PERSONEN

INGREDIËNTEN
200 g zwaardvis // 100 g gegaarde octopus
// 100 g couscous // 1 rode paprika //
1 courgette // 100 ml karnemelk // paprika //
mayonaise // tapenade zwarte olijf //
12 st kroepoek inktvis // 12 scheuten jonge
erwten // 12 blaadjes rode zuring //
12 blaadjes zwarte kapucijn //
4 st komkommerbloemen
BEREIDING
Zwaardvis fijn versnijden en op het bord
dresseren. Couscous gaar laten stomen en
mengen met de fijngesneden courgette
en paprika. Afwerken met olijfolie en
citroensap.
Meng de karnemelk met wat olijfolie en
smaak af. Bak de kroepoek in de friteuse.

1 26

Tomaat –
mozzarella –
kruidencake
4 PERSONEN

INGREDIËNTEN
Cake
5 eieren // 250 g bloem // 100 g suiker //
4 el gehakte kruiden // 2 dl olijfolie
Overige
8 st honingtomaatjes // basilicum cress
// 8 st gele kerstomaten // Japanse
bergpeterselie // mengeling van
verschillende kleine tomaatjes // citrus
Mexicaan // 1 bol buffelmozzarella //
bloemetjes van basilicum // 4 quenelles
tomatensorbe // klaverzuring // gel van
Merlot-azijn // crèmeux basilicum

BEREIDING
Maak een normaal cakebeslag, strijk dun
uit op een bakplaat en bak af op 180 °C.
Snijd de cake in gewenste vorm. Marineer
de gepelde honingtomaatjes in de helft
suikerwater en Merlot-azijn. Herhaal dit
met de gele tomaatjes en dragonazijn. Laat
minimum 12 uur marineren. Snijd de rest
van de tomaten in de gewenste vorm en
brand eventueel af. Dresseer en werk af.

1 27

