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"Tis nauwelijks een verrassing hè, als ik je dat vertel?"

Lekkere

"Hm."

London

"Oké ik geef je een hint. We gaan groente eten aan het einde van de wereld!"

Meatless Week 2010 (4) Menu plannen

(9)
Nou ja, niet echt. Maar tik 'Kop van 't Land' in bij Google maps, en het lijkt er toch op dat de
beschaving daar ophoudt. Het streetview mannetje komt er niet. Op zondag komt er ook geen
bus, trouwens, en de weg loopt er zó het water in. Wat hadden wij daar dan te zoeken?
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London Calling
Iets uit Niets:
rijstpannenkoekjes
Behalve groene dijkjes en blatende lammetjes?

These are a few of my favorite
things

Het lekkerste vegetarische diner óóit. En ik bedoel dus echt een diner. Lekker vegetarisch eten

Puzzel

kan op allerlei manieren. Maar de manier van chef Ewout van Herberg de Kop van 't Land is er

Liefde is....

één die je niet vaak tegenkomt. Een 5 gangendiner (3,4 of 6 had ook gekund) waarvan elke

Rabarbertaart, oftewel
lentegeluk

gang gewoon een heerlijk smakend gerecht was, mooi gepresenteerd, met contrasterende
structuren en opbouwend van lentefrisse komkommer met oesterblad via romige aspergepuree
naar zomers-zoete tomaten tarte tatin naar aards-donkere zwarte risotto en een heftig
chocolade dessert. Gewoon een fantastische menu, waar alles aan klopte, vol creatieve kleine

Elegance in the Afternoon
Oh, Joy.

wijnarrangement met bijzondere en zeer goed passende wijnen. En tenslotte, maar zeker niet

Groente aan het eind van de
wereld

het minst belangrijke, een geweldige service van gastvrouw Liesbeth die over elk gerecht en

Ik hou van Holland

verrassingen, en waar - toevallig, zo leek het wel - geen vlees of vis in zat. En o ja, een

elke wijn iets wist te vertellen.
En dan nog een heerlijk bed, een ontbijt met vers warm brood en uitzicht op het water. We
vragen ons nu al af wanneer we weer naar het einde van de wereld zullen gaan.

Oh, help.
Foodblogevent 22: Iets uit Niets,
oftewel: shoppen...
Maak dit! Rode kool tahinsalade

De foto's doen door het avondlicht in combinatie met een lampje boven mijn hoofd, totaal geen
recht aan dit heerlijke eten. Ga er gauw zelf maar een keer naar toe...
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► February (11)
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► January (11)
► 2009 (138)
► 2008 (126)
► 2007 (72)
► 2006 (30)

IK LEES

David Lebovitz
Whole Lemon Bars - Lemon bar
recipe with the tangy & zip of
fresh lemons from pastry chef
David Lebovitz
23 hours ago

Koken met nrc.next
Tofuland - In Thailand is het in de
grote steden mogelijk om een
cursus Thais koken te doen. De
dag begint met een bezoekje aan
de lokale markt waar je de
ingrediënte...
1 day ago

smitten kitchen

komkommersoep, komkommer-venkelsalade met varenkaviaar(!) en oesterblad(!) en
gebakken anijschampignons
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green bean salad with fried
almonds - Green Bean Salad with
Pickled Red Onions and Fried
Almonds Inspired by a salad at
Porsena I realize that this should
make four salad portions but
confess i...
1 day ago
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1 day ago

Homesick Texan
Sour cream pound cake with ruby
red grapefruit - Christmas Day,
you could find my family and me
driving along Highway 6 so we
could have dinner with cousins in
College Station. The view was
wonderful, fil...
1 day ago

stonesoup
reclaim you waistline results + a
special offer - Wow. Talk about a
tough gig! With over 90 comment
entries and just as many emails,
judging has been super difficult.
But we’re done and the winners
have be...
1 day ago

Wat aten zij?
Toni @ Film & Food over
Tampopo - Binnenkort zijn er
twee Film & Food programma’s in
Amsterdam. Bij academisch
cultureel centrum Spui25 de
lezingenreeks Film & Food. Toni
zal daar op 9 maar...
4 days ago

vegetarian duck: an
amsterdam food blog.
aspergepuree, asperges, waterkersschuim

bodacious. - Based on my current
hangover level, I'd have to say it's
a really good thing our two-hour
party ran out of alcohol at around
4am (hour ...
4 days ago

Roving Gastronome
#Egypt #Egypt #Egypt! - I’m
always surprised when I see a
picture of Cairo and it isn’t sepiatoned. Not from some nostalgic
glow, but from the dirt. The city,
in my memory, is an...
6 days ago

anissa's blog
my belly dancer of february to
celebrate the departure of
mubarak! - Everyone is
celebrating in Egypt (well, not
Mubarak and his cohort!!) and
many must be dancing. It is a
momentous day, for the Egyptians
and for the rest o...
6 days ago

Amsterdam Foodie
French reunion at Le Petit Latin:
death by calories - Back in late
summer, I went to the Dordogne
in France for a week with friends
– my last chance to relax before I
started at MegaCorp. Last
weekend, three m...
1 week ago
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dutchgrub
Kaap Kot – Peacefulness and
Views in the City - The other day
we were asked for a
recommendation for New Year’s
Eve on Twitter. A special yet cozy
place in the city. This immediately
made me think of Kaa...
1 month ago
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Dutch Cooking
The foodlovers guide to Amsterdam

zwarte rijst, paddestoelen, gebakken bindsla, aardpeerpuree, winterpostelein
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