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Naar een volgende fase
Adri Branderhorst is al vele jaren een trouwe Ami Saisonnier, een chef 
die zijn eigen koers vaart en zich niet gek laat maken. Daarnaast een 
buitengewoon ondernemer en zeer aimabel persoon. Voor de tweede 
keer in het lange bestaan van Het Weeshuys verbouwde Adri de zaak 
en besloten we vanwege het uitgesproken design weer eens een paar 
genoeglijke uren met Adri en zijn team door te brengen.

Het 
Weeshuys

Het Weeshuys staat aan de vooravond van 
alweer een nieuwe mijlpaal. Volgend jaar zal 
het restaurant 20 jaar in bedrijf zijn. Still 
going strong, is Adri’s devies en daarbij vaart 
hij zijn eigen eigenwijze koers. Adri:  
“Al bijna 20 jaar werk ik keihard aan mijn 
bedrijf en doe dat gelukkig met een trouw en 
enthousiast team. Elke dag komen we als groep 
weer met plezier naar ons werk en proberen we 
onze passie naar onze gasten over te brengen. 
Natuurlijk waren er in de beginjaren echt wel 
culinaire ambities als het om de prijzen gaat, 
maar daar is helaas geen gouden formule voor. 
Het gebeurt of het gebeurt niet. Wat we vooral 
hebben willen neerzetten, is een gezellige zaak 
waar de gastronomie nog echt gevierd wordt.  
En natuurlijk waar de stoelen bezet zijn, want 
daar leven we voor. Dat is ons aardig gelukt, 
vind ik zelf als ik zo terug kijk. Het is voor ons 
goud dat mijn team constant is en dat het af  
en toe aangevuld wordt met nieuw talent.  
Het heeft mijn rol veranderd. De scherpe kantjes 
als chef zitten er nog wel aan, maar ik ben in de 
afgelopen jaren richting mijn mensen wel wat 
milder geworden. Dat zijn natuurlijk de jaren die 
mee gaan tellen en de ervaring die je daarin 
opdoet. Maar het is zeker ook de veranderingen 

die je moet doormaken richting een nieuwe 
generatie.” De zaak en Adri zelf zijn in de 
afgelopen jaren veranderd, maar de culinaire 
overtuiging niet. Adri: “Dat is natuurlijk ook 
waarom we lid zijn van Les Amis Saisonnier.  
We willen de seizoenen respecteren ondanks dat 
de wereld qua producten op je afkomt. We zijn 
daarin wel fel. Vroeger was een aspergeseizoen 
nog zes weken en tegenwoordig bijna dubbel 

zoveel. Daar heb ik het wel eens moeilijk mee. 
Met Het Weeshuys varen we al jaren een 
bestendige koers en daar ben ik trots op.  
We wilden op een gegeven moment een andere 
soort keuken voeren, met kleine gerechtjes om te 
delen. Ik heb nog nooit zo op mijn kloten gehad 
van de gasten als toen, dus hebben we daar 
uiteindelijk maar van afgezien.”

Metamorfose
Adri kwam op een gegeven moment op een 
punt dat hij de zaak een echte metamorfose 
wilde laten ondergaan. “Een muurtje 
schilderen en een paar nieuwe stoelen voldoen 
dan niet. We wilden het rigoureus aanpakken. 
Er moest wel het een en ander gebeuren van 
spoelkeuken tot entree. Natuurlijk spelen onze 
toekomstplannen daar ook in mee. Denk niet 
dat ik wil stoppen, maar ik denk wel over de 
toekomst na, je weet nooit wat er nog op je pad 
komt. We hebben echt de focus gelegd op  
Het Weeshuys. Ik leef een redelijk gezonde 
leefstijl, sport regelmatig en blijf eigenlijk ook 
nooit hangen in de zaak. Door mijn vaste team 
hoef ik ook niet altijd meer tot het laatst hier te 
blijven wachten.” De verbouwing gaf uiteinde
lijk ook invulling aan de onrustige persoon
lijkheid van Adri. Continu zoekt hij naar 
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in de muurschildering verwerkt. Alles in de 
schildering heeft voor ons in elk geval een echte 
betekenis. Het moest een beetje over de top zijn 
en we kwamen uit bij de jongens van Giftig die 
met spuitbussen aan het werk zijn gegaan.” 
Ondanks de imposante verbouwing, geeft 
Adri ons nog wat mee. “Veel ondernemers gaan 
er vaak vanuit dat gasten maar blijven komen. 
Elke vijf tot zes jaar kriebelt het bij mij weer om 
in de zaak te investeren zodat de gasten kunnen 
zien dat er wat gebeurt met hun geld. Dat is in 
de afgelopen jaren echt een deel van ons succes 
gebleken. Dat wil ik graag meegeven aan jonge 
ondernemers.”

het weeshuys
Markt 52-56, Geertruidenberg
tel. 0031(0)162 513 698
www.weeshuys.nl 
 

Cecina de Léon / wild 
zwijn / kers / shiso
Ingrediënten: gebruineerde amandelstif-
ten, affilla cress, 100 g gekonfijte kersen.
Voor de marbré: 1 kalfssukade, 1 gerookte 
wildzwijnfilet, cecina de Léon, jus de veau.
Voor de shisovinaigrette: 1 dl olijfolie,  
5 cl shiso purper sap, 1 dl sambai,  
40 g gesnipperde sjalot, fijngesneden shiso 
purper, 100 g suiker, 300 g gebonden 
kersencoulis.
Voor de gemarineerde gele biet:  
1 l groentebouillon, 2 st steranijs, 2 jenever-
bessen, 1 laurierblad, 3 kruidnagels, mirin, 
gele bietjes.
Voor de kersengel: 3 dl kersencoulis,  
4 g agar.

Snijd dunne plakjes van de verschillende 
delen voor de marbré, bouw de terrine in 
laagjes op met steeds wat jus de veau om te 
plakken. Zet de terrine 1 nacht onder druk 
koel weg. Breng voor de gel de coulis en de 
agar aan de kook, laat uitharden, draai glad 
in de blender en passeer door een zeef.  
Kook de gele bieten gaar in de groente
bouillon met de overige ingrediënten.  
Snijd in plakjes en steek ze rond uit.  
Marineer de bietjes in mirin, peper en zout. 
Fruit voor de vinaigrette de sjalotjes aan in 
olijfolie, peper en zout, laat afkoelen en voeg 
de sambai en het purpersap toe. Maak een 
caramel van de suiker, blus met de kersen
coulis, kook tot siroop en voeg toe aan de 
sjalotbasis. Giet de gekonfijte kersen af en 
snijd in ringetjes. Snijd een plak van de 
terrine en dresseer deze centraal op het bord. 
Garneer met de overige componenten. 

opportuniteiten. Het zit ingebakken in zijn 
karakter en dat gaat er niet zomaar uit.  
“Op de een of andere manier komen er altijd 
weer nieuwe dingen op mijn pad. We hebben een 
goed leven zoals het nu is en daar gaan we ook 
voor. De afgelopen twintig jaar hebben we veel 
dingen en projecten aangepakt omdat het 
gewoonweg kansen waren. Nu denken we daar 
wat langer over na, sluiten zeker niets uit, maar 
zijn wel wat doordachter. Dat is denk ik ook 
gewoon de ervaring die je als ondernemer 
opdoet.” Met de verbouwing heeft onze Ami 
ook wat moeilijke beslissingen moeten 
nemen. Grote feesten en partijen doet hij 
eigenlijk niet meer, of het moet met een diner 
zijn. “We willen ons nu nog meer positioneren 
als restaurant, zeker met de nieuwe formule die 
we hebben met onze menukaart. We hebben de  
à la carte een beetje ingeperkt, maar binnen  
het menu hebben de gasten nu meer keuze.  
Dat geeft voor ons meer rust in de keuken.  
We hopen op deze manier culinair nog wat 
stappen te kunnen maken. Op die manier liggen 
onze planningen een beetje vast. Daar sluit onze 
jaarplanning naadloos op aan die we in een 
mailing zetten naar vierduizend adressen van 
gasten die al jaren bij ons komen van vier tot 
zestig keer per jaar.” 

Gelukkig
Ondanks de vele veranderingen gaat het Adri 
er enkel om zijn gasten gelukkig te maken, 
zijn personeel een toffe tijd te geven en zelf 
tevreden en gelukkig te zijn in datgene wat hij 
doet. Dat hij daarvoor af en toe eens een 
tongetje moet bakken voor een gast met wat 
citroen en frietjes of zijn personeel af en toe 
eens vrij moet geven, het hoort er nu eenmaal 
bij. “De tijden zijn veranderd. Daar kun je je wel 
tegen verzetten, maar dat heeft totaal geen zin. 
Je moet goed blijven luisteren naar zowel je 
gasten als je mensen. Ik geloof dat we dat goed 
gedaan hebben in de afgelopen jaren en dat het de 
sleutel tot ons succes is. Het Weeshuys is een 
goedlopende gestructureerde machine waarin 
iedereen precies weet waar hij aan toe is.  
Dat werkt fantastisch voor zowel ons als voor 
het team. Dat geeft rust en daardoor kun je je 
ook echt focussen op waar het om draait.”  
De uitgesproken keuzes die Adri maakt, 
komen ook tot uitdrukking in het opvallende 
design van het restaurant. Grote weelderige 
vogels en planten sieren de muren. Natuurlijk 
kunnen we het niet laten naar het waarom te 
vragen. “Het is veel, zul je denken, maar er zit 
wel een idee achter. Ons restaurant ligt in de 
Biesbosch, vandaar de natuur die erin is 
verwerkt. Geertruidenberg ligt op de route naar 
Santiago de Compostella en alles wat een reiziger 
op zijn pad tegenkomt of nodig heeft, hebben we 
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Langoustine / zeebaars / 
mango / nori
Ingrediënten: 4 langoustines, borage cress.
Voor de tartaar van zeebaars:  
250 g zeebaarstartaar, dille, munt,  
ceviche dressing, 1/2 mango.
Voor de cevichedressing: 1 dl olijfolie,  
1 sjalot, 4 cl mango-azijn, 1 teentje knoflook, 
1/4 rode peper, 10 g gember, 1 serehstengel,  
1 limoenblad, 6 cl mangocoulis,  
3 cl kalamansicoulis.
Voor de vinaigrette van langoustine:  
100 l langoustinejus, 5 cl sojasaus,  
5 g vadouvan, 1 dl sushi-azijn, 5 cl olijfolie, 
limoenrasp.
Voor de mangogel: 2 dl mangocoulis,  
1 dl mango-azijn, 100 g suiker, 5 g agar,  
5 g vadouvan.
Voor de crumble: 50 g panko, 100 g nori 
sudachi.

Fruit voor de cevichedressing de sjalot en de 
knoflook aan en voeg de fijngesneden rode 
peper, gember, sereh en limoenblad toe.  
Voeg nu de mangoazijn toe. Reduceer de 
beide coulis apart, meng met de basis en 
breng op smaak met peper en zout. Breng de 
tartaar van zeebaars op smaak met de 

dressing en voeg fijngesneden munt en dille 
toe. Snijd dunne plakjes van de mango en 
steek deze rond uit. Snijd van de rest fijne 
blokjes, voeg toe aan de tartaar, stamp de 
tartaar in de steker en dek af met een plakje 
verse mango. Breng voor de langoustine
vinaigrette de jus, sojasaus, sushiazijn en 
vadouvan aan de kook, bind licht af en  

breng op smaak met olijfolie en limoenrasp. 
Breng voor de gel alle ingrediënten aan de 
kook, kook kort door, laat afkoelen en draai 
glad in de blender. Dresseer de tartaar 
centraal op het bord. Bak de langoustine  
en wentel door de fijngestampte panko en 
nori. Leg op de tartaar en garneer met de 
overige componenten. 
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64°C dooier / witlof / 
eekhoorntjesbrood / 
aardappel
Ingrediënten: 4 eieren, oesterzwammen.
Voor de crème van zwarte knoflook  
en knolselderij: 1 knolselderij, 10 teentjes 
zwarte knoflook, groentebouillon, boter, 
peper, zout.
Voor de schuimige jus van  
eekhoorntjesbrood: bouquet garni, 
eekhoorntjesbrood, blanke champignons, 
water, boter, room.
Voor de ragout van witlof en  
eekhoorntjesbrood: witlof, eekhoorntjes-
brood in brunoise, 3 g zout, 1/4 citroen,  
1 sjalot, 1 teentje knoflook.
Voor de aardappelchips: 1 aardappel, 
cêpespoeder.

Stoom de eieren 65 minuten in de stoomoven 
van 64°C, koel terug in ijswater, pel ze en 
verwarm à la minute in water van 50°C. 
Stoof de knoflook en de knolselderij gaar in 
een laagje bouillon, laat de bouillon verdam
pen als de knolselderij gaar is en draai glad. 
Monteer met wat boter en breng op smaak. 
Vacumeer de witlof met het zout en de 
citroen en stoom 40 minuten. Snijd de  
witlof fijn. Stoof voor de ragout de sjalot en 
knoflook aan, voeg de brunoise toe met de 
witlof en smaak af. Zet voor de jus het 
bouquet garni aan met het eekhoorntjes
brood en de champignons. Vul aan met water 
en kook tot een mooie jus. Laat de jus 
reduceren, passeer door een zeef en monteer 
met wat room en boter. Breng op smaak en 
schuim de jus op. Maak dunne plakjes van de 
aardappel, frituur in zonnebloemolie en 
breng op smaak met het cêpespoeder.  
Serveer de crème op het bord met de ragout 
en het ei. Lepel er de jus bij en garneer met  
de aardappelchips.

Schelvis / venkel / 
groene kool / ansjovis
Ingrediënten: 1 grote schelvisfilet,  
8 coquilles, koolblad, beurre blanc, 
bleekselderij, grof zeezout.
Voor de gemarineerde appel: 5 cl mirin,  
1 limoenblad, 5 cl limoensap, 25 g curry-
pasta, 2 g gember, 25 g kerriepoeder,  
100 g gesnipperde sjalot, 5 cl olijfolie,  
1 appel.
Voor het kruidenpoeder: 20 g peterselie, 
20 g basilicum, 2 el mosterdzaad, 20 g tijm, 
10 g oregano, 50 g panko, 1 teentje knoflook, 
schil van 1/2 citroen.
Voor de venkelcaramel: 15 cl suiker,  
5 cl azijn, 5 cl ricard, 1 steranijs,  
5 dl venkelsap.
Voor de crème van ansjovis: 15 cl sushi-
azijn, 50 g melk, 100 g eiwit, 6 dl zonnebloe-
molie, 35 g ansjovis, 75 g yoghurt.
Voor de venkel: 400 g venkel, 4 g zout, 
citroen.
Voor de heldere basilicumolie:  
75 g basilicum, 5 dl olijfolie, peper, zout.

Pareer de vis, zout de filets met 10 g zout per 
kilogram en laat een nacht koel intrekken. 
Stoom de vis 12 minuten in de stoomoven 
van 52°C en reserveer in de koeling. 
Portioneer de koude schelvis en brand met de 
brander. Droog alle kruiden, de knoflook en 
citroenschil voor het poeder, draai fijn in de 
blender en meng met de panko en het 
mosterdzaad. Kneus de basilicumtakjes voor 
de olie, meng met de olijfolie, peper en zout 
en laat 2 dagen op kamertemperatuur 
infuseren. Blender de massa en passeer door 
een neteldoek. Halveer de venkel en vacumeer 
met het zout en een halve citroen. Stoom de 
venkel 45 minuten en koel terug op ijswater. 
Maak een ansjoviscrème door alle ingrediën
ten als een mayonaise te monteren met de 
olie. Fruit voor de marinade de sjalotten aan, 
myoteer de specerijen en voeg de resterende 
olie toe. Maak bolletjes van de appel, 
vacumeer met de marinade, gaar 6 minuten 
in de stoomoven van 100°C en koel direct in 
ijswater. Bak de coquilles en schik op het bord 
met de schelvis. Dresseer er de garnituren 
omheen en werk af met de beurre blanc en de 
basilicumolie.
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Duroc ribben / 
aubergine / gerookte 
knoflook / sesam
Ingrediënten: 1 streng Duroc varkens-
ribben, 1 prei, 1 komkommer, krokante 
uitjes, kleine blaadjes bloedzuring, 
zoetzuur vocht.
Voor de gepofte aubergine: 1 aubergine, 
vadouvan, knoflook, tijm, olijfolie.
Voor de BBQ gel: 2 dl bbq saus, 2 dl water,  
3 g agar, 3 g gelatine.
Voor de hangop van gerookte knoflook: 
500 g Griekse yoghurt, 5 g vikingzout,  
1/2 bol gerookte knoflook.
Voor de vinaigrette: 1 dl oestersaus,  
5 cl sojasaus, 10 g bbq kruiden, 1 cl sushi-
azijn, 5 cl olijfolie, 1/2 limoenrasp.

Maak de ribben schoon, breng op smaak met 
peper en zout en snijd de vetkant in ruit.  
Bak de ribben goed uit, laat afkoelen en gaar 
12 uur in de stoomoven van 72°C. Schil de 
aubergine, snijd in kwarten, marineer met de 
overige ingrediënten en pof 8 minuten in de 
oven van 230°C. Roer de Griekse yoghurt 
goed door met de knoflook, breng op smaak 
met peper en zout en reserveer 12 uur koel in 
een doek. Haal er de knoflook uit en vul een 
spuitzak. Meng alle ingrediënten voor de 
vinaigrette. Snijd de prei bij, vacumeer per kg 
met 10 gram zout en stoom 20 minuten. 

Snijd in tonnetjes van 2 cm, brand af en 
marineer met de vinaigrette. Maak balletjes 
van de komkommer en marineer zoetzuur. 
Breng alle ingrediënten voor de gel aan de 

kook, laat uitharden en draai glad in de 
blender. Dresseer de ribben centraal op het 
bord en leg er de aubergine bij. Garneer met 
de overige componenten.
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