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Door PIETER NIJDAM
23 feb. 2018 in VRIJ

De Rijn stroomt bij Lobith ons land in, althans 
dat denken we. Het wordt pas ingewikkeld 
als de Rijn bij binnenkomst helemaal niet zo 
heet. Het is het Bijlands Kanaal en even later 
de Waal.

Een zijtak van de Rijn heet het Pannerdensch 
Kanaal. Wij moeten daar vanavond zijn en 
vreemd genoeg heet het restaurant aan de oe-
ver van dit kanaal Rijnzicht. Snapt u het nog?

Hotel-restaurant Rijnzicht is al vier generaties 
in handen van de familie Cornelissen. Eerst als 
veerhuis, toen schipperscafé, daarna een hotel 
met visspecialiteiten en nu een restaurant dat 
zich wil voorstaan op innovatie.

Voorwaar geen gemakkelijke opgave in deze 
uithoek van Nederland, waar de lokale bevol-
king een voorkeur heeft voor biefstuk en sch-
nitzel.

In fase 1 is de eetzaal opgeknapt, nu de rest nog
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Jim en Mike Cornelissen heten de broers die de 
culinaire kruistocht aandurven. Toen de twee 
bevlogen jonge koks hun vader over hun am-
bitieuze plannen vertelden, had die er weinig 
fiducie in. Gelukkig gaf hij carte blanche. Wat 
moet je ook anders als je het honderd jaar 
oude familiebedrijf graag wilt voortzetten.

Anno 2018 wordt het pand stukje bij beetje 
aangepast. De eetzaal kreeg al een facelift met 
een strakke betonnen vloer en wit- en donker-
grijze kleurstelling. De serre, die eerder doet 
denken aan een Griekse taverne, komt nog aan 
de beurt. Net als het terras.

We zijn hier echter voor het eten. Dat komt 
samen in het innovatiemenu, opgesteld door 
Mike, de jongste van de twee die tevens chef 
is. Mike is altijd aan het ontdekken. Op buiten-
landse reizen en bij de opening van nieuwe 
restaurants van sterrenchefs. Hij zit altijd op 
de eerste rij.

Klassieke scholing kreeg hij van de veel te 
vroeg overleden Wicher Löhr van Het Koets-
huis, terwijl Jacob Jan Boerma van De Leest 
hem met zuurtjes liet spelen.

Die komen mooi terug in de amuse van ’ver-
koolde’ biet met mierikswortel en mosterd. 
Met ’Hong Kong versus Doornenburg’ laat hij 
koude thee samengaan met hom bao, een ge-
stoomd Chinees broodje met een umamibom 
binnenin.

Hartig zijn ook de twee variaties op Thaise lan-
goustine: een lepel met de staart in pinda, ta-
marinde en Thaise basilicum en een kokosnoot 
gevuld met rauwe langoustine en friszure to-
nen van citroengras en limoenblad. Het is het 
eerste gerecht van het 8-gangen menu.

De in geitenboter gebrande kabeljauw met 
knolselderijtagliatelle en klassieke beurre 
blanc doen ons naar adem happen. Alle sma-
ken perfect in balans. Eigenlijk te mooi voor 
de simpele Nieuw-Zeelandse Stoneleigh sau-
vignon blanc van de wijnkaart die nodig aan 
revisie toe is.

Bij de zeebaars die volgt, is helaas die mooie 
balans zoek. De emulsie van oester erbij is te 
zwaar en ook het zoet van pompoen klopt niet 
echt.
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Dan liever de varkenshaas met champignon-
saus à la 2018. Urenlang gegaard op 65 graden 
en krokant opgebakken en geserveerd in een 
intense jus van Iberico-afsnijdsels en gebakken 
champignons. Zo wil je wel een varkenshaasje.

De fi let van reerug is ook alweer zo mooi ge-
gaard. De gebroeders Cornelissen hebben zo’n 
beetje alle moderne technieken in huis. De 
knofl ook gefermenteerd, de sinaasappel ge-
konfi jt en dan ook nog een schuim van rooi-
bosthee naast een concentraat van rode biet.

De toetjes, drie stuks, zitten prima in elkaar. 
De lekkerste? Oef, de tzatziki of toch de cho-
coladeganache met gerookte aardpeerschil en 
dulce de leche?

Innovatie begint dus bij Lobith, nu nog de pas-
sende wijnen erbij en deze kruistocht wordt 
één grote overwinning.
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Rijnzicht
Sterreschans 15, 
6686 MS Doornenburg; 
tel. 0481-421308; rijnzicht.nl
Ma. en di. gesloten, wo. geen lunch

Ambiance
Moderne eetzaal, gasten uit Randstad 
gaan voor het innovatiemenu, lokalen 
kiezen carpaccio en ossenhaas.

Bediening
Vlot, attent en professioneel. Wijn-
kennis mag worden bijgespijkerd (net 
als de wijnkaart).

Menu’s
Van €34,95 (3-gangen lunch) tot 
€74,50 (6 amuses + 8-gangen diner).

Favoriete gerechten
Kabeljauw met knolselderij, reerug 
met sinaasappel, chocolade met 
gerookte aardpeerschil en dulce de 
leche.

Wijnkaart
In revisie, maar nu nog een treurig 
assortiment van slechts één 
importeur; basischampagne Perrier 
Jouet kost €110 (5x de inkoopprijs); 
huiswijn €19.


