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Hoewel het jaar nog niet voorbij is, willen 
we alvast met u terugblikken op een – 
wederom -- bijzonder mooi jaar. Met een 
onwerkelijk gevoel zijn we dit jaar gestart, 
niet helemaal beseffend wat ons decem-
ber 2018 was overkomen; én uitgeroepen 
worden voor ontdekking van het jaar door 
de G&M én een Michelinster in ontvangst 
mogen nemen (zie foto uitreiking). Een 
mooi menu, met allemaal favoriete gerech-
ten van de afgelopen jaren, dat is wat we 
het eerste kwartaal serveerden. Veel gas-
ten kwamen ons voor het eerst bezoeken. 
Vooral deze beginperiode was spannend. 
De ene dag sluit je ‘s avonds de deuren en 
als je de volgende dag weer opent, ben je 
opeens een sterrenrestaurant! De reacties, 
bloemen en cadeaus waren overweldigend. 
Toch werd al snel alles weer ‘normaal’ en 
konden we onze gasten verwelkomen en 
verwennen zoals voorheen.

Maar ook buiten de deur mochten wij dit 
jaar koken. Zo namen we deel aan het eve-
nement ‘24H Chefs voor het goede doel’. 
24 uur lang kookte er ieder uur een andere 
topchef voor het Rode Kruis. Uiteindelijk is 
hier een bedrag van €55.600,- voor opge-
haald.

We hebben een avond gekookt in Arnhem 
samen met restaurant Green Rose. De 
inspecteurs van de Michelingids hebben 

hen ook in het vizier gekregen en zij mogen 
zich zeer recentelijk een ‘Bib Gourmand’-
restaurant noemen.

Daarnaast kreeg Mike een uitnodiging van 
zijn oude chef Jacob-Jan Boerma om hem 
te vergezellen naar Azië. Zuid-Korea was 
zijn eerste trip. Hij heeft zich flink ingezet 
tijdens het Seoul food Festival. Kort gele-
den was Vietnam aan de beurt en werd er 
gewerkt en inspiratie opgedaan in Saigon 
tijdens de Passion Week.

‘Chef’s at the Park’ in Leersum en de 
‘Legend Lounge’ in Eindhoven- PSV zijn ook 
nog evenementen waar wij ons dit jaar 
mochten laten zien. 

Naast het verwelkomen van de gasten bij 
ons in Doornenburg, zijn bovenstaande 
‘uitstapjes’ erg inspirerend en is het 
bijzonder leuk om samen te werken en 
ervaringen te delen met collega’s uit 
hetzelfde vakgebied.  Even de vleugels 
spreiden buiten Rijnzicht om daarna weer 
energiek terug te keren naar het mooie 
Doornenburgse!

‘Wij willen al onze gasten bedanken voor 
hun bezoek. Koken voor jullie, en een bijzon-
dere herinnering creëren, is het mooiste wat 
er is!’ 

Jim en Mike Cornelissen 

Terugblik 2019 

Ook dit jaar kijken we er naar uit u te 
mogen verwelkomen met kerst. Wij zijn dit 
jaar op Kerstavond en op Eerste en Tweede 
Kerstdag geopend voor lunch en diner. 

Ons kerstmenu kunt u vinden op onze 
website.  https://www.rijnzicht.nl/menu/
Reserveren kan telefonisch, of via het 
reserveringssysteem op de site.
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Nieuw(s)! 
Oud en Nieuw

Wij-wijnen

Wat voor de één misschien al langer bekend 
is, is voor de ander nieuw. Hieronder een 
opsomming van onze veranderingen van 
het afgelopen jaar.

 X  ‘Geen appeltaart meer?!’ Nee, helaas... 
Hoewel we beseffen dat het terras zich 
uiterst goed leent voor een rustmoment 
voor de vele fietsers en toeristen in de 
zomer, hebben wij er nu voor gekozen om 
ons te richten op één concept: overdag 
serveren wij uitsluitend ons mooie 
lunchmenu. Passanten die langskomen 
voor een kopje koffie met appelgebak 
verwijzen wij door naar de omliggende 
horecagelegenheden.  

 X  In mei hebben wij de serre een moderne 
look gegeven: een nieuwe vloer en 
nieuwe verlichting. We zijn nog niet 
helemaal klaar met verbouwen, maar 
de uitstraling van de nieuwe serre sluit 
al goed aan bij het eerder vernieuwde 
restaurantgedeelte. 

 X  Sinds 1 september zijn bij ons in de 
keuken twee nieuwe topleerlingen 
begonnen. Brian heeft zijn vorige leerjaar 
afgesloten bij het Koetshuis in Bennekom 
en Bouwe komt van de Hunting Lodge.

 X  In samenwerking met sauzenmerk 
SausGuru hebben wij een eigen saus op 
de markt gebracht. Deze is verkrijgbaar 
online: https://www.vuurenrook.nl/nl/
sausguru-bangkok-grill-marinade-245-
ml.html.  Dus thuis geen kookinspiratie? 
Gebruik onze saus voor bij uw vlees, vis 
of rijst! 

Dit jaar in juli mocht ik wederom mee 
met een van onze wijnleveranciers en 
bezocht ik samen met Tim het mooie 
wijnland; Oostenrijk. In Nederland koelde 
het die dagen eindelijk weer een beetje af, 
in Oostenrijk niet en steeg het kwik naar 
40 graden. Desalniettemin, hebben we 
heerlijke wijnen geproefd, in prachtige 

wijngaarden gelopen en mooie gepas-
sioneerde verhalen mogen aan horen van 
o.a. de huizen; Knoll, Domäne Wachau & 
Hiedler. Erg onder de indruk was ik van de 
wijnen van Veyder-Malberg. Deze wijnen 
waren zo spat zuiver! Zo binnen de lijntjes! 
Zo helder en perfect! Soms is het moeilijk je 
enthousiasme te verwoorden. Het uitzicht 
vanaf deze proeverij heeft vast bijgedragen 
aan de ervaring, zie foto. 

Momenteel staat er nog geen volgende 
wijntrip op de planning maar neem ik u 
volgende keer graag mee in het proces 
van de totstandkoming van de wijn-spijs 
combinaties van ons wijnarrangement.

Cheers & lieve groet, 
Carolien van der Velde
 gastvrouw/sommelier.

Team Rijnzicht wenst u alvast hele fijne 
feestdagen. Misschien ontmoeten wij 
elkaar dit jaar nog en anders verwelkomen 
wij u graag in het nieuwe jaar! 

 X  Menu op zondag: elke zondag bent u 
welkom vanaf 12uur en kunt u kiezen 
voor het 4, 6 of 8 gangen innovatiemenu. 
Wij stappen op zondag af van het 
huidige lunchmenu en willen u de 
gehele zondag de mogelijkheid bieden te 
genieten van het volledige menu met een 
lekkere lange nazit. 

 X  We kunnen alvast verklappen dat in de 
nieuwsbrief van begin 2020 een leuke 
actie staat!

BrianBouwe

Heeft u nog  vragen, suggesties of ideeën voor  onze volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten via info@rijnzicht.nl

Bangkok Grill Marinade
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