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het leuk vinden om met hun gasten te praten en

ervoor te zorgen dat ze sen leuke avond hebben,

in plaats van ze met een arrogante attitude 20

hard mogslijk te negeren. Het was, kortom, een

vroliJke boel, daar in de tweede zaak van de immer

goedgeluimde Van Wolde. Benieuwd naar zijn

vorgende project.

GEMIODELDE PRJJS

VOORGERECHT: (18,50

HOOFOGERECHT: £ 24

NAGERECHT: € 10

BEOIENING
KEUKEN
W1JNKAART
AANKLEDING

CUIlO zegt:

WeI, we kunnen vast melden dat er nag sen

snackbar met Herman d,en Blijker op stapel

staat. Druk baas/e, zo ondervonden wij, toen we

de ochtend na ons diner nag even een bakkie

deden met Hans van Wolde. Hij had oak nu haas!,

want de geboren Rotterdammer moest nag wei

even zijn carnavalskot inrichten. Met koek en

zopie, want Hans is inmiddels aJ jaren verzot op

het vorksfeest. Enfin, Nxt Door. Hans' signature

dish is de 'rundvleeshamburger van MaaslRijn/

IJssel'. Een sappig stuk vers vlees, gesneden van

het roodbontrund dat - het is zo makkelijk - uit

het gabied tussen deze rivieren komt. Wie dacht

te weten wat een hamburger is, za! tyrisch van

geluk huiswaarts keren. Een aardig stuk vakwerk.

Zoals oak de Umburgse salade, die de kwali-

teit van de chef en de 10kaJe slagerij verraadt.

Prachtig brunoise (ultrakleine blokjes) gesneden

knolselderij en appel, een fraal plukje frisee sla,

een halfzure vinaigrette en, daar koml ie, prachtig

gebakken bloedworst van slagerij Franssen uit de

Sint Pieterstraat. Aards, zoetzuur, fris en krokant.

Noem ons ouderwets, maar hier genieten we van.

Graag hadden we de Piper Heidsieck champagne

gewoan door gedronken, ware het niet dat de

Chassagne Montrachet van Paul Pillot de boer

net even lekkerder wegspoelde. Qua aardsheid,

enzo. In de regel kiezen wij zelden een dessert,

en dat was deze keer niet anders. Kaas, dus. Vijf

meoie, niet te grote stukjes met een toef Rinse

appelstroop. En ach, als je dan toch Nxt Door zit,

en in principe naar huis kunt raUen, smaakt daar

best nag een glaas/e Rosso di Montarcino Tenuta

Oliveto bij.•:.

Beluga Nlrt Door
Koeatraat 2.-8
Maastricht
043 ~ 3101020

Playboy zegt:

Beluga Nxt Door is het kleine zusJe van Hans van

Woldes tweesterrenzaak Beluga. Voar mensen die

even geen zin hebben in groots en meeslepend

(en oke: prijzig) is Nxt Door een geestig arterna~

tief, vinden wij. Je komt binnen in een klein, maar

rijkeJijk gesorteerd bargedeelte. Of we bubbels

willen, is de vraag. Is de paus kathollek, vrienden

uit Maastricht? Na dat glaasje champagne worden

we een ruimte verder gebracht. Ook klein, maar

net als de bar: warm, sfeervol en subtler verticht.

Probeer bij het reserveren de bank voor vier te re 4

gelen; een ronde hoek waar je lekker weggestopt

zit. Voor de jongverliefden onder u: sliekem hand

jes vasthouden behoort hier tot de mogelijkheden.

De grote broer van Nxt Door is wat killer, of laten

we het keuriger noemen. Netter, zo u wilt. Nlet

aileen qua aankleding, oak de bediening is daar

vlekkeloos. Niet dat ze er in Nxt Door sen bende

van maken, wat denkt u wei, maar het gaat erwat

losser aan toe. Relaxter. Er wordt gezellig meege

praat en die ene ober met dat goeie haar, Jorrit, is

zelfs niet te beroerd om wat goocheltrucs aan tafel

te doen. Met kaarten en muntjes enzo. Hobby van

'm. Waarom zien we dat in de Randstad zo weinig;

mensen die plezier hebben in hun vak. Mensen die

HET ETEN IS ER WAANZINNIO.
DE SFEER lDSJES EN RElAXT.
EN DE OBERS DOEN OOOCHEl
TRUCS UN JE TAFEL. OOK
OAT KAN IN DE BRASSERIE
VAN STERRENCHEF HANS VAN
WOlDE.

BELUGA
NXTDOOR
MAASTRICHT
LIMBURG
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