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J.. Eigenaren Danny Süjngard (links) en René Ameling. FOTOFRANKDEROO 

Wat fijn dat Season buiten 
de gebaande paden treedt 
Het was een wens van ondernemers René Ameling en Danny Slijngard om een horecazaak te 
beginnen. Het werd echt met Season. Verzorgd en goed, maar ontspannen tafelen. Zo zagen 
de mannen het voor zich. Dat is precies wat we ervaren. 

Ellen lengkeek 

V
oor René Ameling (si) 
en Danny Slijngard (35) 
gaat een droom in ver
vulling met het openen 
van hun Season. De 

nunnen werkten in diverse Haagse 
horeazaken en kennen elkaar van 
Catch by Simonis. De zaak is naar ei
gen ontwerp verbouwd en met zorg 
gemoderniseerd. Ze hadden de oude 
bar willen behouden, maar die bleek 
zo rot als een mispeL ~ oude dans
vloer ligt nu verstapt onder een 
nieuwe vloer achterin, waar de gas
ten wu meer intiem kunnen eten 
un lage tafels. 

Bar ala blikvanger 
Het is stijlvol gedaan, met de blauw
groene bar midden in het restaurant 
als blikvanger, waar ook geborreld 
mag worden. In de wcs kunnen nog 
~t gaten worden geplamuurd, maar 
ze zijn nog maar een paar weken 
open. 

We zijn benieuwd wat de keuken 
brengt als we plaatsnemen aan een 
hoge tafel midden in Season. De onc
vangsr is in elke geval breedlachend 
en spontaan. We krijgen glazen wa-

1-'Misoboter 
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We maakten van 
ons briochebrood 

· smaakbommetjes 
door stukjes te be
smeren met boter 
waarin mlso was 
verwerkt. Dat Is ge
fermenleerde, flink . 
zoute sojabonen
pasta. veelgebruikt 
In de Aziatische 
keukens. In de brio
che verwerkte de 
keuken ook gohan 
desuyo; een dikke 
zeewierpasta met 
toniJll'llokken. 

ter, - 'Mag hier ook gewoon van de 
, 1 pomp hoor', zegt René - en zien een 
1 creatieve kaan met Franse en medi

terrane gerechten waar we al trek van 
krijgen. Er is ingelegde makreel met 
shiso, handgesneden steak tanaar 
met gerookte eidooier, buikspek ge
lakt met honing en miso en gebakken 
sukade met 'vergeten' groenten die al 
jaren heel gewoon zijn en dat een 
troostend lekker gerecht kan zijn. 

De wijnkaart heeft een ruim aan-
bod op nes metfimky ontS die gasten 
niet snel zouden kiezen, maar wel 
spannend zijn. Dat denken de heren 
dan. 

Wij drinken een goed en makkelijk 
glas grüner veltliner (löss) en een 
Zuid-Afrikaanse chenin blanc (van 
Rijk's), fris met een klein beetje hout 
van het huis komen twee gelakte 
briochebroodjes op tafel, waar Frank-
rijk en Japan elkaar ontmoeten met 
misoboter als smeersel en zeewier
pasta verwerkt in het deeg. Heel lek
ker, 

We beginnen ook goed met oes
ters, even kon aangebakken, waarbij 
we zwane boontjes, gember en len
te-ui proeven. Wat fijn dat er weer 
een restaurant buiten de gebaande 
paden treedt Er zijn ook hemelse co-

quilles met een crème waarin we 
aardpeer proeven, hollandaisesaus 
met duidelijke aanwezige, maar zeker 
niet storende kruidnagel en een 
kruim van panko, wat roggebrood en 
hazelnoot 

Gestoofd konijn 
Ook de hoofdgerechten, waarbij we 
zachte bessige merlot (Le Dropt) 
drinken, zijn goed, op een uitglijertje 
na dan. We eten ravioli met gesto0fd 
konijn, treffend met salie en pom
poen gecombineerd, Ook een stevige, 
prima gegaarde kabeljauwmoot met 
rode wijnjus bevalt, maar niet de 
lauwe salade daarbij van spruitjes en 
wakame. Het zeewier domineen de 
smaak echt te veel. 

De dessens zijn om blij van te wor
den. Niet alleen omdat ze lekker zijn, 
maar ook weer eens anders. Gepo
cheerde peer met een gel van 
zoethout en blauwe bes en kastan
je-ijs bijvoorbeeld. Ook de crème 
bnllée van donkere chocolade met 
frisheid van sinaasappel en vli~rbloe
sem, en een krokant suikerlaagje is 
een lekkere combinatie met een pret
tig peperige nasmaakje. 

De conclwie laat zich raden. We 
hebben hier fijn gegeten. 
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Voor de rubriek De Gouden 
Pollepel bezoekt en beoor-
deelt deze krant wekelijks 
een restaurant in de regio. 

~ 
Eindscore 

8,0 
Beoordeling 

Voorgerecht é,s 
Hoofdgerecht 8,0 
Nagerecht 9,0 
Bediening 8,5 
Sfeer 8,0 
Prijs-kwaliteit ..,.., 7,0 

Praktisch 

Adres: Lange Houtstraat 
15, Den Haag, tel: 070-385 
9929 
Internet: 
seasonrestaurant.nl 
Open: dinsdag tot en met 
zaterdag (keuken) van 
12.00 tot 14.00 uur en van 
17.30 tot 22.00 uur. Er kan 
ook alleen geborreld wor-
den 
Prijzen: 1100rgerechten 
vanaf 5 euro, hoofdgerech-
ten vanaf 21 euro, dessert 
vanaf 6 euro 
Afgerekend: 140 euro 
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Tussenstand 

1. Sequenza 
Den Haag 8,1 

2.Seaon 
Den Haag 8,0 
C.16 de Flcriz 
Den Haag 8,0 
Bra ... rle Amare 
Den Haag 8,0 

4. BlueBlood 
Den Haag 7,9 
LaRana 
Den Haag 7,9 

Reageren 

E-mail voor vragen of 
auggesties naar 
hc.pollepel-ad@pe111groep. 
net 
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