
 

Beste leden, 

 

Als afscheidscadeau voor mijn penningmeesterschap bij Once heb ik een cheque van 

jullie gekregen voor een weekend-weg of een culinaire uitspatting. 

Mijn vrouw had het zien van de Taj Mahal al lang op haar bucketlist staan; we hadden al 

langere tijd deze 8-daagse trip naar India gepland. “Ja,” dacht ik toen ik nadacht over 

het cadeau wat jullie me gaven: “hoe leuk is het niet om deze cheque te verzilveren in 

een land wat culinair gezien niet veel voorstelt!” We gingen op onderzoek uit. Hierbij ons 

korte reisverslag met onze culinaire hoogtepunten. 

 

Van alle kanten werd aangegeven dat India een cultuur-shock met zich mee zou brengen 

en dat we ziek thuis zouden komen omdat ‘het eten in India’ héél slecht is en de hygiëne 

ver te zoeken. 

Wij zijn niet ziek thuis gekomen maar zijn eerder geïnspireerd geraakt door de 

gastvrijheid en de flexibiliteit van de Indiërs!  

 

Onze reis ging langs Delhi, Agra en Jaipur.  Alle zintuigen staan op scherp:  

de apen slingeren door de elektriciteitskabels, koeien en ezels lopen op straat, de 

zinderende geuren van kruiden, uitlaatgassen, uitwerpselen, maar ook de kleuren zijn 

meer dan intens.  

 

Maar het draait om het culinaire wat ik met jullie wil delen. Op straat hebben we ons op 

de 1e dag in Delhi enkel gewaagd aan samosa’s. Als je ziet dat de olie goed heet is kan er 

niet veel mis mee zijn leek ons. En dat bleek: deze vegetarische bladerdeeghapjes waren 

hoog op smaak en heerlijk!  

 

 
Samosa’s @ Mahal Bazar 

 

  



 

Onze tweede dag zijn we ’s ochtends om 6.30 uur gestart met een fietstour door Old 

Delhi, onder leiding van een gids. Het was de meest spectaculaire fietstocht die we ooit 

meegemaakt hebben; alsof we door het decor van een Bollywood-film fietsten. 

Onvoorstelbaar hoe mensen en dieren hier leven. We hebben veel gereisd en dus veel 

gezien, maar dit oogt, ruikt, voelt en ziet toch echt anders dan andere landen.  

Na afloop van onze fietstour door Old Delhi hebben we een authentiek Indiaas ontbijt 

gegeten bij Karim’s restaurant. Dit restaurant is volgens insiders het oudste restaurant 

van Delhi en dateert uit 1913. Het ontbijt bestaat uit vegetarische curry met naanbrood.  

Karim’s Restaurant 

 

  



 

De tweede dag: Diner in het Bukhara Restaurant 

Het restaurant serveert gerechten die op 400 graden zijn gemaakt in een 'tandoor'-oven 

van klei, met speciale nadruk op kebabs, die zonder bestek worden geserveerd. 

Kenmerkende gerechten zijn onder meer de Sikandari Raan (gemarineerd lam van hele 

lamsbout) en Murgh Malai Kebab (romige kip-kebab). De Executive Chef van het 

restaurant heeft  de menukaart de afgelopen 30 jaar amper gewijzigd. (Dat zouden we in 

Nederland eens moeten proberen!) Het restaurant is vaak verkozen tot het beste 

Aziatische restaurant en veel celebrity-gasten hebben hier gegeten; voormalig president 

van de VS Bill Clinton en de Russische president Vladimir Poetin. In 2009 bezocht de 

Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, ook het restaurant, de 

"Hillary Platter" werd later onderdeel van het menu. 

Wij waren over dit restaurant iets minder enthousiast. Omdat de kebabs op 400 graden 

de oven in gaan, verbranden de kruiden én de marinade. Het voordeel van het bereiden 

van deze vleesgerecht op hoge temperatuur is dat we zeker weten dat het vlees gaar is. 

Maar de verfijning van de gerechten is daarmee ver te zoeken. Al met al wel een 

bijzondere ervaring, want er is een hoop gezelligheid en reuring in de zaak. 

 
Diner @ Bukhara Restaurant - New Delhi 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Diner in New Delhi 

Vanuit Nederland hadden wij het beste restaurant van India, ‘Indian Accent’ 

gereserveerd. Nummer 78 op de - St Pelligrino Worlds best list. Nummer 1 van India en 

nummer 2 in Azië. 

 
New Delhi’s Indian Accent is India’s #1 en Asia’s #2 restaurant 

Wij vonden het  vergelijkbaar met een restaurant met 1 Michelin ster in Nederland. 10-

gangen voor omgerekend € 47,50 is voor Europese begrippen niet duur. De wijn - of 

beter gezegd alcoholhoudende dranken - maakt de rekening toch weer hoog in India. 

 

Het is mooi om te merken dat een land als India toch echt een hoger gastvrijheidsniveau 

heeft dan wij nu gemiddeld in Nederland ervaren. Van portier tot manager: iedereen 

heeft oprechte aandacht voor de gast, maakt een praatje en oogt zoveel vriendelijker 

dan wij in Nederland vaak ervaren. We kregen overal waar we kwamen een oprecht 

welkom gevoel. 

 

 

 

 
Amuse @ New Delhi’s Indian Accent 



Diner bij de Taj Mahal / Oberoi Amarvilas 

 

Omschrijving van het hotel op de site: 

Het Oberoi Amarvilas, Agra geniet een ongeëvenaarde positie tussen luxe hotels in Agra, 

op slechts 600 meter van de iconische Taj Mahal. Kamerprijzen varieren van 500 dollar 

tot 20.000 dollar per nacht.  

Even voor alle duidelijkheid: hier hebben we niet overnacht, maar wel goed gegeten! 

 

 
Restaurant Bellevue @ The Oberoi Amarvilas 

 

 

In restaurant Bellevue hebben ze geprobeerd de passie van de Mughals voor 

internationale smaken en lekker eten te combineren. (Het Mughal rijk  was een rijk op 

het Indiase subcontinent, gesticht in 1526. Ogericht en geregeerd door een 

moslimdynastie) 

Dat heeft geresulteerd in een kaart waar gerechten op staan uit de Indonesische, Thaise, 

Japanse en Libanese keuken.  

We hebben hier gewoon prima gegeten. De ‘over-the-top-experience’ van het uitzicht, 

maar ook de mensen in de bediening die in traditionele Mughal-kledij liepen, was een 

leuke belevenis voor deze avond.   

 

 

Wij hebben beiden enorm genoten van India en de culinaire ervaringen. Al met al een 

aanrader. Maar daarentegen bestaat er bij ons allebei niet de behoefte om hier ooit weer 

terug te keren. Het is mooi, kleurrijk, kruidig, spectaculair, arm, en de Taj Mahal is veruit 

het mooiste bouwwerk wat we ooit hebben gezien, maar ben je er één keer (deels) 

geweest, dan voelen wij in ieder geval geen noodzaak nogmaals te gaan. Een prachtige 

belevenis! 

 

Ik wil jullie nogmaals danken voor de leuke samenwerking de afgelopen jaren! Dank ook 

voor het cadeau dat we met heel veel plezier hebben ingelost. Veel succes met Once en 

zet India vooral wel op je bucket-list.  

 

We houden contact! 

 

Hartelijke groet, 

Jurgen van Wijngaarden 

Vineyard Catering 


