
Jaja… na maanden van uitstel is 
de winnaar van de Bon Appetit 
2019 bekend! Villa Ruimzicht 
in Doetinchem is uiteindelijk 
de winnaar van de laatste Bon 
Appetit Cup! In vele opzichten 
een bijzondere winnaar, al was 
de keuze in ons laatste lustrum 
jaar extreem moeilijk. Eigenlijk 
hadden we wel drie “winnaars” 
op ons lijstje staan. Maar… wij 
hebben de keuze te maken. 

Dat doen we natuurlijk op basis van 
onze culinaire ervaring van afgelopen 
jaren. Elke keer zijn onze “proefthema’s 
hetzelfde; hoe is een menu samenge-
steld? welke producten en bereidin-
gen worden er toegepast? Is er een 
duidelijke signatuur van de chef te 
bespeuren/proeven. Presentatie van 
de gerechten en hoe is de connectie 
met de gastheer/vrouw? Zijn er bijzon-
dere initiatieven? Tja… en dan houdt 
je drie zeer sterke kandidaten over, 
die ruimschoots voldoen. Hoe verder? 
Dan pak ik samen met mijn disgenote 
een goed glas wijn en laten we de 
drie ervaringen terugkomen. Puur op 
gevoel bespreken we onze ervaringen. 
De uitslag is nu bekend, we hadden 
duidelijk de meeste herinneringen aan 
Villa Ruimzicht. 

Aandacht – Ambacht – 
Achterhoek
“De kernwaarden, de drie A’s, daar 
staat Villa Ruimzicht voor” staat 
beschreven op de website. 

Onze ervaring sluit hier helemaal bij 
aan, het was een ultieme beleving 
van gastvrijheid, grandeur, culinair 
genieten en ontspanning. Mascha 
Smit, onze ontzettend vriendelijke 
gastvrouw heeft ons vanaf het 
begin het gevoel gegeven van 
ongedwongen genieten, “voel je 
thuis bij ons” is bij haar geen loze 
kreet. Met passie vertelt ze over de 
rijke historie van de Villa en haar 
voormalige bewoners. Ze deelt haar 
wens om samen met haar collega’s de 
gasten het gevoel te geven van een 
warme totaal beleving. Dat ze hierin 
goed zijn geslaagd mag duidelijk zijn, 
de Bon Appetit cup 2019 is wat ons 
betreft gewonnen door het collectief!

Dezelfde Aandacht hebben we 
ervaren bij de rest van haar collega’s, 
waarbij Paul Hoere, de sommelier 
de kunst van plezierig aanwezig zijn 
zeer goed begrijpt. Zijn flair, kennis 
en gastvrijheid is ook bij ons goed 
bewaard gebleven. 

Een ander opvallend detail aan deze 
memorabele avond was dat chef 
Bjorn Massop door omstandigheden 
was verhinderd. Kan gebeuren, maar 
hebben we het gemerkt? Nee… het 
diner was top, in alle gangen. Dat 
spreekt natuurlijk voor de Aandacht 
die er is voor een constante kwaliteit. 
Een chef moet het Ambacht delen 
met zijn keukenbrigade. Bjorn Massop 
kan vertrouwen op zijn keukenbrigade 
en dat is een groot compliment 
als er op dit niveau wordt gekookt. 

Nog steeds loopt het water in m’n 
mond als ik mijn foto’s bekijk. Mooie 
moderne bereidingen met heerlijke 
resultaten. De gefermenteerde 
haring met oesterblad en appel 
was superlekker, tja en de makreel 
met aardbei en tomaatbereiding, 
parelcouscous en limoencreme deed 
er niet voor onder. Het ging maar 
door… snoekbaars met kamillejus, 
zo lekker. Alles klopte deze avond, 
perfecte smaakbalans en garing. 
Presentatie hetzelfde, mooie 
verzorgde opmaak. Bijpassende 
wijnen, top! 

Voor al deze heerlijke gerechten 
wil ik u graag doorverwijzen 
naar de menukaart zoals door 
Bjorn samengesteld. Zie www.
hotelvillaruimzicht.nl en dan onder 
“eten Restaurant Lokaal” 

Wij hebben tevens gebruik gemaakt 
van een overnachting in dit geweldige 
hotel, u begrijpt het denk ik al. Het 
was een geweldige ontspannende 
ervaring, waarbij je tijdens het ontbijt 

dezelfde gastvrijheid en attentie 
ervaart. 

Kort samengevat, Villa Ruimzicht is de 
terechte winnaar van de Bon Appetit 
Cup 2019.

Lucia en ik willen Marscha, Bjorn en 
alle collega’s van harte feliciteren met 
deze cup!

Peter Spijkerman

Bon Appetit

Onze vaste rubriek waarin negen restaurants worden bezocht door Peter Spijkerman en zijn echtgenote. 
De opdracht is eenvoudig.  Ontvang onze culinair columnist en stel een menu samen waarmee u de thuis- en 
gastspelers verleidt om in uw restaurant te eten. 
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