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Een hele tafel vol met lekkernijen en een
overdaad aan smaken, kleuren, geuren en
ingrediënten, dat is de Indische rijsttafel. Met
maar liefst keuze uit drie verschillende soorten;
Selera Blauw (vlees), Ikan Rasa (vis) en Vega
Rasa (vegetarisch) is de rijsttafel één van de
specialiteiten van restaurant Blauw.

Blauw
RESTAURANT

DE SMAAKSENSATIE VAN DE INDONESISCHE RIJSTTAFEL

BLAUW

De Indonesische koks van Restaurant Blauw willen de gasten graag de heerlijke smaken van hun land laten proeven.
Executive-chef Agus Hermawan en zijn team stellen gerechten samen die weliswaar gebaseerd zijn op de traditionele receptuur, maar zij voegen daar naar gevoel en mogelijkheden
bereidingswijzen en ingrediënten aan toe. Geen gerecht is
hetzelfde en zowel de rijsttafels als de a la carte gerechten
hebben daardoor een eigen ‘touch’.

Ook de naam van Restaurant Blauw heeft veel te m
 aken met
de traditionele rijsttafel. ‘De Blauwe Hap’ was de Indonesische rijsttafel die elke woensdag op schepen en bij walinrichtingen van de Koninklijke M
 arine voor de Nederlandse
gestationeerden werd geserveerd. Deze traditie begon al in
begin negentiende eeuw. Nu is Restaurant Blauw een traditioneel Indonesisch restaurant in een modern jasje.

Erfenis

De oorspronkelijke achtergrond van de rijsttafel is, ondanks
dat deze door vele generaties lang als koloniale erfenis is doorgegeven, allang verdwenen. Indonesiërs zelf hadden het in de
koloniale tijd niet snel over ‘de rijsttafel’. Logisch, want het is
niet hoe zij aten. Het waren vooral de welgestelde Europeanen die deze lieten opdienen: zoveel mogelijk gerechten ineens die heerlijk ruiken, er goed uitzien en dan ook nog eens
statusverhogend werken, daardoor ontstond de traditionele
rijsttafel in het Nederlands-Indië van voor de dekolonisatie.
Bij Restaurant Blauw wordt de rijsttafel gezien als de uitgelezen kans om men zoveel mogelijk heerlijke gerechten uit
de Indonesische keuken te kunnen laten proeven. Het personaal zet dan ook graag de hele tafel vol met lekkernijen.
Ga vooral proeven!
Restaurant Blauw, Springweg 64, Utrecht
T 030 234 24 63, www.restaurantblauw.nl
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