Casino Amsterdam					
Niet gokken
			 maar op safe met Apollo
					

In het hartje van Amsterdam, het Leidseplein/Max Euweplein,
waar ooit de fameuze nachtclub Casino van G.J. van Meeuwen
zich bevond, vinden we één van de twee Holland Casino’s
dat Amsterdam rijk is. Een mooiere plaats kan je je nauwelijks
wensen als Casino!
Ik heb afgesproken met executive chef Jeroen Plooij en sous
chef Frits Gasseling. Twee jarenlange maatjes zowel binnen
als buiten de keuken.
“Toen Frans Bon van Apollo me belde was ik meteen
enthousiast. Ik ken hem misschien al wel twintig jaar en
zolang doen we ook al zaken. Het fijne van Apollo is, naast
natuurlijk de onberispelijke kwaliteit van hun specerijen en
sauzen, dat Apollo vooral op een heel aangename manier
zakendoen. Geen agressieve verkoop maar gewoon op basis
van gelijkwaardigheid een fijne sfeer opbouwen en dan wel
zien wat ervan komt. Zo doen wij dat in ieder geval graag.”
In de Holland Casino’s proberen de chefs een juiste balans te
vinden tussen zelf maken en kopen.

“We

moeten hier echt wel op alles letten en vooral de

krapte in personeel noopt ertoe goed na te denken over
wat je wel en wat je niet zelf wilt of kan maken.

Het is ook
Bij ons

een kwestie van kiezen voor een constante kwaliteit.

werken best veel mensen en die moeten allemaal dezelfde
kwaliteit kunnen garanderen.

Neem

nu bijvoorbeeld de

satésaus. Apollo heeft een perfecte basis die we zelf nog wat
pimpen.

Maar dan heb je hem wel altijd hetzelfde! Zo ook
Een mengsel van Apollo is altijd hetzelfde
en van goede kwaliteit. Dat heeft geen enkele zin om zelf te
staan mengen.”
met de kruiden.

Jeroen en Frits, eigenlijk voornamelijk Frits, maakten een
viertal gerechtjes zoals die gewoon op de kaart van de
Casino’s staan. Ofschoon er voor alle Casino’s meer dan
genoeg gerechten zijn om uit te kiezen, die worden centraal
vastgesteld, heeft iedere chef toch altijd zijn voorkeuren waar
hij dan ook volledig vrij in is.

Souschef Frits Gasseling

www.apollofood.eu
www.hollandcasino.nl/vestigingen/amsterdam-centrum/restaurant

Salade Cambozola met uitgebakken Spekjes,
frisse Appel en Walnotencrumble
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Salade aangemaakt met Apollo Frambozen Dressing

Taartje van Rode Biet en gerookte IJsselmeer Paling
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Rode Biet Salade met Augurk, Rode ui en Crème Fraîche
Als garnering o.a. Apollo Limoen-Koriander Mayonaise

Gegrilde zalm op Aspergepuntjes,
Gepofte Tomaat en een Kruiden Beurre Blanc

Garnering bevat o.a. Apollo Glaze Balsamico
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Saus bevat Apollo Gevriesdroogde Basilicum

Gemengd Rood Fruit, Kiwi, Koude Sabayon,
Frambozenschuim, Kokos-ijs

