Eten, drinken en slapen

bij de notaris

‘Ik ga naar De Notaris.’ Soms betekent
dat compleet iets anders dan een bezoek
aan een notariskantoor. Bijvoorbeeld
naar een restaurant, café of bed-andbreakfast. Notariaat Magazine zet er
een aantal op een rij. Misschien wel
uw bezoek waard deze zomer.
| T E K S T Martijn Rip

Grandcafé De Notaris
Raadhuisplein 1, Apeldoorn
De naam: Lang geleden heeft er een notaris
in het pand gezeten. Inmiddels is het grand
café al meer dan twintig jaar in het karakteristieke pand gevestigd. Daarin bevindt
zich ook de Notariskamer, een aparte
ruimte voor een zakelijke lunch of een
vergadering.
De specialiteit: De Notaris is vermaard om
haar heerlijke koffie, hamburgers, tosti’s
en huisgemarineerde carpaccio. In de
avond staat onder meer huisgemaakte
saté op het menu.
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Eetcafé De Notaris
Schutsboomstraat 43a, Schaijk
De naam: Het is vele jaren geleden dat
een notaris in dit statige pand zijn beroep
uitoefende. Notaris Van de Putten was
de laatste. Inmiddels is het al dertig jaar
een horecapand. Omdat het pand in de
omgeving al bekendstond als ‘De Notaris’
en iedereen bij het horen van die naam
weet over welke locatie het gaat, was de
keuze voor die naam snel gemaakt.
De specialiteit: De Meat & Fish market.
Een evenement waarbij de keuken op het
terras wordt gebouwd. Vervolgens worden
de gerechten – mooie steaks en verse vis –
‘live’ bereid.

Brasserie Hotel De Notaris
Waldeckstraat 15, Tubbergen
De naam: In 2016 nam het echtpaar Luuk
Klinkert en Jacqueline Oranje – bekend van
het televisieprogramma Ik Vertrek – een
leegstaande pizzeria over. Omdat het enige
andere restaurant in Tubbergen ‘De Burgemeester’ heette, kozen ze voor ‘De Notaris’
als naam voor hun eetcafé. Een maand
geleden verhuisden zij naar een ander
pand, waar ze de brasserie combineren
met een hotel.
De specialiteit: Boerenschnitzel met ‘alles
er op en er aan’ en de huisgemarineerde
spareribs.

ZOMER

L’Auberge du Notaire
Rue Général Jacques 11, Vielsalm (België)

De naam: Naamgevers van de brasserie zijn
Hubert de Turck (notaris van 1845 tot 1873)
en Leonce de Turck (notaris van 1878 tot
1927). Het restaurant is gevestigd in het
herenhuis dat de familie liet bouwen in
hartje Geraardsbergen. In het interieur
van het restaurant zijn enkele originele
publicaties en posters voor openbare
verkopen te bewonderen.

De naam: De herberg is gevestigd in een
voormalige notariswoning. Het is voor
een plaatsje als Vielsalm een bijzonder
gebouw. Monumenten met zo’n rijk
gedecoreerde gevel en gietijzeren deur in
Hortastijl vind je eerder in Namen, Brussel
of Luik. De geschiedenis van het pand gaat
terug tot 1600. In 1845 werd het verkocht
aan notaris Pierre-Joseph Jacques. In 1977
kwam het in handen van notaris Alain
Delire. Na zijn overlijden kochten de
huidige eigenaren het pand in 2005. Nu
is het mogelijk om in de ‘Kamer van de
notaris’ te slapen. Dit was ook daadwerkelijk de slaapkamer van Delire en zijn vrouw.

De specialiteit: Wie (een deel) van de
originele Ronde van Vlaanderen heeft
gefietst en de Muur van Geraardsbergen
heeft bedwongen, kan bij ’t Notariaat
aanschuiven voor de lokale specialiteit
‘totjespap’ of ‘taatjespap’. Dit is een puree
met karnemelk en wordt geserveerd bij
een schelvishaasje en garnalen.

De speciale ervaring: Naast het bijzondere
pand is dat de combinatie van kleinschaligheid (negen kamers) en gastronomie. Zo is
er een ontbijt à la carte. En de persoonlijke
ontvangst door de Nederlandse eigenaren
Mart en Monique. In 2013 is het hotel door
Zoover uitgeroepen tot beste hotel van
België.

B&B De Notaris
Oostersingel 3a, Assen
De naam: Van 1918 tot 2016 huisden
verschillende notarissen in het pand:
Lunsingh Tonckens, Kroon, Van de Werff
en Van Pelt. In 2016 verhuisde de laatste
naar een groter kantoor, gelijk naast
de B&B. Bij aankoop van het pand lag de
kelder nog vol met wijn en cognac van
de notarissen.
De speciale ervaring: ‘Mensen komen hier
graag slapen omdat het een mooi historisch pand is.’ Met de gastvrijheid zit het
ook goed, getuige de hoogste reviewscore
van Assen: een 9,7.

Brasserie ’t Notariaat
Nieuwstraat 41, Geraardsbergen (België)

6 | 2 019

21

