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we gegrilde zeeduivel met een salade van 
kikkererwten, granaatappel, koriander, 
een crème van wortel met duindoornbes, 
bospeen, gepofte quinoa en za’atar op het 
menu staan. Een gerecht met een Indische 
touch is onze babi ketjap van buikspek 
met structuren van pompoen, langoustine 
en gezouten yoghurt.” 
Tante Kee is sinds 2006 een trots lid van 
de Jeunes Restaurateurs d’Europe, de JRE. 
De chefs van deze club combineren 
hoogwaardig culinair vakmanschap met 
passie voor de Europese gastronomie én 
respect voor lokale tradities en producten. 
Daarnaast onderscheiden de restaurants 
zich qua locatie, interieur, omgeving en 
service. Kim: “We zijn trots op de 
regionale producten en gebruiken deze 
dan ook volop in onze keuken. Zo 
promoten we de plaatselijke ondernemers. 
Het vlees komt van de koeien die we 

vanuit onze achtertuin zien lopen.  Melk, 
Goudse kaas en boerenboter komen van 
boerderij van Ruiten, uitgeroepen tot 
beste zuivelboerderij van Nederland.  
Wij sturen onze gasten door naar de bed 
and breakfast van de boerderij, zij sturen 
hun logees weer naar ons restaurant. Zo 
helpen de ondernemers van de Kaag 
elkaar. Paling halen we in Burgerveen bij 
Eveleens en de biologische geitenkaas 
komt van Van Dorp uit Weteringbrug. 
Ook onze appels komen uit de buurt, die 
kopen we bij landgoed de Olmenhorst in 
het dorpje Lisserbroek.”

PeRZiSCHe TaPiJTJeS
Kim en Raymond hebben net een grote 
verbouwing achter de rug. Het restaurant 
met prachtig terras en dito uitzicht is bij 
elkaar drie maanden gesloten geweest. 

Het resultaat mag er zijn. Muren zijn 
gesloopt, een binnenhuisarchitect werd 
ingeschakeld, het interieur compleet 
vernieuwd en Tante Kee kreeg een 
gunstigere indeling. Zo ontstond er 
ruimte voor een prachtige serre met plek 
voor 35 gasten en kregen alle eettafels 
uitzicht op het water, zodat gasten 
kunnen genieten van het mooie 
Hollandse landschap. Ook de bar en 
entree hebben een andere plek gekregen: 
zo is de bar nu letterlijk het middelpunt 
van de zaak. De oorspronkelijke entree 
doet nu dienst voor private dining of als 
ruimte voor groepen en vergaderingen. 
Aan de muur pronkt een kunstwerk van 
Erwin Olaf, de zwager van Kim, gemaakt 
in opdracht van ‘Vogue’. Kim: “Deze foto 
hebben we gekozen omdat het meisje een 
ouderwets taartrandje in haar haar draagt, 

een vette knipoog naar het interieur van 
Tante Kee. Zoals ook ons tapijt een 
knipoog is naar de Perzische tapijtjes die 
hier ooit op tafel lagen.”  
Bij een nieuw interieur hoort ook een 
nieuw logo. De dame op leeftijd moest 
plaatsmaken voor een jongere versie.  
“Wij zijn in de bloei van ons leven, dus 
we vonden dat tante Kee ook wel aan wat 
verjonging toe was”, vertelt Kim. Dus 
kreeg ze, net als het restaurant, een 
metamorfose. Het nieuwe logo is 
geïnspireerd op de foto van Erwin Olaf, 
ontworpen door een vriend van de 
fotograaf, Rienus Gündel Franciscus. De 
oudere, ietwat gezette dame met gebogen 
rug is nu een ranke, slanke dame 
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Deze pagina: babi ketjap van buikspek, pompoen en 
langoustine. Rechterpagina: terras aan het water; 

gegrilde zeeduivel; de bar is de centrale plek; chef-kok 
Robin Stoof aan het werk; gerecht van rode biet, 

geitenkaas en gepofte quinoa; de nieuwe entree.


