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website: www.tgsc.nl

De kaart van
The Gin Sum Club

Over HANOS
“Ik ben eigenlijk bij alle groothandels wel geweest.
Voor het hogere culinaire segment vind ik bij HANOS
altijd de dingen die ik bij de andere groothandels
niet kan krijgen. Bovendien heeft HANOS altijd backups op voorraad en dat is wel heel erg fijn.”

Gevestigd in een markant, honderd jaar oud
bankgebouw in Haarlem, ademt The Gin Sum
Club (TGSC) de atmosfeer van een Londense
herensociëteit. TGSC is een restaurant dat een
keur aan gins en tonics combineert met dim sum
en Aziatische gerechten die de gast aan tafel deelt.
“Licht, fris en Aziatisch, dat is mijn ding,” zegt chefkok Joey de Vries.
TGSC is het geesteskind van ondernemer Thierry
Smagge. Hij had zelf een grote hand in de huisstijl,
waar zwart, goud en koper de boventonen voeren.
Opmerkelijk zijn de grote biertanks bij de entree en
de lounge voor sigaarrokers. Bijzonder is verder de
wand met Liquor Lockers, een fenomeen uit de VS.
Gasten kunnen zo’n kluisje huren om hun eigen
drank te bewaren. “Bijna alle kluisjes zijn verhuurd,”
vertelt De Vries een maand na de opening.
De Vries en de zijnen moeten regelmatig uitleggen
wat The Gin Sum Club precies is. “Sommigen bellen
aarzelend met de vraag of ze kunnen reserveren. Of
ze komen vragend binnen. Hoewel we op vrijdag en
zaterdag ook een barfunctie hebben, zijn we echt
puur een restaurant.”

“Ik droom aldoor hoe
het nog beter kan.”
Signatuurgerecht
Kokos-ei, kingkrab, passievrucht, bosui,
koriander en cashew. Een mooi voorbeeld van de
sharinggerechten van Joey de Vries. Signatuur:
smaakbalans bereiken met Aziatische en Europese
ingrediënten.

Zie voor het recept en het uitgebreide interview:
www.hanos.nl/tgsc

Zoals veel nieuwe restaurants, focust TGSC op
kernproducten. Het profiel moet immers helder zijn
als je de hedendaagse gast wilt triggeren. Zo zijn
er in de Randstad ook burgerbars te vinden die
hamburgers met gin combineren. TGSC heeft 40
gins en tientallen verschillende tonics. De combi
gin-dim sum is bedacht door Smagge. Joey de Vries
en zijn crew bereiden de Chinese deegpakketjes
op allerlei manieren. “We frituren ze, stomen ze,
eigenlijk alle methoden die je kunt verzinnen.”
Eigenhandig ontwikkelde de chef-kok het aanbod
aan sharinggerechten. “Ik ben vaak in de VS en
Azië geweest. In Amerika zie je veel restaurants met
Aziatische gerechtjes op topniveau.”
De Vries beschikt over royale culinaire bagage.
Kortgeleden kookte hij nog bij Supper Club in
Amsterdam, het boegbeeld van IQ Creative, tevens
eigenaar van Envy, Vyne en Happyhappyjoyjoy. Eerder
werkte De Vries bij Envy en Beluga. In The Gim Sum
Club componeert De Vries Europese gerechten
met een Aziatische touch. “Als je het vergelijkt
met de klassieke Franse keuken, zijn de smaken
lichter, meer zoetzuur getoond. Vaak is sprake van
rauwe groenten. Daarnaast werk ik veel met vis
en citrus. Kunst is altijd het vinden van de juiste
smaakbalans. Ik ben wat dat betreft een dromer.
De hele dag droom ik hoe het lekkerder, beter en
mooier kan.”

