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ETEN VOOR TWEE TIENTJES IN OUD-ZUID

Het wachten waard
Midden in Oud-Zuid bevindt zich café-restaurant Affourtit, vernoemd naar
eigenaar Maarten met dezelfde achternaam. Affourtit zit in een van de
oudste panden (1883) op de Koninginneweg 209, waar het binnen én
buiten op het terras prima vertoeven is.

Eigenaar Maarten Affourtit zit met zijn café-restaurant in een van de oudste panden op de
Koninginneweg. FOTO RICHARD MOUW

Mijn tafelgenoot is geboren en getogen in de buurt en het valt haar op dat er weinig
echt Oud-Zuidpubliek te zien is. De enige BN’er die we spotten, is columnist Max Pam.
Verder veel stelletjes en gezinnen met kinderen. Voor die laatste groep heeft Affourtit
een aparte, vrolijke menukaart met pannenkoeken, pizzaatje of patat met knakworsten,
vissticks of schnitzel (tot €6,50).
De menukaart voor ’de grote mensen’ is een mengelmoes van eetcafégerechten met
naast de kaart ook asperges. Wij beginnen met een proeverij van drie voorgerechten:
een vegetarische loempia, gerookte zalm gevuld met palingmousse en vitello tonato
(€9,75). Drie heel verschillende smaken op een bord die desondanks prima te

combineren zijn.
Als hoofdgerecht kiezen we voor Affourtit-burger van Angus-rund met bacon, tomaat,
ui, gegrilde ananas, sla, cheddar kaas, huisgemaakte friet en dragon mayonaise
(€14,75) en kipsaté van scharrelkippendij met pindasaus, basmati rijst, huisgemaakte
atjar, seroendeng en cassave (€16,75). Helaas moeten we wel ontzettend lang op deze
gerechten wachten – al maakt de enthousiaste en vriendelijke bediening een hoop
goed.
Het restaurant is verdeeld over drie lagen: de entree met een lange bar, een hoger
gelegen entresol en het souterrain, waar zich ook de keuken bevindt en waar wij zitten.
Het ziet er gezellig uit, maar bij een volle zaak wel een beetje krap.
Als dan eindelijk het hoofdgerecht komt, valt die zeker niet tegen. De hamburger en de
saté zijn prima, de patat lekker knapperig. Daarmee valt Affourtit wat ons betreft onder
de noemer van het betere buurteetcafé. We komen zeker terug voor hopelijk een sneller
hoofdgerecht.

