E E N T R A K TAT I E V A N
« Directeur Joost Rotteveel
en chef Robin Hoedjes

Iedere 100e

jubileumtaart cadeau

Het vermaarde Huize van Wely bestaat 100 jaar en viert dat met een jubileumtaart. Het werd een meesterstuk,
waarin een eeuw aan vakkennis en verfijning samenkomt.

H

uize van Wely behoeft amper introductie. Het bedrijf werd
opgericht in 1922 in Noordwijk aan Zee. Achter de
huidige elegante winkel bevindt zich nog steeds het atelier,
dat het creatieve hart van het beroemde patisseriehuis
vormt. In de loop der jaren zijn er meer winkels geopend.
Zo is Huize van Wely tegenwoordig ook te vinden in Haarlem en Heemstede
en zijn er twee vestigingen in zowel Amsterdam als Jakarta.
Iedereen die zichzelf of een ander wil verwennen kent Huize van Wely. Alle
taarten, koekjes, bonbons, ijs, soesjes en andere lekkernijen worden er nog
als vanouds met de hand gemaakt, met de beste ingrediënten. Directeur
Joost Rotteveel weigert concessies te doen als het op grondstoffen aankomt:
‘We kiezen altijd voor kwaliteit. Dat is de basis van ons succes. Dus alleen

de beste chocolade, noten of fruit en hetzelfde geldt voor het de inkoop van
verse room, boter en meel. Daar maken we alles van, van beslag tot deeg
en vulling. Om de constante hoge standaard die we hier hanteren te
garanderen zullen we daar nooit op bezuinigen.’

Toonaangevend
Het is het fundament waarop chef Robin Hoedjes zijn culinaire creaties
kan bouwen. Hoedjes leerde de kneepjes van het vak bij gerenommeerde
scholen en hotels in binnen- en buitenland. Inmiddels is hij zelf
toonaangevend en namens Huize van Wely een voorbeeld voor een nieuwe
generatie patissiers. Hoedjes maakt zelfs deel uit van het Nederlandse
patisserieteam, dat bestaat uit de beste vakgenoten van het land. Zij doen
als team mee aan internationale wedstrijden, verzorgen inspiratietours en
geven demonstraties aan banketbakkers, scholen en sterrenchefs. Uiteraard
levert dit hemzelf ook het nodige op aan inspiratie en kennis, bijvoorbeeld
over nieuwe decoratietechnieken.

Jubileumtaart waarin alles samenkomt
De lange en rijke geschiedenis van Huize van Wely komt nu samen in de
jubileumtaarten. Hoedjes: ‘In onze jubileumtaart wilden we alle tradities
en successen van de afgelopen jaren verenigen. We hebben er lang aan
gewerkt om de mooiste smaakcombinatie en texturen bijeen te brengen.
Wat natuurlijk best lastig is, want al onze 21 taarten en 9 ijstaarten zijn het
product van jarenlange ontwikkeling en verfijning en dus eigenlijk
onmogelijk te overtreffen. Voor de jubileumtaart hebben we daarom in
essentie onze beste recepten hervertaald. Het resultaat is een klapper, al zeg
ik het zelf.’ Hij nuanceert zijn enthousiasme onmiddellijk: ‘Of nou ja, dat
kan ik wel vinden, het oordeel is uiteindelijk altijd aan onze klanten.’

Zichtbare bekroning
De chef geeft uiteraard niet al zijn geheimen prijs, maar wil wel iets
verklappen: ‘Qua smaak is de taart een combinatie van onder meer witte
en donkere chocolademousse, amandelroom en kardemom op een basis van
luchtig biscuit, met een mooie gelaagde vulling van aalbesframbozencompote.’ Zoals we van Van Wely gewend zijn is de jubileumtaart
ook een plaatje om te zien, met geraffineerde toefjes amandelroom en
bladgoud, met daartussen het subtiele lijnenspel van het jubileumlogo. Een
zichtbare bekroning, terecht met trots getoond. Naast de taart is er tevens
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een speciale jubileum –cercle ontwikkeld. Deze oogt minstens zo elegant
en verraadt door de kleur al dat limoen de dominante smaakmaker in de
compositie is. Een lichte en frisse toets voor ieder moment of als exquise
afsluiting van een mooi diner. En alsof dat nog niet genoeg is, creëerde van
meesterglacier Pascal Aprahamian een feestelijke ijstaart, met een fluwelig
uiterlijk van donkere chocolade, omringd met gouden macaronschelpen en
- geheel in Van Wely stijl – gesierd met bladgoud en een jubileumlogoschildje.

Wie jarig is...
Rotteveel heeft nog een bijzondere verrassing in petto: ‘Omdat we dit
bijzondere eeuwfeest graag samen met onze klanten willen vieren, gaat
iedere honderdste jubileumtaart gratis mee naar huis. En wat misschien
ook leuk is om te vertellen, is dat we een speciale thee hebben laten
samenstellen door theehuis Dilmah uit Sri Lanka. Het is een delicate witte
thee, die prachtig past bij bijvoorbeeld onze nieuwe pistachetaart, de
Pierrot, de Anthony en de Lemon.’
Huize van Wely maakt niet alleen taarten, ijs en bijzondere handgemaakte
bonbons. Hoedjes: ‘Ik ben er trots op dat we hier nog het complete banketbakkersassortiment maken, van zoet tot hartig. Gevulde koeken, saucijzen-

broodjes, confituren, marsepeinen figuren, cake, kaaskoekjes en gebakjes:
we maken het nog allemaal.’ Ook de door Duitse gasten zo geliefde ronde
plakken badchocolade en vrolijk gekleurde tulpenveldenflikken maken vast
deel uit van het assortiment.

Feestdagen
Speciaal voor de feestdagen brengt Huize van Wely jaarlijks een speciale
eigen brochure uit, met prachtig gedecoreerde figuren in fraaie geschenkverpakkingen. Een attent gebaar van waardering voor iedere medewerker,
zakenrelatie of gastvrouw, dat met zekerheid in de smaak zal vallen.
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