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Ingrediënt & Product

Niven raakte op zijn zeventiende geïnte-
resseerd in koken op sterrenniveau nadat 
hij Pure Passie had gelezen van Jonnie 
Boer, chef-kok en eigenaar van het Zwol-
se sterrenrestaurant ‘De Librije’. Niven: 
“Het sprak me aan dat hij alles zelf 
maakt. Ik ben met de trein naar Zwolle 
gegaan en heb gevraagd of ik een week 
stage bij hem mocht lopen. Een jaar later 
werd ik in dienst genomen.” In 2005 
kookte de toen 24-jarige Niven Kunz  
restaurant ‘t Raethuys in Wateringen 
naar een Michelin-ster. Eind 2009 her-
haalde hij dit kunstje voor zijn restaurant 
in Rijswijk.

Michelin-ster
Sinds januari 2008 is Niven Kunz opgeno-
men in de Alliance Gastronomique Néer-
landaise. Leden van de Alliance kunnen 
zich niet zomaar aanmelden, maar wor-
den gespot door de Alliance-leden zelf. 
Daarnaast moeten ze aan allerlei eisen 
voldoen, zoals creatief werken met verse 
producten, deskundig en hartelijk gast-
heerschap bieden en kanshebber zijn op 
of al in het bezit zijn van een Michelin-
ster.
Sinds november 2009 bezit Niven die 
prestigieuze Michelin-ster. Die past bij 
zijn ambitie om zijn restaurant op de 

len in zijn keuken. Ook de Westlandse 
telers komen aan bod in het kookboek. 

Haas met cannelloni
Restaurant Niven serveert in zijn restau-
rant in Rijswijk verrassende combinaties, 
zoals jonge blauwe makreel met oester of 
haas met cannelloni van groene kool, 
stoofperen en mousseline van Epoisse. 
Bij de bereiding van de gerechten vor-
men originaliteit en speelsheid de uit-
gangspunten. 
Een signature-dish van Niven is granité 
van gin-tonic met gekaramelliseerde olijf 
en luchtige citroen. De kookkunsten van 
Niven Kunz zorgen samen met een vlotte 
en vakkundige bediening voor een onver-
getelijke culinaire ervaring.

Vorig jaar gaf chef-kok Jonnie Boer samen met zijn vrouw sommelier Thérèse Boer acte de 

presence tijdens het avondprogramma van het VMT Food Event. Dit jaar verzorgt de jonge 

sterrenchef Niven Kunz de streling van de smaakpapillen. Hij heeft het vak geleerd van niemand 

minder dan... Jonnie Boer.

Niven Kunz: sterrenchef  
geïnspireerd door Jonnie Boer

Dionne Irving

Op het VMT Food 
Event kunt u de 
amuses van 
Niven Kunz’ 
hand proeven.

Niven Kunz haalt 
inspiratie uit zijn 
‘achtertuin’: het 

Westland

kaart te zetten bij culinair Nederland en 
ver daarbuiten. Kunz haalt inspiratie uit 
zijn eigen ‘achtertuin’: het Westland.
In oktober 2011 verscheen het eerste 
kookboek van de Rijswijkse chef: Niven 
Basics Groenten. Het boek bevat onder 
andere dertig recepten van vooral vegeta-
rische streekgerechten. Daarnaast 
behandelt het boek de visie van Kunz op 
groenten en kruiden en de rol die ze spe-
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