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Het nieuwe vegan restaurant
SNCKBR aan het Vredenburg in
Utrecht opende gisteren de deuren
voor bloggers en andere
genodigden uit de regio, die druk
zijn op sociale media. Via hen wil
SNCKBR aan Utrecht laten weten
dat hij er is. Maar eigenlijk was dat
volgens eigenaar Floris Beukers
(37) niet meer nodig; de zaak is
pas tien dagen open en zit iedere
dag tot de nok toe vol.

SNCKBR is al bekend in
Amsterdam en Eindhoven, maar is
alleen in Utrecht helemaal
veganistisch. Toen Beukers vorig
jaar liet weten dat het restaurant in
de Domstad zou komen, werd er
enthousiast gereageerd. Daarom
wilde hij de zaak hier openen. ,,In
Utrecht vullen we een gat in de
markt."

Ook gisteren waren alle 88 plekken
in het restaurant bezet. Het voorste
gedeelte is gereserveerd voor de
genodigden, in het achterste deel bij de open keuken - kunnen
andere gasten het veganistische
menu proeven. SNCKBR zit in het
pand van het voormalige Chinees
restaurant Het Paradijs - een begrip
in Utrecht. Het hele pand is gestript
en het interieur van SNCKBR heeft
niks meer weg van de typisch
Chinese inrichting van Het Paradijs.
Toch hebben Beukers en
Naphassa Parinussa (29), medeeigenaar en vriendin van Beukers,
hun best gedaan om Utrechts
meest bekende Chinees niet
helemaal verloren te laten gaan. Zo
hebben ze de lichtbox die aan de
gevel van het restaurant hing,
bewaard en bewerkt. Deze komt
midden in de zaak te hangen.
Ook het menu van gisteravond
stond in het teken van Het Paradijs.
Hoewel daar vaak vlees of vis in de
gerechten werd gebruikt, is dat bij
SNCKBR niet het geval. In plaats
van peking duck serveert SNCKBR
daarom bijvoorbeeld peking luck en
ook de gyoza's (Japanse
gefrituurde deeghapjes) zijn
helemaal diervrij.
Van de ongeveer twintig aanwezige
genodigden was er niet één
veganistisch. De Houtense blogger
Wendy van Soest (33) ook niet.
,,Maar dit soort restaurants maken
me er wel bewust van dat ik minder
vlees moet eten. Ik probeer af te
bouwen naar vier dagen in de
week. Dit soort opties maken het
een stuk makkelijker."
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