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Toveren met 
sake en thee

Atelier Morel verheft foodpairing tot 
kunst in labo Stadsbrouwerij De Koninck

Stadsbrouwerij De Koninck is een stel bewoners rijker. 
Meester-mixologist Paul Morel en partner Farah Soelei-
mansjah toveren met thee, sake, sherry, cocktails en ander 
lekkers. Het pairen van food en drinks hebben ze tot kunst 
verheven in het voormalige labo van de brouwerij. Thee-
experte Farah Soeleimansjah en Paul Morel, die zijn cock-
tailtalent bijschaafde in restaurants The Jane en Pure C, 
zetten er samen unieke proefevents op.



Tijdens een event - of het nu een Bar Night is waar-
bij Indonesische snacks en cocktails worden ge-
proefd of een diner rond Zeelandse Specialiteiten 
of een Modern Tea Experience - wisselen Farah en 
Paul elkaar af. Dus doen ze dat ook voor ons. Farah 
ontvangt ons in het rustigere gedeelte van het ate-
lier, waar ze water kookt en thee selecteert. Uiter-
lijk is ze Aziatisch, maar haar lichtbruine ogen ver-
raden een werelds karakter. “Toch zijn mijn ouders 
beiden Indonesiërs, die mekaar pas hier hebben le-
ren kennen. Mijn broer heeft het kenmerkende git-
zwarte haar, terwijl dat van mij kastanjebruine 
toetsen heeft. Mijn ogen zijn inderdaad lichter. Mis-
schien komt het daardoor dat ik velen op het ver-
keerde been zet. Ben ik in Japan, spreken mensen 
spontaan Japans tegen mij, in Taiwain Taiwanees 
en in China Chinees. Maar ik spreek die talen even-
min als jij. Zelfs met het Indonesisch heb ik moei-
te”, lacht ze.
“Ik ben vanzelf met thee begonnen”, vertelt ze. “Ik 
verdraag geen alcohol. Een paar slokjes van een ca-
va en ik sta op mijn kop. Maar ik was de armzalige 
alternatieven van veel restaurants beu: cola, spuit-
water en fruitsap. Een volwaardig alternatief kan je 
dat niet noemen. Toevallig was ik mee op een han-
delsmissie naar Indonesië. Zelf wilde ik toen een 
mooie thee vinden, mét certificaat. De eerste plan-
tage die ik bezocht, was al een schot in de roos. 
Maar toen zag ik dat ze er een enorme berg plastic 
verbrandden. Wat betekent zo’n certificaat dan 
nog?”
“Zo’n certificaat is duur en kleine boeren hebben 
vaak het geld niet om daarin te investeren, terwijl 
hun ervaring vaak generaties teruggaat. De volgen-
de boer die ik bezocht, weigerde pesticiden waar-

Farah is klaar
om thee op
traditionele

wijze te
schenken.
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U heeft zeker al van Paul Morel ge-
dronken. Ten minste, van zijn drank-
jes. Want hij was erbij in The Jane,

vanaf het eerste uur. Net zoals hij de
cocktails van Pure C – het strandhotel van

Sergio Herman in  Cadzand – verfijnde. Toch
wil hij zich nooit te lang binden aan één zaak. 

Hij wil tijd hebben om zich te verdiepen, om op 
zoek te gaan naar meer kennis. Dus zette hij zijn 
eigen Atelier op waarmee hij concepten uitwerkt 
voor firma’s, proeverijen voor hen organiseert of 

een team begeleidt tot het de kunst van het mixen
in de vingers heeft. 

Dat deed hij onder meer voor Mesa, het res-
taurant van Tomorrowland in de Klooster-
straat. “Cocktails zijn er een belangrijk on-

derdeel van de kaart, elk gerecht krijgt in
Mesa zijn eigen cocktail. Die menukaart en de

vernieuwingen ervan help ik mee uitwerken. De
productie en de trainingen van het personeel ge-
beuren hier. Dat is ontspannend voor hen, alleen al 
omdat het plaatsvindt buiten hun eigen werkomge-
ving”, zegt Paul Morel. Mesa is niet zijn enige op-
drachtgever. Bedrijven als Callebaut doen ook een 
beroep op Pauls expertise.

Reizen naar sake en thee
Die expertise snijdt nu ook een ander relatief onbe-
kend veld aan, via zijn partner Farah Soeleimansjah.
Niet dat Paul en Farah een strikte tweedeling hante-
ren in hun atelier, maar een thee is geen alcohol-
houdende drank, om maar iets te zeggen. “En toch 
zijn er raakpunten”, reageert Paul. “Ik ga op zoek 
naar sakes in dezelfde oorden als waar Farah naar 
theekwekers zoekt, met name in Japan en Taiwan.”

“Voeg bij deze 
theeblaadjes, na drie 
keer serveren, een beetje 
sojasaus en wat 
sesamzaadjes, dan heb 
je de perfecte start van 
een slaatje”
Farah Soeleimansjah

door hij amper 10 procent van de opbrengst van 
zijn buren haalde. ‘Waarom spuit je dan niet?’, 
vroeg ik. ‘Omdat ik mezelf niet wil vergiftigen’, zei 
hij. En toch namen zijn buren die houding niet in 
dank af, want zijn bioplanten zagen er niet zo afge-
likt mooi uit. Niettemin heb ik zijn thee gekocht.”

Thee wordt slaatje
Farah giet warm water in mijn kopje en giet het 
weer weg: “Om je kopje op temperatuur te bren-
gen.” Ze had ook al water tussen 40°C en 60°C over 
groene Japanse thee gegoten en schenkt die nu in. 
Ik ruik vers gemaaid gras, hooi, een beetje citrus en 
een vleugje passievrucht. De thee smaakt rond, fris 
en fruitig, heeft nog een beetje van dat grassige. 
Achterin de mond blijft een zoete toets hangen.
Natuurlijk is deze thee duurder dan een zakje uit 
het warenhuis. “In die zakjes zit stof, afkomstig van 
gebroken blaadjes. Die zakjes moeten onmiddellijk 
smaak afgeven. Dat is anders bij deze thee.” Farah 
goot intussen een tweede geut water over de groe-
ne thee en schenkt opnieuw uit. Hij is complexer 
dan daarnet, een tikkeltje bitterder, maar veel be-
ter. “In Taiwan gieten ze dezelfde thee tot elfmaal 
op.” Farah gaat zo ver niet en gooit een ijsblokje in 
het derde aftreksel. Daarmee doet deze groene 
thee verlangen naar een warme zomermiddag. De 
koude zomerthee is verfrissend en drinkbaarder 
dan de zoete icetea die we gewend zijn.
“Voeg bij deze theeblaadjes, na drie keer serveren, 
een beetje sojasaus en wat sesamzaadjes, dan heb 
je de perfecte start van een slaatje. Het kan bijvoor-
beeld een trosje zeewier of wat spinazie vervan-
gen.”
“Zo zie je dat thee qua schakering zeker zo complex 
kan zijn als wijn”, zegt Farah, terwijl ze een oolong-
thee voorzet. Oolong zijn deels geoxideerde en dus 
verkleurde theeblaadjes. Dit is een krachtigere thee 
met zelfs een zweem van chocolade in de neus. 
“Straks gaat die nog een meer aardse smaak ont-
wikkelen”, belooft Farah.
Als er al zo veel variatie zit in deze echte theesoor-
ten, wat dan gedacht van de fruitige thee met bloe-
men- en fruitsmaakjes? “Ik haal mijn neus er niet 
voor op. Het is goed dat mensen op zoek gaan naar 
alternatieven. Alleen jammer dat ze het thee noe-
men. Het zijn infusies. Maar ik zie het als een tus-
senstap op weg naar thee. Onlangs in een theewin-
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Farah schenkt de 
eerste thee uit. De 
smaak is nog niet 
complex.

Pauls versie van de Mexicaanse Michelada: een 
mengsel van tomaat, sake en witbier. Bovenop 
liggen kruiden.

De groene thee 
gaat in een 
theepotje voor 
er een eerste 
keer water over 
wordt gegoten.



“Ze brouwen de sake 
nog altijd volgens een 
middeleeuws recept. De 
mannen werken in houten 
schuren, waaruit alle 
metaal is geweerd. 
De gist wordt uit de lucht 
opgevangen en er is geen 
verwarming”
Paul Morel

een middeleeuws recept. De mannen werken in 
houten schuren, waaruit alle metaal is geweerd. De 
gist wordt uit de lucht opgevangen en er is geen 
verwarming. We wasten rijst bij min 3°C en even la-
ter stonden we rijst te masseren bij plus 31°C in de 
kojikamer (klimaatkamer, red.). Tussendoor ver-
sleepten we zakken van 20 kilo. Hard labeur. Maar 
als je zo mee de handen uit de mouwen hebt gesto-
ken, dan wil je nog liever met dat product werken.”
Dat product werd intussen voorgezet en heeft pom-
pelmoes in zich. De sake proeft licht zurig, zoals 
een (te) jonge witte wijn. “Hij zou wel passen bij 
een schotel met krab”, zegt Paul, “met oesters of 
rauwe schaal- en schelpdieren. Asperges zouden 
ook nog kunnen.”
Hij schenkt een tweede sake in, de Hanatomoe uit 
dezelfde regio, maar anders gemaakt. De neus 

kel vroegen twee meisjes de zoetste thee die ze in 
huis hadden. Ze waren zeer gelukkig toen ze een 
mengsel kregen van kokos en mango. Ik vind het 
goed dat op deze manier hun nieuwsgierigheid 
wordt gewekt.”

Geen afhaalsake
Nieuwsgierigheid, dat is ook de drive voor Paul. 
Toen hij in Pure C en The Jane werkte, vroeg Sergio 
Herman hem of kooktechnieken konden worden 
gebruikt bij het bereiden van cocktails. Een rake 
vraag, die Pauls wereld eventjes op zijn kop zette, 
maar waardoor hij de smaken in zijn cocktails al-
leen maar ging verdiepen.
“We bieden in ons atelier een totaalervaring aan”, 
zegt Paul. “We passen ons aan aan het gezelschap 
dat we ontvangen. We proberen mensen te laten 
proeven. Er zijn meer dan twintig manieren om sa-
ke te bereiden. Daar zit dus voor iedereen eentje 
tussen, maar we zijn niet dwingend.”
“Ikzelf heb een voorliefde voor sake en bezocht 
nogal wat brouwerijen in Japan”, zegt hij terwijl hij 
een eerste sake uit een grote fles in een kruik giet 
en die vervolgens in een kommetje schenkt. Ik word
allesbehalve wild van de lauwe drank, maar Paul is 
me voor. “Dit is niet de sake die je bij de uithaal-
Chinees of -Japanner krijgt. Veel mensen hebben 
daar een slechte ervaring mee. De wereld van sake 
is zo divers, ook voor mij is er nog zeer veel in te 
ontdekken.”

Middeleeuws recept
Nochtans, Paul is tien dagen stage gaan lopen in 
brouwerij Terada Honke in Katori, 100 kilometer 
ten noorden van Tokio. “Het is alsof de tijd er is blij-
ven stilstaan. Ze brouwen de sake nog altijd volgens 

Paul toont zijn
vierde sake,

 de Mii No Umes
hu. De brouwer

was hem vergeten,
maar de tijd heeft

er een pareltje van
gemaakt.

vindt nog citrus, maar hij smaakt fluweelzacht, is 
fruitig en zelfs licht noterig. Kan je die brouwerijen 
zomaar binnenstappen en met een kratje sake naar 
buiten wandelen? “Nee, dat is het hem juist. Die 
stage waarover ik sprak, kwam er pas na drie ont-
moetingen in een tijdspanne van anderhalf jaar. 
Voor ons komt dat raar over. Wil jij een stage in 
Barcelona, dan is dat in anderhalve week geregeld.”
“Daarom is een vertrouwenspersoon uiterst belang-
rijk. Bij mij is dat mijn invoerder, die overigens Ja-
panse geschiedenis doceert in Kyoto. Hij is de toe-
gangsdeur voor de export van deze sake.” 
“Dat had ik ook bij een Japanse theemeester van 
tachtig jaar”, pikt Farah in. “Bij hem mocht ik het 
oogsten van de Japanse Gyokuro meemaken, de 
meest waardevolle groene thee die er is. Hij had me 
gezegd dat hij om 6 uur zou beginnen. Mijn Bel-
gisch rijbewijs was niet geldig en er waren geen 
taxi’s. Ik heb dus om 4 uur de bus genomen om op 
tijd te zijn. Met gebaren toonde de theekweker me 
zijn werk en ik stond erop te kijken, waarbij ik zo 
veel mogelijk respect liet blijken. Maanden later 
kreeg ik ineens bericht dat ik zijn thee mócht ko-
pen. Wellicht omdat hij apprecieerde dat ik zo veel 
moeite voor hem had gedaan.”

Foodpairing
Terwijl Farah vertelt, nip ik achteloos een tweede 
keer van de tweede sake en die is warempel 
geëvolueerd. “Je voelt hem inderdaad léven op je 
tong”, beaamt Paul. “Dat komt omdat deze drank 
niet is gepasteuriseerd. Hij leeft dus verder en dat 
duidt op kwaliteit.” 
Een ding is zeker: dit drankje staat mijlenver af 
van de lauwe rommel waarover ik het eerder had. 
Er staat als het ware een Chinese muur tussen. En 
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dan hebben we nummer drie en vier nog niet ge-
proefd. De derde, Inemankai, wordt door een 
vrouw gemaakt. Zij trekt sake uit een zwarte rijst-
korrel. Het resultaat is een sherryachtige rosésake 
met toetsen van noot. De vierde is geïnfuseerd 
met pruimen en was gedurende tien jaar ‘verge-
ten’ door de brouwer. De tijd heeft er een goden-
drankje van gemaakt, zoveel is zeker, met aman-
delen in neus en mond. Kersen en een beetje ca-
cao vervolledigen het smaakpalet.
Deze sake pairen we met een chocoladedes-
sertje van Sander Goossens van bakkerij 
Domestic. Voor de gelegenheid heeft 
hij er een weinig soja en yuzu 
(citrus) in verwerkt.
Bij de diners, Bar Nights en Ex-
periences die Farah en Paul or-
ganiseren, gaat het net zo: uitge-
kiende drankjes die als een hand-
schoen passen bij het geserveerde 
eten. Dat kunnen bijvoorbeeld cocktails 
zijn, waarin geen enkel ingrediënt de hoofdrol 
kan opeisen: noch de alcohol, noch de thee. Ja, 
thee. In zijn eerste cocktail gebruikt Paul groene 
Genmaicha-thee met gepofte rijst, die een rokerig 
toetsje geeft. De tweede combineert Balinese rum 
met Indonesische kruiden en korianderolie. De 
Japanse jasmijnthee komt erin onder de vorm van 
granité of ijsschilfers: verslavend lekker.
Als afsluiter zet Paul een eigen versie van de 
Mexicaanse biercocktail Michelada voor: een 
mengsel van tomaat, kruiden, sake en … jawel, 
witbier. We zitten tenslotte in een bierbrouwerij. 
Zijn Michelada is een frisse en kruidige afsluiter. 
En dan hebben we geeneens Pauls sherry’s ge-
proefd. W    

Voor het serveren 
schenkt Paul elke 
sake in een apart 
kruikje.

De vierde sake, 
geïnfuseerd met 
pruimen, past perfect 
bij het chocolade
dessert van Sander 
Goossens. 

Hoe geraak je tot in het Atelier?
Het Atelier Paul Morel is niet zoals een gewoon restaurant elke 
dag geopend. Sinds begin april is het Atelier open als er een 
evenement plaatsvindt. Maandelijks organiseren Paul en Farah 
zelf Bar Nights, waarop ze gastchefs uitnodigen. Per thema en 
per chef zorgen Paul en Farah voor het pairen van thee, sake en 
cocktails aan het eten van de chef. Zo verzorgt chef Sander 
Goossens van Domestic op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 
april een Modern Tea Experience, waarbij Farah haar thee kop
pelt aan de zoete zaligheden die Sander voorzet. 
Op 2, 3 en 4 mei zorgen de broers Kamiel en Hendrik Buysse 
(Blend Brothers) voor de tafel van Funky Street Food. Op 25 en 
26 mei is er nog een Modern Tea Experience, een week later ge
volgd door twee Bar Nights met Asian en Indonesian Snacks.
Wie een plaats wil reserveren, kan daarvoor terecht op de web
site https://www.exploretock.com/atelierpaulmorel. Dat is een 
reservatie en ticketingsysteem, waarbij je op voorhand een 
ticket voor een evenement koopt, inclusief het menu van de uit
gekozen datum. Voor de dranken kan je verschillende aangepas
te supplementen kiezen. De prijzen van de events variëren tus
sen 30 en 95 euro per persoon.
Het Atelier is ook af te huren voor privéfeesten en incentives. 
www.morel.co; www.thenoodleagency.com 
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