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 Nieuw op de Beeklaan: 
Veggies on fire

Loop je op de Beeklaan, is daar ineens een 
nieuw restaurant gevestigd. Het ziet er meteen zo 
vertrouwd uit, dat je je afvraagt: Wat zat hier dan 
vroeger? 
Vrolijke kleuren, gezellige uitstraling, niet te groot 
of te massaal. Veggies on fire, want dat is  de naam, 
is sinds 17 april open voor het publiek, nadat het 
op 12 april officieel werd geopend door Esther 
Ouwehand, kamerlid voor de Partij voor de Dieren.
De eigenaars  van het pand, Carin en John 
Galstaun, wonen hier al 30 jaar en besloten, na het 
lang verhuurd te hebben, om er nu zelf een zaak te 
vestigen. Niet zo maar iets, maar een restaurant, 
waar men alles alleen op puur plantaardige wijze 
kan eten én 
drinken.  Zo’n 
eetgelegenheid 
waar men 
veganistisch 
voedsel, want dat is 
de term voor puur 
plantaardig, kan 
nuttigen is voor 
Nederland nog 
redelijk bijzonder 
en voor Den Haag 
dus een unicum.  

John en Carin 
vertelden dat 
ze ongeveer 20 
jaar geleden heel 
bewust besloten 
om vegetarisch te 
gaan eten vanwege 
het leed wat dieren 
wordt aangedaan 
in de vlees- en vis 
industrie. Koken 
is de hobby van 
allebei, dus er werd 
meteen van alles 
uitgeprobeerd, om 
vlees te vervangen, 
b.v. het eten van 
meer kaas en meer 
eieren.  Daar wordt 
een mens dan meteen ook vaak te dik van en dat 
was niet de bedoeling. Vervolgens gingen ze zich 
nog  meer verdiepen in wat ze eigenlijk aten.  Zo 
ontstond het bewustzijn voor gezondheid, milieu, 
de toekomst voor de aarde en de grote invloed die 
dierlijke producten op de voedselverdeling hebben, 
waardoor er honger in de wereld is.
Ze werden zich steeds meer bewust van de invloed 
die voeding heeft op mensen. Niet alleen van de 
invloed die voeding op het lichaam heeft, maar 
ook van de invloed die voeding heeft op het milieu 
en op welvaart en welzijn van mensen en dieren 
wereldwijd. 
Hun compassie voor de dieren en de intentie om 
met het koken van puur plantaardige producten 
hiermee wereldwijd het dierenleed te bestrijden, 
was de de belangrijkste drijfveer om dit restaurant 
te beginnen. John stelt nu dat het merendeel van de 
mensen er niet bij stilstaat, welke bijdrage men kan 
leveren aan een beter milieu, een betere gezondheid 
en een bijdrage aan dierenwelzijn, dus aan een 
betere wereld door alleen al puur plantaardig te 
gaan eten. 

Langzaam maar zeker werden ze specialisten, 
volgden studies, cursussen, workshops, zowel in 
Nederland als in o.a. Oostenrijk en de Verenigde 
Staten. Zo kwamen ze tot hun huidige principes. 
Het voedsel dat ze nu bereiden moet veganistisch 
= puur plantaardig zijn, totaal zonder dierlijke 
stoffen, ecologisch verantwoord en waar mogelijk 
ook fair-trade gebaseerd zijn. In principe zijn 
alle ingrediënten die ze gebruiken biologisch 
, liefst ook biodynamisch. Het gebruik van 
seizoensproducten en vergeten groentes heeft ook 
hun aandacht, vooral voor gebruik in salades.  Zo 
heeft  hun vaste leverancier b.v ook een kraam 
op de boerenmarkt die iedere woensdag op de 
Hofplaats wordt gehouden.

John en Carin  werken er aan om hun menukaart 
heel toegankelijk te houden voor een breed publiek. 
Het is hun streven om te zorgen dat iedereen er 
gewoon lekker kan eten en drinken. Ja, ook de 
dranken, alcoholisch en niet- alcoholisch, zijn puur 
plantaardig en biologisch. 
Wat voor mensen komen er dan? Bezoekers die 
komen eten vormen een heel divers publiek. 
De mare van de aanwezigheid van een Vegan 
restaurant in Den Haag is natuurlijk in de kringen 
van veganisten, vegetariërs en mensen die het 
dierenwelzijn een goed hart toedragen als een 
lopend vuurtje rondgegaan, maar ook vlees- 
en viseters die eens wat anders willen, weten  
Beeklaan  385 al te vinden. 
Groepen met specifieke wensen kunnen er 
ook terecht. Eten volgens de Ayurvedische 
gezondheidsleer  b.v. kan gemaakt worden, maar 
het is dan wel noodzakelijk om dan ruim van 
te voren te reserveren en het menu met John te 
overleggen. Vanaf de eerste dag heeft het er vol 
gezeten, er zijn zelfs dagen geweest dat mensen 
weggestuurd moesten worden. Dus reserveren is 
aan te raden.

De inrichting van het restaurant is licht en zonnig 
en zodanig dat men gestreefd heeft om  zo 
milieuvriendelijk mogelijk te werk te gaan. De 
schilderijen zijn van Memory Monroe. 
Tafels en stoelen zij tweedehands, opgeknapt en 
geschilderd met milieuvriendelijke verf van de firma 
Pardon. De bar is gemaakt van lokaal geproduceerd  
Zuid-Hollands naaldhout.  De antieke deur naar de 
toiletten komt van Frank Vrolijk in Scheveningen. 
Lampen boven de bar zijn tweedehands, de andere 
gloednieuw.

Het paar steekt behoorlijk wat tijd  in hun 
restaurant  De dag begint meestal rond 8.00 uur, 
want het bereiden van deze maaltijden is zeer 
arbeidsintensief, omdat ze geen kant- en- klaar 

producten willen gebruiken. 
Mayonaise op basis van olie en 
sojaroom maakt John b.v. zelf.  
Aan gerechten met bonen moet hij 
op tijd beginnen, want de bonen 
moeten lang weken. Alle gerechten 
zijn bewust vetarm. Het gebruik 
van zout (Atlantisch zeezout) 
wordt minimaal gehouden.
John zorgt voor de voor- en 
hoofdgerechten, Carin is 
verantwoordelijk voor de 
samenstelling van het menu 
en de desserts. Zij is de 
voedingsdeskundige en komt 
ook aan tafel uitleggen waar de 
maaltijd zoal uit bestaat.
Als de laatste klant zo rond een 
uur of elf het pand verlaat moet 
er nog schoongemaakt worden en 
dus wordt het vaak een uur of één 
voordat ze naar boven, naar hun 
huis, kunnen gaan. 

Koken volgens hun principes 
is dus zowel werk als hobby. 
Wanneer je de tijd, die ze in 
dat werk steken afzet tegen de 
inkomsten, is het duidelijk dat 
ze er niet rijk van zullen worden, 
maar daar gaat het hen niet om. 
Carin en John hopen door dit werk  
mensen een plezierige avond te 

bezorgen, zelf  een goed gevoel en bevrediging te 
krijgen en tevens een waardevolle contributie te 
leveren aan de gemeenschap.

Zo nu en dan geven John en Carin er kookdemon/
traties. Dit gebeurt in samenwerking met de Partij 
voor de Dieren. Op maandagavond 24 juni was het 
thema: Kliko Tapas. Hier leert men waarom zo veel 
voedsel in de vuilnisbak verdwijnt en hoe eenvoudig 
het is om van voedselresten een voedzame maaltijd 
te maken. Aanmelden gaat via de Partij voor de 
Dieren:
http://afdelingzuidholland.partijvoordedieren.nl/recent/
news/i/7468/kookworkshop-kliko-tapas

Tijdens ons gesprek mocht ik een proeve nuttigen 
van de drie nagerechten die op de kaart staan en daar 
werd ik heel blij van.
De zaak is van woensdag tot en met zaterdag van 
17.00 -23.00 uur open.
De kaart laat 2 soorten soep, 3 voorgerechten, 4 
hoofdgerechten en 3 nagerechten  zien.
Meer informatie is te vinden op de website: www.
veggiesonfire.nl   Mieke Vischer


