
De kosjere hamvraag

I
n één dag op en neer naar Parijs voor lunch, dat vinden ze 
ook in het 4e arrondissement van de zotte. Even verderop 
aan de Place des Vosges zijn ze het gewend, daar zit een 
driesterrenrestaurant waar men het vliegtuig voor neemt. 
Maar al die moeite voor een pitatent?
Een populaire tent, dat wel. Het is een lousy maandagoch-

tend en Miznon is stampvol. Terwijl je ook terecht kunt bij 
Chez H’Anna, L’As du Fallafel, Mi-Va-Mi of hoe al die 
falafelbars om de hoek ook mogen heten. Ook daar is het 
afgeladen, voornamelijk met toeristen die er de smaak van 
Le Marais hopen te proeven.

Nee, dan Miznon. De sobere gevel en de afstand van tien 
meter naar de Rue des Rosiers zijn genoeg om de foute 
clientèle buiten de deur te houden. Hier zoeken Parijzenaars 
de balagan van Tel Aviv. Uit de speakers schalt een opzwe-
pende potpourri van Israëlische en Franse muziek. Lepeltje-
lepeltje schuifelen de klanten langs de toonbank om hun 
bestellingen te plaatsen, die onder hun ogen worden 
klaargemaakt. Boven het gedruis uit worden namen van 
klanten geschreeuwd, die allemaal ongeveer hetzelfde lijken 
te heten. Om onduidelijke redenen wordt er af en toe in een 
potige toeter geknepen.

Vanaf een van de schaarse zitplaatsen, bij de vensterbank, 
die zoals elk loos plekje is volgestouwd met bloemkolen, 
tomaten en broccoli’s, neem ik de vrolijke kakofonie waar. Ik 
hoef niet in de rij, want manager David gunt me een 
vipbehandeling en brengt me van alles wat. De gerechten zijn 
anders dan in de oorspronkelijke Miznon in Tel Aviv. De 
Franse uitbaters hebben een Israëlische draai gegeven aan 
eigen klassiekers als boeuf bourguignon (met gefrituurde 
aubergine), ratatouille (met techina) of kebab d’agneau (met 
aioli). Alles geserveerd in een pita, alles even verrukkelijk. 
Aan falafel en shoarma doen ze hier niet, daarvoor ga je maar 
naar de buren.

Bomvol
Het concept van Miznon past naadloos in de jongste 
culinaire trend van ‘haute fastfood’. Gevierde sterrenchefs 
als Ron Blaauw en Robert Kranenborg omarmden de 
snackcultuur en openden hotdog- en hamburgerrestaurants. 
Uiteraard naar eigen inzicht. Zo kan je je bij Blaauw laven aan 
een hotdog met gebakken paddenstoelen, bosuitjes, 
ganzenlever en truff elmayonaise (€12).

JIGAL KRANT

Miznon Paris

Het is weer eens wat 
anders; een restaurant 
dat niet wordt afgekeurd 
om zijn vlees, maar om 
zijn groente

In Israël was topchef Eyal Shani zijn tijd vooruit. Al in 2011 
bekeerde hij fi jnproevend en hip Tel Aviv tot de pita, het 
ordinaire broodje van de straat. Hij vulde het met voedsel dat 
normaliter sjiek opgedirkt op grote borden ter tafel komt. 
Entrecote in een pita, minute steak in een pita, ja zelfs roomijs 
in een pita. Miznon (Ivriet voor ‘snackbar’) werd een hit en al 
snel opende Shani meer vestigingen in Tel Aviv en recentelijk 
ook in Parijs en Wenen.

De restaurants van Eyal Shani zijn niet kosjer. Ook hier in 
Parijs zie ik nergens een kosjercertifi caat hangen. Toch zet 
tegenover me een jongen met een grote zwarte keppel zijn 
tanden in een pitaatje viskebab. David legt me uit dat Miznon 
volledig kosjer is en op sjabbat en feestdagen gesloten is. Een 
rabbinaal fi at blijft uit, omdat bloemkool en broccoli volgens 
Shani’s instructie in hun totaliteit worden gegrild. Inclusief 
mogelijke insecten, die volgens de rabbijnen alleen kunnen 
worden opgespoord als de groenten worden kleingesneden. 
Het is weer eens wat anders; een restaurant dat niet wordt 
afgekeurd om zijn vlees, maar om zijn groente.

Bomvol rol ik over de Boulevard de Magenta terug naar het 
station. Voor de lunch heb ik niet hoeven te betalen. Ik heb al 
genoeg geld uitgegeven aan mijn reis, zo vond David. Hij had 
gelijk. De opdrachtgever heeft laten weten dat mijn reiskosten 
niet worden vergoed, waardoor dit stukje me 9 euro kost. 
Maar ik lunchte wel in Parijs.  ■
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