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Er is deze zomer in Londen veel te doen, ook op culinair gebied. 
Toch heeft de recessie ook hier de restaurantwereld niet onberoerd 
gelaten. Zelfs in topzaken kun je nu voor een alleszins schappelijke 
prijs terecht. En vaak zonder de gewraakte wachtlijst. Reden temeer 
om de oversteek te maken.
TeksT Cila van der endt FoTograFie david lindsey MeT dank aan www.visitbritain.nl en www.Cityjet.Com  
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culinair

Een bescheiden Londens restaurant dat nochtans werd 
overladen met internationale designprijzen is Olivomare, ge-
nesteld in een rustig straatje van ‘classy’ Belgravia. Het was 
een nieuwe loot aan de voorspoedig groeiende (olijf)boom 
van Sardijns entrepreneur Mauro Sanna, wiens mediterrane 
imperium Oliveto & Olivo inmiddels vier branches telt, een 
vijfde zal deze zomer geopend worden. De naam Olivomare 
verraadt het reeds: hier draait alles om (Sardijnse) visspeciali-
teiten. Vandaar dat Sanna’s ‘huisarchitect’ Pierluigi Piu, even-
eens afkomstig uit Sardinië, het thema van de inrichting entte 
op de zee. Eyecatcher is de tien meter lange muur met een 
repeterende mutatie van vissen, waarin wij het handschrift 
van Nederlands beroemdste visionair kunstenaar Maurits 
Escher herkennen. Pierluigi legt met gepaste trots uit dat hij 
dit weinig bekende grafische werk toevallig ontdekte, maar 
het motief naar eigen inzicht heeft geïnterpreteerd. Hij liet het 
uitvoeren in 1.700 individuele puzzelstukken van gekleurd la-
minaat, welke daarna op 58 panelen werden geassembleerd 
alvorens aan de muur te worden geschroefd; de schroeven 
kunstig verborgen achter de vissenogen. ‘Dat alleen al nam 

drie weken in beslag!’, aldus Pierluigi. Hij zet vervolgens uit-
een dat de kunstig gebogen halfronde achterwand van dit 
langgerekte T-vormige restaurantje uit minstens zo’n ingewik-
kelde legpuzzel bestaat. Daarvoor liet Piu vele meterslange 
stroken geribbeld MDF uitzagen, welke ogenschijnlijk naad-
loos maar in feite met 832 verbindingen aaneen werden ge-
smeed, als het patroon van een nat strand bij eb, het geheel 
uiteindelijk met witte ‘peach skin’ verf  behandeld voor een 
fluwelige structuur. De opvallende plafondverlichting ‘Bigoli’ 
die zich over de volle lengte van de zaak uitstrekt, is een wa-
terval van kronkelend wit nylongaas die de tentakels van zee-
anemonen of kwallen verbeeldt. ‘Met de ingewikkelde con-
structie van de koraalwanden in de toiletten zal ik je nu maar 
niet vermoeien,’ lacht Piu, wanneer hij ziet dat onze maritieme 
bestelling inmiddels in aantocht is. Maar uiteraard namen wij 
er na de espresso snel een kijkje. Wow. Bellissimo!
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