
Pop-up Restaurant Ceviche Papi 

Ceviche Papi is jarig 

 

Ceviche clasico 

Zeebaars │ zoete aardappel │ canchita │ choclo │ rode ui │ 

koriander │ rode peper │ papi tijgermelk 

 

Mijn lievelingsgerecht, ik kan er geen genoeg van krijgen. Het is lekker in elk 

seizoen van het jaar. Het is zuur, zoet en heeft ook de smaak van mais. Canchita 

brengt een krokantje in het gerecht en de choclo zorgt voor extra structuur. De 

koriander laat alle smaken samenkomen en de peper brengt het op een ander 

niveau. Een simpel gerecht, maar zo lekker! 

€ 14.00 

 

Warme ceviche 

Roodbaars │ gambas │ chupe tijgermelk │ aardappel │ 

tuinbonen │ mais  

 

Van december tot februari is het altijd heel koud in Nederland, dus wat is dan 

beter dan een warme ceviche?! Deze ceviche is een bom van smaken. De 

roodbaars is ingelegd in zuur, waardoor hij een lichte garing krijgt. Bij deze 

variant komt er een warme Peruaanse saus ‘chupe’ bij. Chupe is een bisque-

achtige saus die versterkt wordt door de fruitige Peruaanse pepers die erin 

verwerkt zijn. Van deze saus maak ik een tijgermelk die je kan opwarmen en over 

de roodbaars kan serveren. Hierdoor krijgt de vis nog een extra garing. Rokerige 

smaken en licht zuur, een heerlijk gerecht met een kick.  

Je krijgt natuurlijk zoals beloofd beide recepten, zodat je ze ook kunt maken!  

€ 14.00 

 



Pop-up restaurant Ceviche Papi 

Ceviche Papi is jarig 

Januari is een speciale maand, want het is de maand dat ik jarig ben. Het is het 

begin van het jaar en ik vind het altijd super leuk om mijn verjaardag te vieren. 

Daarom wil ik samen met jullie deze speciale maand vieren met mijn lieveling 

gerecht. Ik ga voor jullie twee ceviches maken, een clasico (want daar kan ik nooit 

genoeg van krijgen) en voor deze koude dagen een warme ceviche. Ook ga ik 

jullie meer vertellen over mij en over de pop-up. En wie jarig is trakteert natuurlijk 

dus jullie krijgen de recepturen en de uitleg van beide ceviches cadeau! Dan kun 

je ze zelf nog eens maken.  

Ik ben 3 januari een jaar jonger geworden. Ik heb nu een leeftijd waar je niet meer 

jaren wil toevoegen, maar eraf wil halen. Hahahahaha 

Ik ben in Lima – Peru geboren, waar ik mijn eerste jaartjes heb gewoond. Na een 

paar jaar zijn we met mijn ouders gehuisd naar Cusco, in het Zuiden van Peru. 

Mijn ouders komen oorspronkelijk uit Cusco en ze wilden graag terug. Van deze 

tijd kan ik me herinneren dat we in hetzelfde complex woonden als mijn oma en 

drie tantes. Het was heel gezellig, want mijn neef Beto woonde daar ook. We zijn 

samen opgegroeid en hebben heel veel avonturen beleefd, maar natuurlijk ook 

ruzie gemaakt. Ik was een beetje een ondeugende kleuter. Ik ben uit 3 

verschillende kleuterscholen gezet, omdat ik te druk was. Op de laatste school 

werd ik wel geaccepteerd, omdat de directrice en eigenaar de beste vriendin van 

mijn moeder was. Zij vond me wel leuk en op een gekke manier was ze ook een 

van de weinige mensen naar wie ik wel goed luisterde.  

Daarna ging ik naar de basisschool, wat ik in het begin super spannend vond. Ik 

kan me nog herinneren dat ik de eerste dag voor een megagrote metalen deur 

stond. Ik had voor de eerste keer in mijn leven(tje) buikpijn van de spanning, een 

raar gevoel dat ik nog niet kende. Na de eerste dagen ging het beter. Ik begon 

vrienden te maken en kreeg plezier om naar school te gaan. Ondanks dat ik het 

toch erg saai in de les vond. In die tijd maakten we op de basisschool hele saaie 

opdrachten, daarom vroeg ik heel vaak of ik naar het toilet mocht. Ik ging dan 

gewoon buiten spelen. Het was een hele grote school waar de basisschool en 

middelbaar school gecombineerd was. Er was een mega groot voetbalveld, twee 

tennisvelden en veel ruimte voor de kinderen. Naast de school was ook een groot 

oud gebouw dat volgens mij was ingestort of werd plat gelegd. Op een moment 

zijn ze gestopt met het opruimen. Er was een klein gat vanuit de school naar dat 

gebouw waar ik vaak doorheen ging om te spelen. Het is heel leuk om terug te 

denken aan hoe je in een soort van paradijs leeft als je jong bent. Je maakt zelf 

een fantasie waarin je urenlang kunt spelen en denken dat je in andere wereld ben. 



Ik vond heel leuk om te denken dat ik iets heel vets ging ontdekken en 

tegelijkertijd was het ook spannend.  

Op de basisschool moest ik ook vaak bij de directeur komen, omdat ik weer eens 

was ontsnapt uit de les of omdat ik andere kinderen had overtuigd om samen met 

mij mee te gaan op avontuur. Hierdoor mocht ik als straf nooit meer naar de WC 

tijdens de les. Een paar keer kreeg ik te horen als je echt moet, doe het dan maar 

in je broek, en dan deed ik het ook heel braaf in mijn broek. Jajajajajaja  

Het was een katholieke school waar we ook een les hadden van een pastor, die 

altijd zei dat ik de duivel was. Hij heette el hermano Pablo, hij mocht mij niet dus 

ik moest meteen met mij hoofd tegen het schoolboord staan, of achter in de hoek 

tegen de muur. Ook in deze tijd waren de leraren hardhandig als je niet luisterde 

en hadden ze in elke klas een lange, dikke liniaal van hout liggen. Als je niet 

luisterde moest je je hand plat op tafel leggen en kreeg je een harde tik. Ik heb die 

liniaal ook een paar keer verstopt waardoor ik nog een extra tik kreeg. Jajajajajaja 

Dat was best pijnlijk maar of een moment wende ik er volgens mij wel aan.  

Mijn ouders waren niet altijd blij als ze naar school moesten komen om mij op te 

halen omdat ik stout was geweest. Maar ik had altijd lol op school veel goede 

vrienden.  

Op de basisschool ik werd ook onwijs verlief op een vriendin maar ze moest niks 

van mij hebben. Het is heel grappig om terug te denken aan die tijd en hoe schattig 

het was want ik kocht altijd dingen voor haar en schreef ook brieven aan haar. 

Mijn eerste liefde. Maar de liefde was voorbij toen wij verhuisden naar Lima voor 

mijn vaders werk.  

Ik ben opgegroeid met mijn oma’s. We waren altijd een paar dagen bij de moeder 

van mijn moeder of bij de moeder van mijn vader. Hier kwam ik voor het eerst in 

contact met heel leuke gerechten en voor eerst was ik bezig met eten.  

Mijn allereerste receptuur ooit was een drankje dat ik maakt samen met mijn neef 

Beto. We hadden ontdekt dat sinaasappelsap met ei, algarobina en limoen in de 

blender heel goed schuimt en heel lekker was. Ik herinner me nog dat we dachten 

dat wij de beste koks ter wereld waren en dat we iets nieuws hadden ontdekt. We 

hebben er in een keer zo veel van gedronken dat we ziek werden en we konden 

een week lang geen sinaasappel meer zien of ruiken. Hetzelfde gebeurde met 

ananas. Ik had het geniale idee om in plaats van sinaasappel een groene ananas te 

gebruiken met de kern er nog in. Het prikkelde zo erg op mijn tong dat ik dacht 

dat ik gek werd. Dus ik kon geen ananas zien voor een paar jaar. Als ik er een zag 

kreeg automatisch prikkels op mijn tong.  



Het eerste gerecht waar ik aan denk is de Chupe de Peras van mijn overgroot oma. 

Het was een megaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lekker soep met kleine peren. Ze maakte 

de soep met aardappel, zeewier, ei, melk, en een bisque-achtig jus met peruaanse 

peppers. Als ik eraan denk loopt het water me gelijk in de mond.  

Een ander gerecht dat meteen in gedachten springt zijn de gnocchis van mamama. 

Ik ging haar altijd helpen, ik denk dat dat haar manier was om mij stil te krijgen. 

Totdat ik begon te spelen met de bloem en er bloem door de hele keuken lag. Dan 

werd oma heel rood, was ze klaar met me en zei ga buiten spelen niet meer in mijn 

keuken komen jajajajajaja. Maar daarna kwam ze super lief met mij knuffelen en 

kreeg ik een kusje en een snoepje.  

Toen we in Lima waren, tijdens mijn laatste jaar van de basisschool, was alles 

heel nieuw voor mij. De kinderen waren veel brutaler dan in Cusco. Ik zat een 

jaar op deze school totdat we weer gingen verhuizen naar een andere buurt en dus 

ook een nieuwe school. Op de middelbare school was ik iets braver dan op de 

basisschool. Ik denk omdat de basisschool het begin van een ander leven is, een 

nieuwe fase in je leven. Dan moet je voor jezelf opkomen, anders word je 

opgegeten door de grootste jongens. We zijn best vaak verhuis van buurt. Tot de 

laatste plek in Surco, waar ik heel goede vrienden heb die ik tot nu toe nog spreek 

en zie.  

De laatste jaren van de middelbare school waren ook een nieuwe fase in mijn 

leven. Mijn eerste feestjes, mijn eerste relaties met meisjes. Gekke avonturen met 

vrienden en bijna nooit thuis willen zijn. Ik denk dat mijn gevoel van vrije vogel 

hier is begonnen. Ik vond heerlijk om zelf bepalen waar ik ging of stond. Ik was 

geen makkelijke tiener maar ook niet fout. Ik denk dat ik hield van de vrijheid. 

Ik zou liegen als ik zei dat ik in deze periode bezig was met eten en producten 

ontdekken. Ik was vooral bezig met feesten en met meiden, de rest was niet 

belangrijk. Jajajajaja 

Mijn liefde voor de horeca ontstond toen ik naar de universiteit ging. Mijn eerste 

studie was Industrial Engineer maar ik vond het 10 keer nikssssssssss. Ik werd 

helemaal gek van al het rekenen en de grafieken en heb altijd bijles moeten nemen 

en tot laat door moeten studeren voor de tentamens. Ik heb het 1,5 jaar 

volgehouden totdat ik besloot om mijn ouders te vertellen dat ik heel graag Horeca 

Management wilde studeren. Ik werd gelijk tot gek verklaard. Ik moest zelfs naar 

de psycholoog omdat ze mijn beslissing niet konden begrijpen. In die tijd was de 

gedachten dat de Horeca niet echt een beroep was maar iets om naast je studie te 

doen. Dus mijn ouders vonden het een rare beslissing. Maar gelukkig zei de 

psycholoog dat ik niet gek was en juist heel goed wist wat ik wilde. Dus ik ging 

gelijk Horeca Management studeren. Ik vond het super leuk. Ik heb er hele goede 



herinneringen aan. De projecten en de gekke reizen met de hele klas waren 

geniaal. We moesten naar verschillende staten gaan om alle culturen en horeca te 

bestuderen. We leerden overdag culturen kennen en ‘s avonds tot de ochtend deze 

we goed onderzoek naar de horeca. De bus die ons naar elke stad bracht was een 

soort feest bus. We hebben tijdens die reizen heel weinig geslapen maar wel veel 

geleerd.  

Ik heb toen ook mijn eerste stages gelopen, ik stond dan altijd tussen de bediening 

en de keuken in. Ik vond het altijd al leuk om te koken en in de keuken mee te 

kijken en kwam af en toe op mijn vrije dagen om de recepten te leren van de 

jongens in de keuken. In deze tijd woonde ik alleen en vond altijd heel leuk om 

voor vrienden te koken. Als student heb je natuurlijk weinig geld, wat ik had 

bewaarde ik om te feesten. Mijn huis was het afspreekpunt dus ik kookte altijd 

voor iedereen, ze moesten dan wel een paar ingrediënten en bier meenemen. Dus 

ik maakte altijd verschillende gerechten en proefde van alles. Ik ontdekte nieuwe 

Guariques in Lima. Guariques zijn kleine restaurants, geheime plekjes waar je 

megaaaaaa lekker kan eten, en elke keer weer werden mijn kriebels voor de 

keuken sterker.  

Op een vakantie in Cusco heb ik mijn vrouw leren kennen en 10 jaar geleden 

besloot ik om naar Nederland te komen. Mijn eerste dag in Nederland was heel, 

heel koud. Ik kwam aan in november. In Peru was het 30 graden en het begin 

zomer, hier 0 graden en begin winter. Ik weet nog dat gingen we fietsen naar de 

supermarkt. Toen we aankwamen had ik het zo koud dat ik mijn voorhoofd niet 

meer voelde. Ik vroeg meteen aan mijn vrouw: ‘’Ga ik zo meteen pinguïns zien 

en schaatsen op de gracht?’’. 

Toen ik net in Nederland aankwam was er was geen personeelstekort in de horeca, 

dus ik kon helaas geen werk vinden omdat ik geen Nederlands sprak. Alleen 

Engels en Spaans. Dus mijn eerste werk was via een uitzendbureau in de bouw. 

Heel zwaar werk. En hierdoor werd mijn eerste doel om zo snel mogelijk 

Nederlands leren. Ik heb dit werk een half jaartje gedaan totdat ik voor de tweede 

poging ging. Dan maar bluffen en zeggen dat ik wel een beetje Nederlands sprak. 

Dus ik heb open sollicitaties gestuurd naar bijna alle horecazaken in Utrecht. Mijn 

eerste baan in de horeca was in een hotel. Mijn sollicitatie ging niet vlekkeloos 

want de manager vroeg of ik de sollicitatie in het Nederlands kon doen en ik zei 

natuurlijk ja. Zij heeft 15 minuten gepraat waarvan ik geen woord begreep behalve 

‘wanneer kan je beginnen’ waarop ik meteen zei: ‘gisteren’. Ik had op alles ja 

gezegd en was heel blij dat ik naar huis kon met mijn contract. Totdat mijn vrouw 

moest lachen en me vroeg of ik wist waarvoor ik had getekend. Ik zei dat ik geen 

idee had. Ze moest weer hard lachen en zei: ‘’je ben ontbijt kok, dus je moet om 



3:45 wakker worden want je moet om 5 uur beginnen en het is drie kwartier 

fietsen.  Ik ben geen ochtend mens maar ik wilde zo graag in de Horeca werken, 

dus ik dacht: ‘’prima dit is een begin’’. 

Ik heb dat werk een jaar gedaan voordat ik opnieuw op zoek ging naar werk. Toen 

kwam ik terecht bij een heel leuk restaurant in Vleuten, met een heel leuke chef 

die heel veel geduld had voor mijn gebrekkige Nederlands. Hierdoor besloot ik 

om elke jaar op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging en elke keer te proberen een 

stapje hogerop te komen.  Zo heb ik gewerkt en verschillende soorten restaurants 

met verschillende niveaus. Ik heb super leuke mensen leren kennen en leuke 

ervaringen opgedaan. Ik heb in die tijd natuurlijk ook moeilijke mensen 

meegemaakt, maar dat is hoe het in de keuken werkt. 

Tot slot kreeg ik de kans om mijn creativiteit en mijn gerechten op de menukaart 

te zetten. Hier werd ik heel blij van want ik kon eindelijk gerechten creëren, testen, 

spelen met ingrediënten en lol hebben in de keuken. Ik wist meteen dat ik met 

deze gevoel verder wilde en zelf ervaren wat het is om mijn eigen plekje te 

hebben. Een plekje waar ik kan spelen met producten, met smaken, met mijn 

ervaring en waar ik mensen blij maken. Dat klinkt misschien cliché maar het 

gevoel van mensen tevreden, blij en verrast zien zijn is verslavend. Zo is de pop-

up Ceviche Papi ontstaan. Langzaamaan, dankzij jullie steun, is het groter en 

groter geworden en hopelijk kan ik het einddoel waarmaken: een vaste plek 

hebben voor de pop-up. Dit is gegroeid dankzij alle mensen die me hebben 

geholpen met elke pop-up. Vrienden, familie, gasten. Ik ben heel dankbaar voor 

de samenwerkingen die ik heb gehad en de nieuwe mensen die ik heb leren 

kennen. Helaas is het nu weer een thuismenu maar deze situatie is voor iedereen 

moeilijk. Dus we blijven vechten en gaan door met Ceviche Papi en blijven 

proberen jullie blij te maken en te verrassen met de menu’s en de verhalen.  

Muchisimas gracias por su apoyo! 

Dank jullie wel voor jullie steun! 

Muchisimo amor 

Ceviche Papi 

 

    

 


