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Tiradito nikkei 
Corvina l sojabonen l jalapeños l wantan l yuzu l nikkei 

tijgermelk 
 
 

Pulpo anticuchero 
Zwarte causa l octopus l 62°C ei l anticucho saus 

 
 

Lomo saltado 
Runderhaas l rode ui l aardappel l saltado saus 

 
 

Guilty pleasure 
Brownie l lucuma l vanille  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Verhaal 
 

Het is weer tijd voor een feest. Het kan weer!! 
Na een lange tijd van regels, onzekerheid, beperkingen en 
angst, komen we langzaam weer naar ons normaal.  
We beginnen weer opnieuw. 
Terug naar mijn kleine project, of zoals ik hem noem: ‘Mijn 
baby’.  
Ik ben dit project begonnen toen ik de kriebels kreeg om 
weer Peruaanse gerechten te koken voor het grotere publiek. 
Ik merkte dat de cultuur, de gerechten en de producten van 
Peru nog een beetje onbekend waren in NL, dus ik wilde een 
plek creëren waar mensen konden leren over Peru. Een 
kleurrijke plek, met de sfeer en het gevoel van Peru (hiermee 
bedoel een plek waar men komt om te relaxen, te feesten, te 
drinken, te eten, te lachen en dit omringd door liefdevolle 
mensen die voor hen zorgen) niks pretentieus maar eerlijk. 
Ik zeg altijd dat de deur van mijn huis open staat voor 
iedereen, iedereen is welkom om binnen te komen, omdat dit 
vroeger bij mij ook thuis ook zo was. Dat gevoel is precies het 
gevoel dat we aan iedereen willen geven. 
Eten hier is ook bedoeld als een feest, ik vind altijd leuk om 
een menu te baseren op verhalen, iets dat je na het eten mee 
kan nemen in je hart.  
Ik blijf me zelf ontwikkelen als kok en probeer elke dag 
nieuwe dingen te leren. Ik houd ervan om te spelen met 
producten, smaken, vormen en kleuren. Het is een 
fantastisch beroep, maar je moet goed gek zijn om hiervan te 
houden. Bovendien heb ik het geluk dat ik niet alleen met 
collega’s mag werken, maar ook met vrienden die in deze 



gekke boot gestapt zijn en verliefd zijn geworden op het 
concept en de bestemming van Ceviche Papi.  
Samen met de kriebels voor mijn eigen plekje en mijn eigen 
keuken, kwamen de kriebels van het willen ondernemen, een 
nieuwe wereld voor mij, heel spannend maar tegelijkertijd 
super interessant.  
   
Ik heb gekozen om bij deze editie de beste gerechten van alle 
edities doen. Als terugblik op wat we allemaal hebben gedaan 
en om te vieren dat we weer verder mogen.  
Elk van deze gerechten vertelt ook een verhaal.  
Het eerste gerecht is een tiradito nikkei. Zzoals jullie al weten 
is Nikkei een van mijn lievelingskeukens. De mix tussen de 
Peruaanse en de Japanse keuken, pure ingrediënten met 
knallende smaken. Een feest om mee te beginnen!  
Daarna krijgen we tussengerecht een van mijn signatuur 
dishes. Dit gerecht is een bom aan smaken! Een zwarte causa 
(dat is een koude aardappelpuree met limoensap, aji amarillo 
en inktvis inkt) met erbij in het middel een 62°C ei, dat de 
smeuïgheid in het gerecht brengt, zacht gegaarde en licht 
gebrande pulpo voor de bbq-smaak en als laatste avocado die 
zorgt voor vetheid, maar natuurlijk ook omdat alles lekkerder 
is als je avocado toevoegt.  
Het hoofdgerecht, een saltado uit de criolle keuken, maar dan 
aangepast aan onze stijl.  
Als laatste mijn guilty pleasure! Een brownie met ijs van 
lucuma en vanille. Lucuma is een vrucht die heel aards 
smaakt. Het gaat richting de smaak van zoete aardappel en 
de combinatie met chocolade en vanille is fenomenaal! Het is 
een dessert dat je ook thuis op de bank zou willen eten bij 
een film. Dan neem je een hele schaal een lauw-warme 



brownie met vanille-lucuma ijs er bovenop dat langzaam gaat 
smelten en dat je natuurlijk niet gaat delen. Ik krijg nu al 
water in mijn mond als ik eraan denk.  
Zoals de titel zegt: ‘Het beste uit alle edities’, gaan er dus 
voor de beste avond!  
 
Ik heb er nu al heel veel zin in, ik sta als een kind te trappelen 
om weer te mogen openen! Ik hoop jullie daarom allemaal te 
zien!  
Ik wil deze editie ook gebruiken om iedereen die me helpt 
mijn droom waar te maken te bedanken, iedereen die in 
Ceviche Papi gelooft en jullie als gasten, voor het vertrouwen 
in mijn project. Samen zorgen we ervoor dat Ceviche Papi een 
vaste plek kan krijgen in Utrecht!  
 
Muchisimooo amor 
 
Jullie Ceviche Papi en team  
Jean Carlo Chacon Ochoa 
Pop-up restaurant Ceviche Papi 


