
HOE WONDERLIJK KAN HET LOPEN. VAN TRADITIONELE AFHAALCHINEES 

NAAR FINE DINING MÉT STER. MAAR DOOR CORONA ZIJN DE TSANGS 

TIJDELIJK TERUG BIJ ‘HET LUIK’. EEN RECONSTRUCTIE VAN HET SUCCES VAN 

EEN VAN DE BIJZONDERSTE AZIATISCHE RESTAURANTS VAN ONS LAND.

Tekst: Renske Schriemer  |  Fotografie: Fred Sonnega, Tony Perez & Anne Sunderman

Van Chinees 
restaurant naar 

sterrenzaak

De vier seizoenen van O&O in St. Willebrord:

50 YEARS OF

FOOD
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De zon schijnt voorzichtig, de lucht voelt nog fris. Het is 

28 april rond 12.00 uur, de eerste dag dat de terrassen 

‘s middags weer open mogen na de tweede lockdown 

van de horeca sinds oktober 2020. Aan de Dorpsstraat 

in St. Willebrord treffen we de dames Tsang in de 

serre van restaurant O&O. Ze serveren gemberthee 

en een oer-Hollandse tompouce. “De beste van Breda, 

beveelt moeder Helena het gebak aan. Ze haalde het 

vers ter ere van de Koning. Het terras gaat niet open 

vandaag, en ook de komende maanden nog niet. Een 

sterrenmenu eten in de kou of regen, dat is niet de 

beleving die ze bij O&O voor ogen hebben.

Terwijl vader Danny en zoon Mike al in 

de keuken staan - er gaan wél tientallen 

soms honderden afhaal-couverts per 

dag de deur uit - verontschuldigen 

dochters Monica en Wendy zich. 

Normaal ziet het restaurant er altijd 

spic en span uit, elk moment klaar om 

gasten te ontvangen. Nu zijn hier en 

daar meubels aan de kant geschoven; 

om de takeaway te kunnen verzorgen, 

vraagt dat een andere routing. Toch ademt de eetzaal 

ook in deze setting een verfijnde mix van elegantie en 

warme huiselijkheid met een stijlvolle knipoog naar 

de Aziatische roots van de Tsangs: zoals de gouden 

beeldjes uit Taiwan in de vensterbank en de Abalone-

schelpen aan de wand. Die laatste namen ze weliswaar 

mee uit Zuid-Afrika, maar voor de Tsangs refereren ze 

vooral aan de bijzondere delicatesse zoals ze die uit 

Azië kennen.  

Het is een bizar jaar geweest, geven ze toe. Hollen én 

stilstaan. Het begon eigenlijk al bij de bekroning met 

een Michelinster eind 2018, dat hen ook internationaal 

plotsklaps op de kaart zette. Heel 2019, en ook de 

eerste twee maanden van 2020, was O&O elke dag 

stijf volgeboekt. Tot in maart 2020 de wereld met een 

schok tot stilstand kwam door corona. Monica: “Voor 

ons viel dat bijzonder genoeg, tijdens een geplande 

drieweekse sluiting. Het restaurant wás al dicht. Ik 

kwam terug uit Zuid-Afrika, mijn broer en zus uit 

Amerika. 

De verplichte quarantaine die volgde, 

bleek een moment van bezinning. 

Het eerste bovendien  sinds de 

rollercoaster die Michelin heet, in 

werking was gezet. Maar te lang 

stilzitten bleek geen optie. Altijd 

in beweging, zowel als gezin als in 

het bedrijf, verduidelijkt Helena de 

dynamiek van de Tsangs. “Gasten 

blij en gelukkig maken, nieuwe 

smaken ontdekken.” In april 2020 

introduceert O&O een afhaalmenu. Net als vroeger? 

Nee, stelt Monica ferm. “Toen gingen de gerechten 

warm mee, in plastic bakjes, dat kan niet op dit niveau 

van exclusief genieten. Onze beleving in een box, dat 

betekent de receptuur van gerechten aanpassen, een 

soort bouwpakket voor de thuis-chef, en met aandacht 

voor de kleinste details zo mooi mogelijk verpakken. 

Met een bijpassende Spotify-playlist voor de juiste 

sfeer thuis, bijzondere thee uit Taiwan, Japan en 

Korea, bamboe servies en een huisgemaakte macaron 

van Mike erbij.”

“Gasten blij 
en gelukkig 

maken, 
nieuwe 
smaken 

ontdekken”

“De liefde gaat (niet 
langer) door het luik”
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De jaren tachtig

“ De mooiste tijd van 
ons leven”

Het is halverwege de jaren zeventig als Danny Tsang (68) Hong Kong 

verlaat om zich in Nederland te vestigen. Niet veel later arriveert 

ook Helena (65), uit Maleisië. Ze ontmoeten elkaar in een Chinees 

restaurant in Delft waar ze allebei werken. Helena vertrekt in 1978 

naar Breda om haar vader en broer bij te staan in hun restaurant. 

Danny gaat werken in het Limburgse Gulpen, maar ze verliezen 

elkaar niet uit het oog. Van verkering komt trouwen, in februari 

1982, bezegeld met een honeymoon naar Azië. Een half jaar lang 

trekken ze door Japan, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Maleisië. 

De mooiste tijd van ons leven, memoreert Helena stellig. “Het was 

vakantie, relaxed, elke dag nieuwe dingen en vooral nieuwe smaken 

ontdekken.” Achteraf, zo ziet ze nu, legden ze daar samen de basis 

voor het smaakimperium dat ze ooit zouden gaan bouwen. 

In de zomer keren ze terug naar Breda, om met het vallen van de 

herfst aan hun eigen toekomst te gaan bouwen. Ze nemen New 

Hong Kong over, in het Brabantse wielerdorp St. Willebrord, een 

klassieke afhaalchinees: veel take away, een beetje restaurant. 

Drie jaar later wordt oudste dochter Monica geboren, ze herinnert 

zichzelf als klein meisje in New Hong Kong: “Het interieur was 

donkerrood, met lampionnen en een aquarium. Het hele dorp kwam 

over de vloer.” In 1988 kwam dochter Wendy ter wereld, in 1992 

gevolgd door zoon Mike. Op de valreep van de jaren tachtig ruilen 

de Tsangs hun locatie voor een groter pand aan de Dorpsstraat, 

waar ze tot op de dag van vandaag te vinden zijn. 

De jaren negentig

“ Waar zij linksaf slaan, 
gaan wij rechts”

Het waren de jaren van ‘hard werken, hard genieten’. De hele week 

met liefde bakjes schuiven door het luik, om er daarna op uit te 

trekken met het gezin. En waar ze voor hun Hollandse gasten niet 

te pittig koken, gaan ze in hun vrije tijd steevast hun smaakpapillen 

achterna. “We zijn altijd blijven reizen, ook met de kinderen. Eten 

was niet alleen ons beroep, maar ook onze hobby. Overal gingen we 

eten, of dat nu in het buitenland was, of om de hoek”, zegt Helena.

De kinderen kregen het proeven letterlijk met de paplepel mee, ook 

van tafelmanieren trouwens. Smakelijk vertellen de dames Tsang 

over die keer dat ze op zondag gingen lunchen bij Maartje Boudeling, 

destijds chef en eigenaar van het met twee sterren bekroonde Inter 

Scaldes in Kruiningen. Wendy moet een jaar of zes zijn geweest, 

kleine Mike een peuter, Monica was die dag uit spelen. Helena: “Wij 

kwamen natuurlijk voor Boudelings befaamde vis en schelpdieren - 

vers uit de Noordzee - maar Mike wilde maar één ding: frietjes!” En 

dan toont zich échte gastvrijheid, zoals die past bij Michelinsterren. 

Wendy: “Zonder blikken of blozen serveerden ze mijn broertje 

zijn a la minute gemaakte friet bij Inter Scaldes, de beleving van 

de gast gaat tenslotte voor alles. Een geweldige ervaring.” Bij 

vertrek kochten de Tsangs een kookboek van Boudeling, Maartje 

schreef voorin een zinnetje voor hen. “Daar kwamen in die tijd heel 

weinig Aziatische mensen eten, en zeker niet met twee heel jonge 

kinderen”, denkt Helena. “Ze heeft zich ons herinnerd. Toen we later 

naam maakten met O&O kwamen zij en haar man meer dan eens bij 

óns lunchen, het heeft ons zeer geroerd.”

De Chinese afhaal was ondertussen niet langer vanzelfsprekend, 

ook Nederlanders verruimden hun blik en kozen daarbij graag voor 

nieuwe keukens en nieuwe concepten. “Thuisbezorgen verdrong de 

afhaalmarkt. Steeds meer collega’s stapten over op wokrestaurants, 

grote eetzalen voor tweehonderd gasten, een lopend buffet met 

all-you-can-eat”, vertelt Helena. “Hoe moesten wij overleven 

zonder onszelf te verloochenen?” Door dat laatste vooral niet te 

doen, besluit het stel dapper. Vanaf dat moment kiezen ze steeds 

nadrukkelijker voor hun eigen stijl: koken vanuit hun oorsprong, 

en de Nederlandse gasten kennis laten maken met de enorme 

smaakrijkdom van andere oriëntaalse keukens zoals die van Japan, 

Maleisië en Singapore.
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Bronnen: Chinese horecasector in Nederland (RUG), Van Spronsen & Partners Horeca-advies, IsGeschiedenis

Nederland eet over de grens
Vanaf de jaren zestig reizen we steeds vaker over de grens. Daar proeven we van exotisch 

lekkers: coq-au-vin in Frankrijk, pesto in Italië en paella in Spanje. Eenmaal thuis blijven we 

nieuwsgierig naar nieuwe smaken. Het aantal restaurants met internationale en exotische 

keukens neemt toe in de jaren zeventig.  

De Chinese keuken kennen we al veel langer in Nederland, meegebracht in de jaren dertig door 

Chinese migranten die hun baan hadden verloren in de Nederlandse scheepvaart tijdens de 

crisis. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de populariteit van Chinese restaurants in ons land 

sterk, aangewakkerd door de komst van veel Indische migranten en Indische Nederlanders (met 

Chinese achtergrond) naar Nederland in die jaren. Er ontstond een typische Hollandse variant van 

de Chinees-Indische keuken. Bami, nasi, foe yong hai en babi pangang in grote porties en niet 

zo pittig. Dit ‘Chinese’ eten werd geserveerd in etablissementen met een decor van veel rood, 

gouden leeuwen, een aquarium en - uiteraard - het afhaalluik. Het succes was groot en leidde 

in de jaren tachtig zelfs tot een politieke norm: in elke Nederlandse stad of wijk met meer dan 

tienduizend inwoners mocht een ‘Chinees’ restaurant gevestigd worden, zo stelde het ministerie 

van Economische Zaken in 1980. Telt Nederland in 1960 nog 225 Chinese (en Chinees-Indische) 

restaurants, op het hoogtepunt in 1996 zijn dat er een kleine 2000. In die jaren begint de interesse 

te veranderen: Nederlanders omarmen buiten de deur eten en ook andere exotische keukens. 

Om in de belangstelling te blijven staan, veranderen veel Chinese restaurants hun concept: van 

wok-aan-tafel tot all-you-can-eat naar hip aziatisch en sushi. Een enkeling waagt zich aan de 

transformatie naar high cuisine, zoals O&O in St. Willebrord dat er eind 2018 zelfs een Michelinster 

mee in de wacht sleept. Het kan niet verhinderen dat het aantal ‘Chinese’ restaurants in ons land 

daalt naar rond de 1600 in 2019; cijfers van na corona zijn nog niet bekend.
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Een dag later zat het hele gezin aan tafel bij Twan Huys in 

RTL Late Night, en stroomden de reserveringen binnen. 

Mike zegde zijn baan als accountant op, en staat inmiddels 

in de keuken. Daar leert hij alle kneepjes van het vak van 

zijn vader. Wendy: “Mijn vader doet alles op gevoel, dat 

is jarenlange ervaring. Dat draagt hij nu allemaal over aan 

Mike.”

Niet dat Danny erover piekert om te stoppen, en ook 

Helena wil nog niet met pensioen. Danny en Helena draaien 

gewoon elke dag mee. “Dat vinden de gasten leuk. Als ze 

hier komen eten, zijn we er allemaal. En mist er eentje, dan 

zijn we nog steeds met vier”, stelt Wendy met een lach. 

Eerst maar weer eens open, als de lockdown eindelijk 

voorbij is. En lonkt nog de opfrisbeurt van het restaurant, 

geeft Helena toe. “De ster gaf ons de financiële vrijheid om 

te investeren in een nieuwe binnentuin, terras en servies. 

Het interieur was de volgende stap, maar de lockdown 

gooide roet in het eten. Nu het langzaam de goede kant 

op gaat, wordt dit in de nabije toekomst zeker opgepakt 

en ingepland. Ook dát is onderdeel van de gastronomische 

beleving.” En laat daarbij een ding duidelijk zijn: het luik, 

nog steeds aanwezig naast de bar van O&O, dat blijft. “Als 

herinnering, dat vinden de gasten leuk.”

 restaurantoeno.nl

SUMMARY

From good old Chinese takeaway to Michelin-

starred fine dining. This is the story of the 

Tsang family with their restaurant O&O in 

St. Willebrord. Helena and Danny met in the 

Netherlands in the mid-1970s. It was the time 

when Chinese restaurants were on the rise 

and the Dutch were becoming more and more 

curious about international cuisine. After a 

few years together and a wonderful culinary 

honeymoon, Helena and Danny took over their 

first business: New Hong Kong. At that time, 

the restaurant is mainly about take away. 

In a village with hard workers, food is good. 

Their children were born and they moved to  

 

larger premises. The family's leisure time was 

also devoted to food, but that involved them 

themselves going on a culinary discovery tour. 

Their children were brought up doing just that.

With the arrival of more and more wok 

restaurants with all-you-can-eat and the 

Dutch who also broadened their culinary 

outlook, the family had to make a choice: 

join in or draw up their own plan. They chose 

their own style: cooking from their roots, 

with flavours from Japan, Malaysia and 

Singapore. These first few years were not 

easy and they had to work hard, but they  

 

followed their hearts and their own taste. 

The turning point came when they decided 

to close the collection hatch permanently and 

focus entirely on the restaurant. It was tense, 

but success soon followed. Their children also 

joined the company and at the end of 2018 

their hard work was awarded a Michelin star. 

The hatch next to the bar still has a place in 

the restaurant today. It is a reminder of the 

journey they have all travelled together.  

50 YEARS OF

FOOD
De jaren nul

“ De moeilijke jaren na het 
afhaalluik” 

Naast het repeterende ritme van koken voor het afhaalluik, begint 

Danny steeds meer liefde en tijd te steken in het doorontwikkelen 

van zijn eigen smaak. Hij blijkt een meester in sauzen, de vloeibare 

smaakdragers die de gerechten jeu geven. Befaamd is zijn 

cashewnotensaus, maar ook de Balinese dressing bij de oesters: 

pittig, kruidig en fris door een mix chili, limoen, knoflook, gember, 

en koriander. Hij legt de basis voor heel veel ‘signature dishes’. Het 

blijkt een investering in de toekomst. Want van de scheermessen 

met Danny’s XO-saus - een umami-bom, pittig en op basis van 

zeevruchten - tot de Singapore Chili kreeft en de wilde gamba’s; ze 

staan nog steeds op de kaart. 

De Tsangs moeten het hebben van trouwe 

gasten en liefhebbers van de pure, Aziatische 

keuken. Danny volgt zijn smaak en gevoel in 

de keuken, en Helena bestiert het restaurant. 

En dan zijn er ook nog drie opgroeiende 

kinderen. “Het waren ook moeilijke jaren. 

We voelden dat we ons hart en onze smaak 

moesten volgen, en wilden ons op een 

andere manier onderscheiden.” 

Het advies dat ze kregen van een van hun 

trouwste gasten bleek de gouden tip. Helena: 

“Een speciale gast, die veel reist, met een brede smaak. Op een 

dag zei hij tegen Danny: “Jij moet geen take away meer doen. Als 

je een chef wilt zijn, geef je je aandacht aan je gasten en aan het 

koken”. Hij had gelijk, want koken voor én het luik én het restaurant, 

bedienen en afhalen tegelijk, dat ging alle kanten op.” Toch dacht 

het stel er nog een flink tijdje over na. Dat afhaalluik slurpte dan wel 

alle energie en tijd op, maar leverde toch een groot gedeelte van 

de omzet. Zouden we het redden zonder? “Het had gevolgen voor 

de financiën, de hypotheek. We moesten met de bank om tafel.” 

Ze waagden de stap in 2002, het luik ging dicht, de broekriem 

aangesnoerd. Maar het werkte vrijwel direct. Alles wat je aandacht 

geeft groeit. Al in 2003 konden de Tsangs rekenen op hun eerste 

vermelding in de Michelingids.

De jaren tien

“ Een nieuwe werkelijkheid 
breekt aan”

Het enthousiasme is besmettelijk. Monica, dan achttien jaar 

oud, voelt het hospitality-bloed ook in haar aderen stromen en 

schrijft zich in voor de hotelschool. In haar vrije tijd brengt ze de 

opgedane kennis in de praktijk in het restaurant van haar ouders, 

inmiddels omgedoopt van New Hong Kong naar O&O. Steeds 

meer liefhebbers van de Aziatische keuken - uit de wijde omtrek - 

weten de weg naar St. Willebrord te vinden. “We moesten lange 

tijd roeien in hoge golven, maar we kregen het tij mee. Ons concept 

begon beter in de tijdgeest te passen.” En ook de andere kinderen, 

springen steeds vaker in. “We deden als gezin al veel samen en nu 

ook als familiebedrijf.” 

Monica: “Als mijn ouders een traditioneel 

Chinees afhaalrestaurant waren gebleven, 

denk ik niet dat wij allemaal in de zaak waren 

gekomen. Die Michelinster, die zat erin, en 

daar wilde ik ook voor gaan.” Niet dat ze voor 

de gids kookten, benadrukken ze alle drie, 

dat deden ze altijd voor de gasten. Maar het 

zou een geweldige erkenning zijn voor de 

inspanningen van Danny en Helena, en ook voor 

de Aziatische keuken vinden de Tsangs. Dus 

toen zich ergens in 2018 een Belgische gast in 

zijn eentje aandiende om het zesgangenmenu 

te nuttigen, was Monica zeker op haar hoede. “Keep it cool, dacht 

ik, en doen waar we goed in zijn. Je weet tenslotte nooit of het een 

Michelin-inspecteur is.” Eind 2018 was het raak, en viel die ster hen 

dan eindelijk te beurt. Daar stond Danny in zijn witte kokshemd op 

het podium, met zijn 65 jaar de oudste chef om een eerste ster te 

ontvangen. Zelf bij elkaar gekookt vanuit een gewone Chinese zaak, 

en daarmee een vreemde eend in de bijt in de Frans-gedomineerde 

keuken van de Michelinsterren. “En ook binnen de wereld van de 

Chinese restaurants passen we niet in het plaatje”, voegt Wendy 

toe, die sinds die bewuste avond ook fulltime in de zaak werkt. 

“Keep it cool, 
dacht ik, en doen 

waar we goed 
in zijn. Je weet 

tenslotte nooit of 
het een Michelin-

inspecteur is.”

30  | Food Food  |  31


