
De ganse zaak hangt vol met foto’s uit het boek ‘Cigaragua’, 
van Marcel Langedijk en fotograaf Jesaja Hizkia. Als je nog 
niet in Nicaragua geraakt ben (El Gusto ook nog niet) geeft dit 
prachtige kijkboek je toch al een flinke voorsmaak. The road to 
Esteli, met bespreking van alle sigarenfabrieken: Joya de Nica-
ragua, A.J. Fernandez, My Father Cigars, Drew Estate, Oliva, 
Rocky Patel, Padron, Espinosa Cigars en natuurlijk … Plasencia. 
Een getormenteerd land met een zwaar verleden (oorlogen, 
overstromingen, aardbevingen) slaagt er momenteel toch in 
om de meeste handgerolde sigaren ter wereld te maken. En die 

kan je allemaal vinden in deze winkel: meer dan 800 referen-
ties, indrukwekkend. Er is een grote lounge, waar je gewoon 
kan binnenstappen en bij een koffietje of rum je sigaar roken, 
die vakkundig begeleid wordt door de shopmanager.

We roken er achtereenvolgens een Joya de Nicaragua en Oliva 
en dromen weg bij het vooruitzicht dat we volgend jaar dit 
prachtige sigarenland zullen bezoeken!

Ben Vinken

Op bezoek in 
 Cigaragua
Wel leuk bedacht van Sasja Van Horssen, zijn 100% Nicaraguaanse sigarenzaak in Amsterdam zo 
noemen. In de Van Baerlestraat nog wel, dat stilaan het mecca van de nederlandse hoofdstad wordt. El 
Gusto trok op onderzoek.

OLIVA 
PAIRINGS 
De Brabandere 1894 Oak & Hops verenigt het 
onverenigbare: aciditeit en bitterheid. Het blonde extra 
gehopte tripelbier wordt versneden met bier dat twee jaar 
op foeders rijpte ... het resultaat is een complex maar 
verfrissend aperitiefbier dat het gezelschap krijgt van een 
stevige Nub Sun Grown, een volle zoetige rooksensatie 
van gebrande caramel, bittere chocolade, en zoethout. 
Een verrassende maar overtuigende combinatie door een 
brouwer en sigarenmaker uit dezelfde streek.  

Bravo Bert en Frederik!

Ben Vinken
Beer Sommelier & Cigar Expert
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