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HMMM... MET HESSE Tekst en foto's Patrick Hesse

Op herhaling in restaurant Burgerlijk in Mijdrecht
Ik ga ditmaal op herhaling... Na bijna 
een jaar geleden voor de krant bij 
Burgerlijk te zijn geweest, zit ik er 
weer. En wederom met mijn eega. De 
eerste keer was het ons prima beval-
len, dus zijn wij in opperste stemming 
om opnieuw van de heerlijke spijzen 
te gaan genieten die Burgerlijk te 
bieden heeft.
Het is een gezellig weerzien met 'the 
brothers in arms', de eigenaren Step-
han en Alex, aan Ho� and in Mijd-
recht. Er is het afgelopen jaar wel 
het een en ander veranderd, maar het 
gezellige interieur is nog steeds aan-
wezig. Als man van vaste gewoontes 
neem ik plaats aan dezelfde tafel als 
vorig jaar en ik krijg spontaan het ge-
voel van een 'déjà vu'. 

Er staat een aantal nieuwe gerech-
ten op de kaart en daar gaan wij er 
een paar van proeven. 
Gelukkig zijn de burgers nog steeds 
op basis van 'dry aged' rundvlees. 
Wat is 'dry aged' vlees? Rundvlees 
wordt vaak te vers gegeten. Voor de 
echte smaakbeleving moet dit vlees, 
net zoals dat vroeger gebruikelijk 
was, bij voorkeur enkele weken rij-
pen. Deed de boer dit rijpen vroeger 
in de schuur, nu gebeurt dat in een 
speciale koelcel. En dat wordt 'dry-
ageing' genoemd. 

Mijn vrouw en ik zijn altijd van het 
delen, dus kiezen we twee voorge-
rechten die we allebei lekker vin-
den en waarvan we beiden kunnen 
genieten. We gaan voor 'Burgerlijke 
kippenpootjes met Jamballa-saus' en 
de 'Nachos met cheddar-kaas, rode 

pepers, rode ui en guacamole'. 
Binnen de kortste keren staan er 
twee verrukkelijke gerechten op ta-
fel, in zeer behoorlijke porties. 

Stephan komt vragen of het lekker is. 
"Hm hm", antwoord ik met mijn mond 
vol... Mijn glimlach spreekt boekde-
len, maar de porties zijn zo groot dat 
we toch wat laten staan. We willen 
graag nog ruimte overhouden voor 
het hoofdgerecht. We hebben geko-
zen voor twee nieuwe burger-gerech-
ten: de 'Triple Cheeseburger, met 
sla, ketchup, brie, Old Amsterdam en 
mozzarella' en 'The Special one, met 
sla, blauwe kaas, pancetta en honing'.  

De hele presentatie ziet er wederom 
geweldig uit. Een plank met uitspa-
ringen, voor een blikje waarin de 
'wedges' (gebakken aardappelpart-
jes) zitten, voor een glas met stukjes 
vers fruit en voor een klein schaaltje 
mayonaise. Stephan drukt ons op het 
hart dat we gewoon een seintje moe-
ten geven als we meer wedges, fruit 
of mayonaise willen. We kijken alle-
bei naar wat er op onze tafel staat en 
vragen ons af hoe we dit allemaal al 
op moeten krijgen... Maar goed, het 
is top om te weten.

Onder het smikkelen door vertelt 
Stephan over het concept 'Burgerlijk 
live' dat er weer aan zit te komen 
op twee maandagen. Een drie-gan-
gendiner met live muziek van twee 
artiesten en professionele verlich-
ting voor 35 euro per persoon. Dit is 
natuurlijk behoorlijk exclusief, want 
er kunnen maximaal 40 gasten per 

avond aanwezig zijn. Wanneer de 
avonden precies zijn, is nog niet be-
kend. Houd daarvoor de Facebookpa-
gina van Burgerlijk in de gaten. Bij 
de vorige edities ging het dak eraf, 
dus als je van een feestje houdt...

Na de grote hoeveelheid lekkers die 
we toch hebben weten te verorberen, 
dringt Stephan alsnog aan dat we een 
dessert nemen. Zo zwak als ik ben, ga 
ik overstag... We besluiten samen één 
nagerecht te nemen: 'Lolly trio van 
chocolade met diverse ijssoorten'.

De hele avond hoor ik al de ene na de 
andere jaren klassieker uit de jaren 
zeventig langskomen, maar het num-
mer dat ik hoor als we naar buiten 
lopen is enorm goed getimed: 'When 
will I see you again' van The Three 
Degrees. Stiekem denk ik: misschien 
wel sneller dan gedacht...

Lezersaanbieding
Ook dit jaar heeft Stephan een leuke 
verrassing voor u als lezer van De 
Groene Venen. Met de coupon die 
onder dit artikel staat, krijgt u tot 
eind september maar liefst 25% 
korting op de gehele rekening bij uw 
eerstvolgende bezoek aan restaurant 
Burgerlijk op dinsdag, woensdag of 
donderdag. Dat is natuurlijk een ge-
weldige aanbieding! 

Restaurant Burgerlijk
Hofl and 26
3641 GE Mijdrecht
Tel. 0297-548301
info@restaurantburgerlijk.nl
www.restaurantburgerlijk.nl

Kevin de Jong tiende in fi nale 'Sterkste man van Nederland'
Kevin de Jong uit Wilnis is tiende ge-
worden in de � nale van de 'Sterkste 
man van Nederland', die op 30 juni 
met 12 deelnemers werd gehouden 
in het Zuid-Limburgse Schinveld. Be-
paald geen slecht resultaat voor een 
debutant op dit evenement! 
Kevin begon relaxed en � t, maar 

toch een beetje zenuwachtig aan het 
eerste onderdeel. Hij trok de 19 ton 
zware truck in een goede tijd en werd 
hier 8e. Bij de powerstairs moest hij 
vervolgens gewichten van 175, 225 en 
275 kilo naar boven brengen. Bij de 
225 kilo ging het mis: samen met het 
gewicht viel Kevin achterover. Geluk-

kig kon hij na wat hulp van de fysio 
wel verder. Bij het onderdeel front-
hold, een gewicht van 25 kilo met ge-
strekte armen recht voor zich houden, 
presteerde hij zelfs zo goed dat hij een 
'like' van de wereldrecordhouder zelf 
ontving!
De 25 meter met de yoke, met op 
zijn nek 400 kg, liep hij daarna in 13 
seconden. Wereldklasse werd er ge-
zegd, geen van de andere deelnemers 
liep sneller. Deze overwinning op zijn 
debuut belooft nog veel voor de toe-
komst! 
Het vijfde onderdeel, natuurstenen 
van 90 kilo en 110 kilo boven het 
hoofd strekken, ging niet helemaal 
naar wens, maar bij het laatste onder-
deel, de 'stones of strength': 6 stenen 
van 120 tot 180 kilo op een verhoging 
gooien, lagen er in een redelijk goede 
tijd vier op... Uiteindelijk leverde het 
Kevin een tiende plek 'overall' op.  
RTL7 heeft opnamen gemaakt van de 
� nale, die in september op de zater-
dagavond worden uitgezonden. 

25% korting op de hele rekening
tegen inlevering van deze coupon

RESERVEREN VERPLICHT
Geldig t/m 30 september 2018 op dinsdag, woensdag & donderdag


