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Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok 
of gediplomeerd keurmeester, 
maar weet wél precies wat hij 
lekker vindt. Daarom is hij re-
gelmatig te gast bij diverse res-
taurants in de (wijde) regio en 
maakt hij ons deelgenoot van 
zijn culinaire ervaringen.

De Veensteker Vinkeveen

Déjà vu...
Bijna een jaar geleden zijn we gestart met De Groene Venen nieuwe stijl 
en voor het allereerste artikel dat ik voor deze krant schreef, bezocht ik 
de gebroeders Patrick & William van der Meer, de trotse eigenaren van de 
Café Restaurant De Veensteker in Vinkeveen. Nu ben ik wederom bij hen op 
bezoek en zit weer in een heerlijk zomers avondzonnetje te genieten op hun 
mooie terras. Dit jaar is voorbij gevlogen. 

tekst en foto’s patrick hesse
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Ik krijg duidelijk een déjà vu, maar 
er zijn toch ook wel degelijk dingen 
veranderd. Het terras waar men vorig 
jaar nog druk mee aan de slag was, 
ligt er inmiddels prachtig bij. En ook is 
de zijkant bij de hoofdingang helemaal 
afgekomen en ziet het er uit als één 
geheel. De mannen hebben keihard 
gewerkt, en het resultaat mag er 
wezen. De totale metamorfose is afge-
rond. Maar niet alleen de buitenkant 
van de Veensteker is enorm veran-
derd, dat geldt ook voor het interieur. 
Als laatste is de grote zaal achterin 
de zaak aangepakt en alles oogt nu 
trendy en gezellig. 
Ook op het gebied van wat de heren 
hun gasten aanbieden is het een en 
ander veranderd. Zo is het nu mogelijk 
om van woensdag t/m maandag tussen 
13.00 en 16.00 uur te komen genie-
ten van een High Tea, met heerlijke 
zoete hapjes, waaronder scones & 
muffi ns en hartige gerechtjes, zoals 
lekkere sandwiches, waarvan u kunt 
smullen tijdens een kopje thee. Met 
wekelijks wisselde gerechten en dit 
kan allemaal (en dat is vrij uniek)  
zonder te reserveren.

Inmiddels staat de jonge, uiterst 
vriendelijke Jesse aan mijn tafeltje 
met een heerlijke appetizer: een 
romig vissoepje gevuld met zalm. “Ik 
hoop dat het u smaakt!”. Altijd pret-
tig om te zien dat ondanks de jonge 
leeftijd van het personeel, men weet 
hoe het hoort. Patrick en William 
mogen zich gelukkig prijzen, want 
voor iedereen geldt: service met een 
glimlach!  En zo hoort het. Ik heb 
voor de afwisseling mijn wederhelft   
meegenomen, mede omdat zij goede 
smaak op waarde weet te schatten, ze 

is tenslotte met mij getrouwd (houd 
ik mezelf maar dapper voor). Terwijl 
ik mijn keuze snel gemaakt heb, is 
zij nog aan het overwegen, wat een 
goed teken is. Uiteindelijk kiest ze als 
voorgerecht Salade geitenkaas - frisse 
salade met honing, noten & balsamico. 
Ik bestel het  Chef's Palet - diversiteit 
van lekkernijen door de chef voor mij  
samengesteld. Wanneer dit vrolijke 
en kleurrijke palet mijn tafel bereikt, 
loopt het water me in de mond, 
wat een heerlijkheid. Seranoham,  
gamba’s, kip, gerookte zalm, Hollandse 
garnaaltjes, nieuwe mosselen en een 
romig tomatensoepje. In één woord 
uitstekend!
Inmiddels druppelt het terras lekker 
vol en wordt het gezellig druk. Het 
royaal opgezette terras biedt ruimte 
genoeg, en wat ik een goed teken vind, 
ik zie enkele andere horeca-eigenaren 
met familie lekker genieten van het-
geen De Veensteker te bieden heeft. 

Inmiddels is het tijd voor het hoofd-
gerecht. Ik heb gekozen voor een 
gerecht dat sinds kort een defi nitief 
vaste plaats op de kaart heeft veroverd 
en dat nu zelfs telefonisch besteld kan 
worden en afgehaald:  Spareribs! Als 
ik later op de avond William opzoek op 
zijn vaste werkplek achter het fornuis, 
geef ik aan dat dit een zeer terechte 
keus was. Het hoofdgerecht van mijn 
eega is van een heel andere orde, 
maar smaakt haar niet minder. Het 
Potje Veensteker (stukjes ossenhaas 
met garnituur in het potje geserveerd 
uit de oven) is ook zalig en de os-
senhaas is heerlijk mals. Na al deze 
heerlijkheden zitten we aardig vol, 
maar Jesse vraagt we nog ruimte heb-
ben voor het dessert. Natuurlijk wil ik 

hem niet teleur stellen en besluiten we 
om samen een dessert te delen. Het 
wordt de appeltaart met kaneelijs. Na 
deze romantische afsluiting van een 
zeer geslaagde avond, dank ik Patrick 
& William voor de goede zorgen, 
gastvrijheid en het heerlijke eten. Ik 
beloof op korte termijn een High Tea 
te komen nuttigen om daar ook even 
sfeer te komen proeven. Bij het weg-
rijden besluit ik zeker niet weer een 
jaar te wachten om plaats ter nemen 
op het terras. Een jaar is weliswaar zó 
om, maar duurt me toch te lang!

  

Motorongeluk N201
Woensdagmiddag rond 17:45 uur heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden 
op de N201 tussen Mijdrecht en Uithoorn. Een motorrijder komend vanaf Uithoorn 
reed ter hoogte van de Derde Zijweg en moest plotseling remmen doordat de 
twee voorgaande auto's remden. De motor kwam in de slip en de bijrijder werd 
gelanceerd. De bijrijder is met onbekend letsel naar het ziekhuis gebracht.
De N201 werd vanaf de Amstelhoek afgesloten voor het verkeer.
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