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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.

Naga Breukelen

Op en top Thais

Restaurant Naga
Kerkbrink 31-33
3621 AN Breukelen

T: 0346 - 25 00 35
F: 0346 - 25 92 70
info@restaurauntnaga.nl
www.restaurantnaga.nl 
Reserveringen uitsluitend via de 
telefoon

Vanaf 17.00 uur geopend, maandag en 
dinsdag gesloten

Een van eerste restaurants die ik in het kader van deze rubriek bezocht 
was Restaurant Helder in Breukelen. Een uitstekend restaurantje aan 
de Brink 31 te Breukelen, waar de goede keuken maar vooral eigena-
resse Gerdien Meijers door haar enthousiasme en gastvrijheid een ver-
pletterende indruk op achter had gelaten. Dat er in een jaar heel veel 
kan veranderen, blijkt maar weer. Ik kreeg namelijk een telefoontje van 
de nog even enthousiaste Gerdien, met de vraag of ik haar nieuwe res-
taurant wilde komen bezoeken. Hèh? Verhuisd? Verkocht? Niets van dit 
alles, zo verzekerde Gerdien mij. “We hebben een half jaar geleden het 
roer helemaal omgegooid. Mijn voorliefde voor de oosterse keuken en 
de wens van chef-kok Suwaphan Ketkesorn om gerechten uit zijn ge-
boorteland Thailand te creëren en te serveren, heeft ons doen besluiten 
als zakelijke partners verder te gaan en het trendy restaurant Helder 
om te toveren in een Oosterse oase in de vorm van een restaurant met 
een Japans/Thaise keuken onder de naam Naga.

tekst en foto’s patrick hesse

Naga is het Sanskriet en Pali woord 
voor een klasse van bovennatuurlijke 
wezens in het boeddhisme en het hin-
doeïsme die vaak de verschijning van 
een slang of draak aannemen. Buiten 
het boeddhisme en het hindoeïsme 
worden Naga's ook wel als een fabel-
dier beschouwd. Naga's nemen vaak 
de functie van bewaker op zich. In 
India bewaken naga's de poorten van 
heilige oorden).

Oosters? Bewaking? Lijkt mij een 
uitstekend plan op deze bijzonder 
koude winteravond, met volgens onze 
Piet Paulusma een gevoelstempera-
tuur van –20 graden ! Ik heb Youri 
Lieberton, eigenaar van A- side me-
dia en mede-eigenaar van De Groene 
Venen en daardoor een van mijn 
opdrachtgevers, weten over te halen 
om met mij mee te gaan. Ik weet dat 
hij gek is op de zowel Japanse als 
Thaise keuken, en dus kostte het me 
niet veel overredingskracht om hem 
te overtuigen. Zodoende kunnen we 
weer eens lekker bijkletsen en ideeën 
sparren onder het genot van lekker 
eten. Kortom: een win-win situatie. 
Ondanks een ander haarkleurtje 
herken ik Gerdien onmiddellijk: nog 
even charmant en met een grote 
glimlach worden we direct gemeend 
welkom geheten. Met oprechte 
verbazing aanschouwen Youri en ik de 

metamorfose die het restaurant heeft 
ondergaan: de donkere meubels, de 
rode muur, de accessoires dragen bij 
aan de sfeerverhogende oosterse in-
steek. Na een leuke introductie over 
het hoe en waarom, stelt Gerdien ons 
voor om voor een proeverij van vier 
gangen te gaan en zodoende een uit-
stekende indruk te krijgen van alles 
wat Naga te bieden heeft. Een prima 
suggestie, vinden we beiden.

Naga is een Oosters restaurant, 
wat inhoudt dat ze met gangenmenu’s 
werken en een uitstekende op de 
gerechten gerichte wijnkaart heb-
ben,  wat verrassende combinaties 
tot gevolg heeft. Gelukkig heb ik 
Youri als wijnliefhebber pur sang bij 
me; zelf moet ik nog rijden en dat is 
in dit weer al moeilijk genoeg). Als 
aperitief starten we met een Zipang, 
een mousserende droge sake en aan 
de glimlach op Youri’s gezicht kan het 
de goedkeuring zeker wegdragen.

Ook het eerste gerecht stem ons 
blij een combinatie van Sushi, Thais 
viskoekje een loempia en Thaise Sate 
Kai. Deze hapjes  smaken werkelijk 
heerlijk. Voor de tweede gang kom er 
een sfeervol dampend schaaltje op ta-
fel gevuld met Tom Yam Kai, een pit-
tige soep met laos, koriander en kip. 
Bij dit gerecht schenkt Gerdien een 

Midpoint On Ice komt in actie 
voor Serious Request
Net als vorig jaar gaat Midpoint weer live Radio en TV verzorgen vanaf 
de IJsbaan in Mijdrecht. Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 decem-
ber gaan Anne, Jan en Andy radio maken vanuit de keet naast de IJs-
baan. Deze keer niet zomaar, ze gaan actievoeren voor Serious Request 
van 3FM. Onder het moto “Met wie deel jij de Kerst?” willen ze zoveel 
mogelijk geld inzamelen.

Al maanden zijn de voorbereidingen 
in volle gang, Anne van Leest vertelt: 
“Vorig jaar was het zo leuk, we 
hadden toen al het idee om geld in 
te zamelen voor Serious Request 
maar hadden te weinig tijd om e.a. 
goed voor te bereiden. Nu hebben 
we allerlei acties op touw gezet.” 
Jan Voortwist was er vorig jaar nog 
niet bij maar kent wel alle verhalen 
en heeft er zin in. “We laten ons niet 
opsluiten, wij gaan juist de straat op, 
met de Midpoint camera’s want we 

zenden het hele weekend live uit op 
TV. Iedereen kan voor € 2,- live de 
groeten doen op TV en natuurlijk op 
de Radio.”  Maar er zijn nog veel 
meer ideeën om geld in te zamelen. 
Andy Teerlink is geen onbekende 
meer, met zijn radioprogramma Andy 
in de Lucht, wekt hij ’s morgens menig 
Rondevener. Enthousiast vertelt hij 
dat ook scholen en bedrijven meedoen 
aan de inzamelactie. Alle scholen en 
veel bedrijven hebben een brief ge-
kregen. Hierin werd gevraagd om de 

Kerstmaaltijd te delen, door bijvoor-
beeld de geldwaarde van bijvoorbeeld 
een extra blikje knakworstjes of een 
kerststol in te zamelen voor Serious 
Request. Midpoint gaat op donderdag 
16 december a.s. de scholen langs om 
de bijdrages op te halen. Vrijdag bij 
de opening van Midpoint on Ice wordt 
dat bekend gemaakt hoeveel geld de 
scholen bijeengehaald hebben.”
Natuurlijk zijn Anne, Jan en Andy 
niet alleen aan de slag, verschillende 
andere DJ’s en televisiemakers komen 
hen in het weekend helpen. Op zon-
dag, tijdens de Kerstmarkt is er een 
bijzondere veiling met allerlei cadeaus 
die door verschillende winkels en 
bedrijven beschikbaar gesteld zijn. 
De veiling begint om 13.30 uur en 
staat onder leiding van een wel heel 
bekende man. 

Ook zijn er allerlei ludieke optredens 
en bijzondere gasten. Hou de Mipoint 
website in de gaten voor extra info! 
Maar luister en kijk vooral en help ons 
met het inzamelen van zoveel moge-
lijk geld voor Serious Request zeggen 
Anne, Jan en Andy in koor, een oproep 
die wij van harte ondersteunen!

mooie Spaanse  Altazano Sauvignon 
blanc; een uitstekende wijn voor 
bij dit heerlijke gerecht. Youri heeft 
twee jaar geleden Thailand bezocht 
en verzekert mij dat dit net zo goed 
proeft als daar. Alleen lig je daar dan 
lekker in de volle zon, met je blote 
voeten in het zand, vertelt Youri met 
zichtbaar heimwee. Buiten wordt 
door opgeschoten pubers het eerste 
vuurwerk al afgestoken en kan ik me 
er bijna geen voorstelling van maken.

Voor het hoofdgerecht schept Ger-
dien heerlijke jasmijn rijst uit een 
grote zilveren schaal om vervolgens 
een aan aantal gerecht op tafel te 
zetten bestaande uit: Masaman curry 
met rundvlees, zoetzure Gamba’s, kip 
roergebakken met Thaise basilicum 
en kousenband.
Wederom stelt chef-kok Suwap-
han ons niet teleur en kan een ieder 

hier iets vinden van zijn of haar 
gading van zeer mild tot bijzonder 
pittig.
Als dessert krijgen Youri en ik 
een combinatie van crème brûlée, 
heel verrassend met gember een 
chocolademousse en sesamijs. Ook 
het dessert is een feestje voor de 
smaakpapillen. Bij dit feestje word 
natuurlijk ook wijn geschonken en 
heeft Gerdien gekozen voor een des-
sertwijn de mierzoete Hana Awaka, 
een zoete mousserende Sake.
 
Na een overheerlijke espresso met 
een schaaltje –volgens Youri– Thaise 
'pepernoten', nemen we afscheid van 
Gerdien en de bescheiden chef-kok 
en medeeigenaar Suwaphan en 
kunnen we hen geruststellen dat ze 
in onze ogen een uitstekende zet 
hebben gedaan. Nu hoef je niet per se 
meer naar de grote stad om vervol-
gens niet je auto kwijt te kunnen of 
een klein fortuin aan parkeergeld te 
betalen om te kunnen genieten van 
de Oosterse keuken. Gewoon hier bij 
ons in het groene hart! Gerdien & 
Suwasphan: Chapeau!


