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

Heerlijke gerechten en warme 
gezelligheid bij Jettiez
Toen de vorige eigenaar vertrok uit het restaurant aan Hofl and 212 in Mijdrecht was ik be-
nieuwd wat er zou gebeuren. Binnen afzienbare tijd werd de buitenboel opgefrist en ook het 
interieur werd drastisch aangepakt. Voordat het nieuwe restaurant ‘Jettiez’ de deuren opende 
voor het publiek, had ik al een onderonsje met de eigenaren, het echtpaar Henriet en Erik 
Dijkstra. Als team hebben zij al ruim 20 jaar horeca-ervaring en niet bij de minste bedrijven. 
Zo werkten ze o.a. bij het Americain en het Amstelhotel. 

Begin deze zomer hebben Erik en 
Henriet de deuren geopend en heb-
ben ze binnen een paar maanden 
tijd een geweldig restaurant neer-
gezet, waarover je lovende berich-
ten hoort. Inmiddels werd het hoog 
tijd voor mij om voor de krant een 
hapje te gaan eten bij Erik & Hen-
riet. Samen met collega Michael 
Reuling trokken we naar Hofl and 
212 om ons eens lekker te laten 
verwennen. 

Bij binnenkomst worden we harte-
lijk ontvangen door Erik en Hen-
riet. Mooi om te zien dat elke vezel 
in dit echtpaar horeca uitstraalt en 
dat ze je binnen twee tellen thuis 
laten voelen. Bij Erik verraadt 
zijn tongval dat 
hij uit Amster-
dam komt en dat 
schept meteen 
een band. Als 
geboren Amster-
dammer herken 
je dit onmiddel-
lijk: je kunt de 
jongen wel uit Amsterdam halen, 
maar Amsterdam niet uit de jon-
gen. Het interieur ziet er lekker 
fris uit met de witte muren en ook 
het nieuwe meubilair mag er zijn. 
Alles in de accentkleur rood met 
als blikvanger de enorme rode 
eend op de bar het rode horloge 
van Henriet verraadt wie de aan-
zet heeft gegeven voor dit lekkere 
accent in het interieur. 

We nemen plaats en blikken in de 
kaart. Zowel de gerechten als de 
prijzen maken mij bijzonder vrolijk, 
gewoon eerlijke bekende gerechten 

en geweldig scherpe prijzen. In-
middels stroomt het behoorlijk vol; 
het restaurant is deze avond volge-
boekt.Na een heerlijk broodje komt 
Erik onze voorgerechten brengen, 
ik ga voor de klassieker Vitello ton-
nato, dungesneden kalfsmuis met 
tonijnmayonaise, appelkappertjes, 
rode ui en salade en Michael heeft 
de Parmaham gekozen met mozza-
rella, pittige tomaatjes, gefrituurde 
rucola en aceto balsamico stroop. 
Prachtige gerechten en geweldig 
gepresenteerd. 

De keukenbrigade wordt geleid 
door Rane Hoogenboom en Jet-
tiez heeft daarmee een top-chef in 
huis. Samen met Erik en Henriet 

is dit een 
geoliede 
machine 
en on-
danks dat 
de zaak 
vol zit, 
gaat alles 
met het 

grootste gemak en heerst er een 
heerlijke rust. 
Alle gasten worden hartelijk be-
groet en zie ik dat de meesten al 
grote fans zijn van Jettiez, veel 
gasten worden bij naam begroet.

Het hoofdgerecht doet Michael en 
mijzelf opnieuw watertanden: voor 
Michael de Green Egg Burger met 
uitgebakken spek, Cheddar cheese, 
rode ui, botersla, tomaat, homema-
de ketchup en verse friet. 
Ik heb mijn oog laten vallen op een 
van mijn favoriete gerechten: Ri-
beye van de grill vergezeld met ge-

rookte bearnaisesaus, 
verse friet en een 
frisse salade. Wat is 
dit heerlijk allemaal. 
Ondertussen valt 
mijn oog op een van 
de aankondigingen: 
Biefstuk dinsdag: 
200 gram biefstuk 
met friet en sla voor 
slechts € 12,50, dat 
zijn nog eens leuke 
prijzen! 

Op de achtergrond 
zingt Norah Jones, 
die lekkere laid-back 
stem die perfect bij 
deze ontspannen 
sfeer past. We genie-
ten en de brede grijns 
op het gezicht van 
Erik geeft aan de zijn 
missie is geslaagd: 
de mensen het naar 
de zin te maken en op de koop toe 
twee nieuwe fans erbij. Terwijl Mi-
chael aan een heerlijke Chardon-
nay nipt, plannen we weer een dag 
voor onze wekelijkse autorubriek 
in De Groene Venen. Het leven kan 
een stuk slechter.
Om Erik niet teleur te stellen ne-
men we een nagerecht en hierin 
zijn we eensgezind: de Tiramisu 
met amaretto ijs en koffi e-saus dit 
alles vergezeld van een uitsteken-
de koffi e. Hij meldt nog even dat 
men zeer welkom is ook voor de 
lunch, ook zakelijk en dat er vanaf 
eind oktober elke woensdag stamp-
pot op het menu staat. Bovendien 
kan Jettiez ook afgehuurd worden 
voor private dining.Wij Rondeve-

Jettiez
Hofl and 212, Mijdrecht
tel:  0297-778988
Info@jettiez.nl
www.jettiez.nl

Openingstijden: 
Dinsdag t/m donderdag: 
10:30 - 23:00
Vrijdag en zaterdag: 
10:30 -  00:00
Zondag:  
10:30 - 23:00

ners mogen onszelf gelukkig prij-
zen met weer een toprestaurant 
in onze gemeente en wat hebben 
deze dorpsgenoten een geweldige 
tent neergezet  met een super prijs/
kwaliteitsverhouding. 

Een hele dikke aanrader dus.

"Zowel de gerechten 

als de prijzen

 maken mij bijzonder vrolijk" 


