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HMMM... MET HESSE

Tekst en foto's Patrick Hesse

Bar-restaurant 1900 in Amsterdam-Oost

Beste burger ooit?
Op deze koude kille avond ben ik op zoek naar wat warmte. Mijn Tommetje zet koers naar de plek waar mijn wieg heeft gestaan: AmsterdamOost. Op een steenworp afstand van mijn geboortehuis aan een fraai
pleintje aan de Hogeweg in de Watergraafsmeer ligt het prachtige Barrestaurant 1900. Slechts twintig minuutjes verwijderd van mijn huidige
woonplaats Vinkeveen ga ik weer even 'back to my roots'. Bij binnenkomst word ik met Amsterdamse hartelijkheid ontvangen door Irene, ik
voel me meteen thuis. Je kunt tenslotte de jongen wel uit Amsterdam
halen, maar Amsterdam nooit uit de jongen...
Het eerste wat ik zie, is een gave
bar. Vervolgens ga ik een klein trapje op en sta ik oog in oog met een
geweldige leestafel. Ik neem plaats
aan het raam, ik heb voor de gelegenheid gezellig mijn eigen vrouw
meegenomen.
De lange bank doet me een beetje
denken aan het interieur van het
restaurant S'Anders in Vinkeveen.
Dat is niet zo heel raar, want Sander Hogendoorn, de eigenaar van
S'Ánders, nam twee jaar geleden
deze locatie over en bestrooide dat
natuurlijk met zijn eigen beproefde
sausje. Zonder de locatie geweld
aan te doen, dekt de hele uitstraling
van het interieur uitstekend de lading. Dit is duidelijk een laagdrempelige plek voor iedereen. Aan een
ronde tafel zitten een paar gezellige
dames van middelbare leeftijd en
aan de kleine tafels bij de lange bank
een groepje studenten. Er stopt een
hagelnieuwe Volvo C90 voor de deur
en ook deze gasten weten hun weg
te vinden naar 1900. Aan de reactie
te zien is dat niet voor het eerst...
Met 'Me and Mrs Jones' van de vorig jaar veel te vroeg overleden Billy
Paul op de achtergrond kan mijn
avond al niet meer stuk.

Enthousiast komt uit de open keuken
patron/chef-kok Auke Hettinga aangesneld. Het is een vrolijk weerzien,
want ooit is hij gestart in restaurant
Boven Water en daarna meegegaan
naar S'Anders. Twee jaar geleden
is hij samen met Sander in 1900
begonnen. En als primeur mag ik
meteen vermelden, dat Auke sinds
dit jaar niet alleen de scepter zwaait
over 1900 maar ook mede-eigenaar
is geworden.
De gepassioneerde Auke licht de
kaart toe en doet mijn trek nog
meer toenemen. De kleine kaart
met zo'n zes voor- en hoofdgerechten maakt het kiezen niet minder
gemakkelijk. Na veel wikken en
wegen, en overleg met mijn liefste,
hebben we onze voorgerechten gekozen. Ik ga voor de 'Gado gado met
ei, boontjes, Chinese kool, pindasaus
en panko' en mijn betere wederhelft
heeft haar oog laten vallen op 'Roast
Carpaccio'. Binnen een mum van tijd
is Auke daar alweer met de gerechten. Een feest voor het oog en ook
de smaak is voortreffelijk. Het komt
niet vaak voor dat ik als echte carnivoor mijn oog heb laten vallen op
een vegetarisch gerecht. Hoewel, is
ei wel vegetarisch?
Het hoofdgerecht krijgt qua presentatie ook een 10 met een griffel!

Beneﬁetdiner in Tumult Abcoude
Op zaterdag 4 februari kun je eenmalig echt chique dineren in jongerencentrum Tumult. Op de dansvloer in de
grote zaal worden tafels inclusief
tafellinnen neergezet voor
50 gasten. Al de
betrokkenen
werken geheel
vrijwillig mee
aan
dit
ini-

tiatief, de inkomsten komen ten goede
aan het jongerencentrum.
Chef Lars Lustenhouwer kookt samen
met zijn team een heerlijk viergangenmenu en Hubrecht Duijker selecteert bijbehorende wijnen. Lustenhouwer
was tijdens
zijn jeugd
lange tijd
ac-

Bar-restaurant 1900

Hogeweg 48, Amsterdam
Tel. 020-3626329
www.barrestaurant1900.nl
Dinsdag t/m donderdag:
10.00 - 24.00 uur
Vrijdag en zaterdag:
10.00 - 01.00 uur
Zondag: 10.00 - 23.00 uur
Maandag gesloten

De ludieke manier brengt de stemming er nog beter in. Terwijl mijn
vrouw voor de Hertenbout (gebakken, topinamboer, spruitjes, rode
biet, gerookte amandel en jus van
'zuur vlees') ben ik voor de aanbie-

tief in Tumult als vrijwilliger 'hoofd
bar' en heeft o.a. gewerkt bij restaurant Fifteen van Jamie Oliver. Naast
het koken leerde hij jongeren met een
achterstand op de arbeidsmarkt de
fijne kneepjes van het vak. Hubrecht
Duijker schrijft al sinds 1971 over
wijn en heeft inmiddels meer dan 100
boeken geschreven.
Na afloop van het diner gaan de tafels aan de kant en mogen de voetjes
van de vloer. Walter Kompier, bekend
als dj Knallie Wallie zal voor het eerst
sinds hij getroffen werd door een hersenbloeding in 2015 weer plaatsnemen achter de draaitafels.
Zaterdag 4 februari vanaf 18.30 uur,
eerste gang om 19.30 uur, muziek
vanaf 22.30 uur. Deelname 35 euro
per persoon. Meer informatie inclusief het menu op tumultabcoude.nl.
Tumult is te vinden aan het Kerkplein
28 in Abcoude.

ding van de woensdag gegaan, de
hamburger: dry-aged black angus,
pulled pork, bbq-saus, augurk, bacon
en zelfgemaakte friet. Dit gerecht
kost op woensdag slechts 10 euro.
Even moet ik denken aan de hippe
televisiezender waarvan je ooit lid
kon worden voor 10 gulden onder
het mom 'Voor een joet zit je goed'.
Ik kan u verzekeren: dit is een hele
beste deal! De burger smaakt zo
goed, dat ik me serieus afvraag of
dit misschien wel de beste burger is
die ooit heb gegeten... Ik weet dat
dit een boude uitspraak is, maar hij
smaakt werkelijk voortreffelijk en
aan het glimmende gezicht van mijn
eega te zien is de hertenbout ook
uitstekend.
Na al dit lekkers gaan we ook nog

voor een gemengd aangepast toetje
van 'Cheese cake' en 'Tarte tatin'.
Mijn vrouw plant tijdens het eten
al meteen het volgende bezoek aan
1900. "Dit is heel leuk om met mijn
vader te gaan eten voor zijn verjaardag." Sorry pa, daar gaat je verrassing...
Na een gezellig afscheid van het
personeel, en in het bijzonder van
Auke, lopen we terug naar de auto.
Overigens is het hier vrij makkelijk
parkeren, zelfs bijna voor de deur.
Ik ben zo goedgemutst en toch een
beetje sentimenteel dat ik besluit op
weg naar Vinkeveen nog even langs
mijn geboortehuis te rijden. Wat een
top-avond. Bar-restaurant 1900,
daar moet je echt een keer naartoe!

Zaterdag 18 februari 14:00 - 16:00 uur
Shuly Guggenheim

KATTENCAFÉ
IN ABCOUDE

Openingstijden:

Een gezellige middag over kattengedrag
en kattentrimmen met koﬃe, thee en taart!

Afspraken: Maandag t/m Vrijdag 09:00-19:00 uur - Zaterdag 10:00-12:00
Balie:
Maandag t/m Vrijdag 13:00-19:00 uur - Zaterdag 10:00-12:00

Spoedgevallen: 24/7 door dierenarts Shuly Guggenheim, tenzij anders aangegeven

Hoogstraat 13 B
1391 BP Abcoude
Tel.: 0294 - 76 90 47
info@dapproosdijlanden.nl
www.dapproosdijlanden.nl

