DE GROENE VENEN

10 november 2017

HMMM... MET HESSE

Tekst en foto's Patrick Hesse

Bijzondere ontmoeting met vernieuwd restaurant Het Spoorhuis in Uithoorn

“Genietend met een hoofdletter
zijn we een beetje ontspoord...”
Ditmaal bezoek ik een locatie met een geweldige historie, Het Spoorhuis in
Uithoorn. Die historie begint in 1911, toen met de bouw van dit prachtige
pand werd begonnen. Deze maand, november 2017, begint het volgende
hoofdstuk van dit rijksmonument. De renovatie is net voltooid en de nieuwe
eigenaren gaan van start met nieuw personeel en een geheel nieuwe kaart.
Ondertussen is het restaurant na een geruisloze opening volop in bedrijf.
Ik voel me bevoorrecht dat ik mag komen voorproeven. Bij het alvast bekijken van het menu op de website heb
ik een gerecht voor twee personen
gezien, waarvoor ik precies de juiste
persoon weet: mijn Groene Venencollega Peter Bakker. Hij is meteen te
porren voor een avondje tafelen.
Bij binnenkomst worden we begroet
door een bekende van ons: Denny van
der Vaart, die de dagelijkse leiding zal
hebben in het geweldig verbouwde
pand. De jonge, maar uitermate gemotiveerde bedrijfsleider geeft aan
dat de officiële opening zal plaatsvinden als de Bed & Breakfast boven ook
klaar is. Dit wordt verwacht eind van
dit jaar. Dit zal zeker een extra beleving in dit monumentale pand geven.
Totaalbeleving
We zijn danig onder de indruk. Dat er
iemand met verstand van zaken met
het interieur bezig is geweest, is wel
duidelijk. Het Spoorhuis is echt niet
meer het oude. En behalve een geheel
nieuw interieur kreeg Het Spoorhuis
ook een nieuwe invulling, want op de
bovenverdieping wordt nog hard gewerkt om daar vijf prachtige kamers
te situeren voor gasten. Deze visie is
afkomstig van de nieuwe eigenaren,
Irene en Michel de Meijer. Irene, een
geboren en getogen Uithoornse, runde
al een Bed & Breakfast in Vinkeveen
en zij heeft gastvrijheid als middelste naam. Als gastvrouw zal zij ook
in Het Spoorhuis iedereen met alle
egards ontvangen en de gasten zich
meer dan thuis doen voelen. Michel,
die ook in Uithoorn werd geboren, is
wat meer de stille kracht achter het
geheel. Maar hij deelt volledig de visie
van zijn vrouw om van Het Spoorhuis
een totaalbeleving te maken: Slapen,
Ontbijten, Lunchen, Borrelen, Dineren
en Feesten... Kortom, Genieten met
een hoofdletter. Een paar weken eerder bracht ik ook al een bezoek aan
Het Spoorhuis, toen de verbouwing
nog in volle gang was. Vanavond zie
ik het resultaat. Wat een prachtige en

vooral gezellige locatie is het geworden. Met een warme uitstraling met
mooie oude details, die de historie
doen herleven. En tegelijkertijd in een
moderne kleurstelling, waardoor een
prachtige industriële look wordt gecreëerd. Degene die verantwoordelijk
is voor dit alles is de dochter van Irene
en Michel, Danielle. Zij is ontwerpster
van beroep en tevens eigenaar van
‘De dochter van Mies’, de woon- &
cadeauwinkel met een ontwerpstudio
aan de Schans in Uithoorn. En de appel valt niet ver van de boom, want
vanavond helpt Danielle mee in de
bediening. Een ondernemersfamilie
in hart en nieren dus en buitengewoon
klant- en gastgericht. Heerlijk.
Ontspoord?
Peter en ik krijgen na onze rondleiding een plaatsje in de serre. Ik neem
plaats op de bank die over de hele
breedte gemaakt is, naar een ontwerp
van - uiteraard - Danielle. Ook Het
Spoorboekje - de menukaart - straalt
originaliteit uit. Peter als krantenmaker en ik als fotograaf (en in een
ver verleden drukwerk-inkoper) vinden het een bijzonder en mooi boekwerkje. Als echte carnivoren kiezen
we voor de eerste gang uiteraard iets
met vlees. Peter gaat voor de carpaccio en mijn oog valt op de ‘pulled pork’
met nachos, bbq-saus, crème fraîche
en cheddar. Binnen een mum van tijd
zitten we te genieten, het smaakt uitstekend.
Wanneer ik Peter het hoofdgerecht
laat zien dat ik in gedachten heb, zie ik
zijn ogen groter worden en glimmen...
Dit is een gerecht dat ik als zodanig
nog nooit op een menukaart zag staan
en de naam ‘Ontspoord?’ waarschuwt
ons al een beetje... Het is een tomahawk, een rib-eye van ruim één kilo
van de grill. Geserveerd met drie sauzen en ‘voor 2 om te delen’.
We kijken elkaar en Peter vraagt:
“Zullen we het doen?”
Ik antwoord lachend: “Natuurlijk! We
zijn toch carnivoren?”
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Geroezemoes
Wanneer het gerecht op tafel komt,
horen we het geroezemoes van de tafels om ons heen... Oeps, die is groot!
Op onze tafel staat een schaal met
een immens groot stuk vlees met een
enorm bot eraan. We zijn even stil en
beginnen daarna aan onze zware taak.
Ja, we hebben het niet gemakkelijk...
Irene komt met een lachend gezicht
de frites brengen, met voor ieder een
mini-tube Zaanse mayonaise erbij.
“Ja, die vond ik zo leuk”, vertelt ze.
“Ik dacht: die wil ik hebben.” Er is
geen detail dat Irene ontgaat en kijkend naar onze tafel zegt ze nog even
bemoedigend: “Zo, jullie gaan ervoor
mannen... Succes!”
De rib-eye is geweldig mals en smaakt
voortreffelijk. Er zitten drie sauzen
bij, maar die zijn voor ons niet echt
nodig. Na deze weldaad keuvelen we
nog even lekker door, om uiteindelijk
deze avond waardig af te sluiten. Ik
houd het bij ‘Koffie Spoorhuis’, koffie naar keuze met lekkernijen, Peter
kiest de crème brûlée in combinatie
met butterscotch-ijs.
Ook vis en vega
Onze eerste ontmoeting met Het
Spoorhuis is een uitstekende ervaring.
Dit restaurant is echt aan te raden en
daarvoor hoef je heus niet alleen carnivoor te zijn. Er staat ook een aantal visgerechten op de kaart, plus een
smakelijke vega-stoofpot en groentelasagne. Bij Het Spoorhuis vind je echt
voor ieder wat wils.
En hoe cool zou het zijn om hier bijvoorbeeld een trouwfeest te vieren,
met de familie te blijven slapen en de
volgende ochtend met z'n allen nog
even gezellig nagenieten aan een geweldig ontbijt? Eigenaar Michel haalt
me de woorden uit de mond als hij
nogmaals zegt: “Het Spoorhuis is de
ideale locatie voor een combinatie van
Slapen, Ontbijten, Lunchen, Borrelen,
Dineren en Feesten. Kortom, voor Genieten!”

Het Spoorhuis
Stationsstraat 41-45
1421 AA Uithoorn
tel. 0297-533700
info@spoorhuis-uithoorn.nl
Elke dag geopend vanaf 10 uur en na
opening B&B vanaf 7.00 uur

