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'Pancake & Steaks' bij Hoeve Landzicht in Nieuwer Ter Aa

Niet alleen een
geweldige trouwlocatie
Hoeve Landzicht is voor mij een speciale locatie, als trouwfotograaf heb
ik hier menig huwelijk bezegeld zien worden en ettelijke feestjes tot
in de late uurtjes mogen vastleggen. Vanaf het moment dat eigenaren
Monique en Michel Nijman in mei 2012 Hoeve Landzicht overnamen,
zijn ze gaan verbouwen. Anno 2018 heeft de locatie een ongelooflijke
metamorfose ondergaan. Met een ongekende passie en veel enthousiasme hebben Monique en Michel een toplocatie neergezet. Het werd
weer eens tijd er een vorkje te gaan prikken. Als primeur mag ik meteen
de nieuwe kaart proberen.
De ruim honderd jaar oude hoeve in
Nieuwer Ter Aa begon in 2012 puur
als pannenkoekenhuis, maar daar
was de ambitiehonger van Michel en
Monique niet mee gestild, ze wilden
meer. Vandaag de dag is er bij Hoeve
Landzicht heel veel te doen, met voor
ieder wat wils. Hoeve Landzicht is
een populaire locatie voor de hele familie. Voor de kinderen zijn er binnen
een ruime speelhoek en buiten een
springkussen, trampoline en kleine
speeltuin. En ook voor familiedagen
en voor feesten - met of zonder activiteiten - zijn er veel verschillende
mogelijkheden. Kijk daarvoor maar
eens op www.hoevelandzicht.nl.
Zodra ik mijn auto geparkeerd heb,
valt onmiddellijk de verlichting binnen op. Deze heeft duidelijk een upgrade gehad. Bij binnenkomst word
ik hartelijk ontvangen door Rik, een
zeer goede vriend van Michel en
Monique en een ervaren horecaman.
Toen ze in 2012 de locatie kochten,
vroegen de eigenaren hem om advies en dat resulteerde er uiteindelijk
in dat hij de dagelijkse activiteiten
ging runnen. Dat Monique en Michel graag werken met mensen die
ze als familie beschouwen, blijkt uit
het feit dat de vrouw van Rik een van
de twee andere locaties van het echtpaar runt.

Met Rik bespreek ik de veranderingen op de kaart. Rik: “Er stonden
natuurlijk hoofdzakelijk pannenkoeken op het menu. Leuk voor de
kids, maar sommige mensen wilden
ook wel eens wat anders, tevens
krijgen we vaak complimenten
over hetgeen wij serveren tijdens
bruiloften en partijen en horen we
vaak dat gasten het jammer vinden
dat zij deze gerechten niet in het
restaurant kunnen eten. Toen hebben we bedacht dat een saladebar
een mooie aanvulling zou zijn. Bijvoorbeeld in combinatie met wat
vleesgerechten. Onder de noemer
'Pancake & Steaks' is er een geheel
nieuw menu ontstaan en is de kaart
een stuk volwassener geworden.”
Dan komt het bevlogen echtpaar
Nijman binnen. Dit stel heeft veel
energie, want nadat ze in 2012
Hoeve Landzicht kochten, zijn zij
vandaag de dag eigenaar van nog
twee uitstekende feest- en trouwlocaties: het prachtige Landgoed
Robacher's Watermolen in het
West-Friese Hauwert en De Groene Liede in Vijfhuizen. Tussendoor
zag Michel nog tijd om zelf een geweldige ruimte bij te bouwen op het
terrein van Hoeve Landzicht. Onder de naam ‘Wagenschuur’ is een
mooie ‘Vintage barn’ stijl houten
schuur neergezet, die eveneens ui-

termate geschikt is voor trouw-, familie- of bedrijfsfeesten. De schuur
past zo mooi in het geheel, dat je
zou denken dat hij er altijd heeft
gestaan. En zo beschikt Landzicht
nu over drie feestzalen, de verbouwing van de Hooiberg was al in
2014 gerealiseerd.
Na een rondleiding door Michel begin ik toch wel trek te krijgen. Voor
de gelegenheid heb ik maar weer
eens mijn eigen eega meegenomen.
Samen nestelen we ons in een ‘diner booth’, nadat we een heerlijke
salade hebben samengesteld. Dan
komt de aimabele Rik vragen wat
we als hoofdgerecht willen. Mijn
vrouw gaat voor de runder-hamburger en ik kies de runder-steak We
krijgen beide gerechten geserveerd
met friet. “De topping op de hamburger mag je zelf samenstellen bij
de saladebar,” meldt Rik.
Vandaag zitten er in het restaurant
allen maar bekenden en medewerkers van de andere locaties, om het
nieuwe menu te testen. Niet alleen
ik bekijk de gerechten dus met een
kritisch oog... Ik hoor van de andere
tafels goede en positieve feedback.
Natuurlijk kan ik het niet laten om

V.l.n.r. Rik, Monique en Michel in hun Hoeve Landzicht.
een dessert te nemen en ik sleep
mijn vrouw mee in het lekkers. Ik
kies ‘Coupe Stroopwafel met vanille-ijs, karamelsaus, stukjes stroopwafel en slagroom’. Mijn vrouw
gaat traditiegetrouw voor het ‘Boerenappelgebak met slagroom’.
De nieuwe kaart van Hoeve Landzicht is een welkome aanvulling.
Lekker eten voor een prima prijs.
Op een leuke locatie, waar kinderen
meer dan welkom zijn en het erg
naar hun zin zullen hebben. En wat
ik ouders altijd hoor zeggen: “Heb-

ben de kinderen het naar hun zin,
dan heb ik het ook!.”

Hoeve Landzicht
Oukoop 22, 3626 AW Nieuwer Ter Aa
tel. 0294-234070
info@hoevelandzicht.nl
www.hoevelandzicht.nl
Woensdag en vrijdag open van 16 tot
20 uur, zaterdag en zondag van 12 tot
20 uur. Maandag, dinsdag en donderdag gesloten.
Hoeve Landzicht is onderdeel van
www.sfeervollefeestlocaties.nl.

